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ช่ือสถาบันอุดมศกึษา     มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะ/วทิยาลัย    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

 รหัสหลกัสตูร     :     0600 

 ภาษาไทย        :     หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  

              สาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Technology  

            and Innovation for Fisheries 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  

 ช่ือเต็ม (ไทย)    :     วทิยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง) 

 ช่ือย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Technology and Innovation for Fisheries) 

 ช่ือย่อ (อังกฤษ)     :     B.Sc. (Technology and Innovation for Fisheries) 

 

3. วชิาเอก  

 ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่นอ้ยกว่า 127 หน่วยกติ 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปรญิญาตร ี4 ป ี
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 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลกัสูตรทางวิชาการ 
 

 5.3  ภาษาท่ีใช้ 

  ภาษาไทย 
 

 5.4  การรับเข้าศกึษา 

  รับนสิติไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี

 

 5.5  ความร่วมมอืกับสถาบันอ่ืน   

     ไม่มี 

 

 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศกึษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปดิสอน ภาคการศกึษาตน้ ปกีารศกึษา 2565 

  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560    

  6.2 คณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมนัดพิเศษ วันที่ 30 เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

  6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครัง้ที่ 14/2564 วันที ่18 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2564  

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุม  

    ครัง้ที่ 5/2564 วันที่ 21 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2564             

  6.5 สภามหาวทิยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอ้มเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  ในปกีารศกึษา 2567  

 

 



3 
 

 

8. อาชีพท่ีสามารถปฏิบัตไิดห้ลังสำเร็จการศกึษา  

 8.1  นักวชิาการประมง/นักวจิัยสังกัดหน่วยงานราชการหรอืเอกชน 

8.2  พนักงานรัฐวสิาหกจิหรอืองค์การมหาชน 

 8.3  บุคลากรทางการศกึษา/อาจารย์สาขาการประมง และสาขาวชิาที่เกีย่วข้อง 

 8.4  พนักงานบรษิัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นำ้และการประมง 

 8.5  เจา้หนา้ที่ประจำด่านศุลกากร 

 8.6  ผู้ประกอบการธุรกจิประมง เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ เจา้ของธุรกจิเกี่ยวกับสัตว์น้ำดา้น

ต่างๆ เป็นตน้ 
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9. ช่ือ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  

ลำดับ ช่ือ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวกัญญาณฐั  

สุนทรประสทิธิ ์

31909003xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตรก์ารประมง 

การจดัการประมง 

ประมง (เกยีรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

2551 

2544 

2542 

2 นายเกรยีงไกร สตีะพันธุ ์ 35699001xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

ชีววทิยา 

การประมง 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

2559 

2544 

2541 

3 นางสาวดจุฤด ี 

ปานพรหมมินทร ์

31899000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อ

การพัฒนาทรัพยากร 

ประมง 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

2551 

2542 

 

2538 

4 นางศริลิักษณ์ ตันเจรญิ 32501005xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตรก์ารประมง 

การประมง  

(เกยีรตนิยิมอันดบั 2) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

2545 

2542 

5 นางสาวกรทพิย์  

กันนกิาร ์

55702000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

เทคโนโลยกีารประมง 

การประมง  

(เกยีรตนิยิมอันดบั 2) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา 

2560 

2550 

2546 

4 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 มหาวทิยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 การประมงเป็นภาคการผลติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมี

ผลผลิตจากการประมง 2.387 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 160,299 ล้านบาท สามารถทำรายได้เข้า

ประเทศเป็นมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมการประมงของไทยประมาณ 220,564 ล้านบาท (กรม

ประมง, 2563) และเป็นแหล่งสร้างงานที่สำคัญ กอปรกับการรองรับการแกปั้ญหาการทำประมงที่ผิด

กฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงานและการประมงที่ไร้การควบคุม (Illegal Unreported and 

Unregulated Fishing: IUU Fishing) และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวคิดการพัฒนาการเกษตรตามนโยบาย 

Thailand 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (SDGs: Sustainable Development 

Goals) โดยรวมผลผลิตจากสัตว์น้ำที่จับในประเทศ และจากน่านน้ำในต่างประเทศ รวมทั้งจากการ

เพาะเลี้ยง การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ 

ประกอบกับสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ทำการประมงที่ลด

นอ้ยลง รวมถึงปัจจุบันประเทศไทยไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในสมาคมเศรษฐกจิอาเซียน โดยหมายถงึสังคมและ

เศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซ่ึงจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มี

คุณภาพทางด้านประมง กอปรกับการรองรับการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่

ขาดการรายงานและการประมงที่ไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU 

Fishing) และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการเกษตรตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้นจึง

จำเป็นตอ้งมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการประมงที่มีศักยภาพ ตลอดจนสามารถปรับตัวและจัดการ

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนัน้ได ้

  

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา

สังคมและวัฒนธรรมในอนาคต นสิติจำเป็นตอ้งเรยีนรู ้และเข้าใจถงึความแตกต่างทางภาษา สังคม และ

วัฒนธรรม ดา้นต่างๆ เพื่อใหส้ามารถดำรงตนอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม  

ที่กำลังเกิดข้ึน นอกจากนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อ       

การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่อง โดยผลกระทบดังกล่าวได้ส่งผลต่อฐานทรัพยากรความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างรุนแรง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกดิข้ึนนี้จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวติของ

มนุษย์ โดยเฉพาะการขาดแคลนอาหารของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่หลักสูตรต้องคำนึงถึง

นอกเหนอืจากนสิติจะตอ้งมีความรูค้วามสามารถทางดา้นวชิาการแลว้ นสิติควรจะตอ้งมีความตระหนัก
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ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ที่ไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้ความรูใ้นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ต่อไปในอนาคต ดังนั้น การปรับปรุง

หลักสูตรนี้จึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิด

หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถที่

หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ วชิาชีพ ภาษา วัฒนธรรม เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวเข้าทำงานใน

สภาพแวดลอ้มของสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายของนานาประเทศได้  
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิ 

 ของสถาบนั  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ปัจจุบันสถานการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ  (Thailand 

4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ (BCG) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน  (SDG) ตามองค์การ

สหประชาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรของ

โลก จึงต้องการพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกและรับที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านการประมง เพื่อ

สนองความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการ

พัฒนาตนเองใหเ้ข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัต ิรวมทัง้ปรับตัวเข้ากับสภาวการณเ์ปลี่ยนแปลงของโลก

ได ้ตลอดจนสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อ 

 12.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการทั้งด้านทรัพยากร

ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ และเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง 

 12.1.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้  

 12.1.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละการประมง เพื่อออกแบบแนวคิดนวัตกรรมประมงได้ 
 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกจิของสถาบัน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมประมง คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ไดจ้ดัทำหลักสูตรใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและวสิัยทัศน์ของมหาวทิยาลัยพะเยาที่

มุ่งเน้นพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (comprehensive  university) ที่รับใช้สังคม 

(community engagement) มุ่งกระจายโอกาสและสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษาให้กับประชาชนใน

เขตภาคเหนือตอนบน โดยหลักสูตรต้องการจัดการการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ เน้นพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการประมง ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของ

ประเทศในการผลติบุคลากรดา้นการประมงที่มีความรูค้วามสามารถ สาขาวชิาการประมงจงึไดพั้ฒนา

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติสาขาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมประมงเพื่อผลติบัณฑติที่มีคุณภาพตรงตาม

ความตอ้งการ 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดิสอนในคณะ/ สาขาวชิาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวชิา/ รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปดิสอนโดยคณะ/ สาขาวชิา/ หลักสูตรอ่ืน 

 

                    13.1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  

1. กลุ่มวชิาภาษา      12 หน่วยกติ 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจำวัน     2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life 

001102  ภาษาไทยเชิงวชิาการ     1(0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes     

001103  ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน    3(2-2-5) 

 English for Daily Life    

001104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

            English for Communication 

001205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวชิาการและวชิาชีพ  3(2-2-5) 

            English for Academic and Professional Communication 

 

2. กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดจิิทัล   3 หน่วยกติ 

002101  การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดจิทัิล    1(0-2-1) 

 Technology Usage for Digital life 

002102  ความฉลาดทางดจิทัิล     2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient 

 

3. กลุ่มวชิาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101  สุนทรยีศาสตร์ในการจดัการชีวติ     3(2-2-5) 

 Artistic for Life Management 

003102  การพัฒนาทักษะและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ            3(2-2-5) 

 Skills Development and Lifelong Learning 

003203  เรยีนรูร้่วมกนัสรรค์สรา้งสงัคม                  2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation 

003204  การจดัการสุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน             1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management 
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003305  กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ารเปน็ผู้ประกอบการ  3(2-2-5) 

     ยุคดจิทัิล           

      Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306  บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ                       3(0-6-3) 

 Integration for Professional Innovation 

       รวม 30 หน่วยกติ 

 

13.1.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน     

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลกัสตูรที่เปดิสอนโดยคณะวทิยาศาสตร ์
 

241111 คณติศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรย์ี 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยาท่ัวไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

248212   ว่ายนำ้และการช่วยชีวติทางนำ้ 

Swimming and Life Saving 

1(0-2-1) 

                   13.1.2.2 รายวิชาในหลกัสตูรที่เปดิสอนโดยคณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 
 

361101 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

General Microbiology 

4(3-3-8) 

365215 ชีวเคมีท่ัวไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 

 

          13.1.2.3 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะศลิปศาสตร ์
 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจำวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

 

 13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปดิสอนให้สาขาวชิา/หลักสูตรอ่ืน  

    ไม่มี 
 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวชิาท่ีเปดิสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    ไม่มี 



9 
 

 

 13.4 การบริหารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

จำนวนไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสรา้งหลักสตูรระดับปรญิญาตรทุีกหลักสูตร และไดด้ำเนนิการ

แต่งตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป โดยมี อธกิารบด ีเป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ       

ทำหนา้ที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนนิการ การจัดการเรยีนการสอน หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป

ของมหาวทิยาลัย 

2) คณะกรรมการดำเนนิงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ทำหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรยีนการสอน กำกับ ตดิตาม ประเมินผลการจัดการเรยีนการ

สอน เพื่อเป็นข้อมูล ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการ

เรยีนการสอนดำเนนิไปในทศิทางเดยีวกัน 

3) คณะกรรมการประจำรายวชิา ทำหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

    

13.4.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

  1) รายวชิาในหลกัสตูรที่เปดิสอนโดยคณะวทิยาศาสตร ์

  คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการ

จัดการเรยีนการสอนและประเมินผลการเรยีนโดยผู้จัดการรายวชิา ผู้ประสานงานรายวชิาหรอือาจารย์

ผู้สอนของคณะวทิยาศาสตร์ 

  2) รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 

  คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์เปดิสอนในรายวชิาเฉพาะสาขามีการจัดการเรยีนการสอน

และประเมินผลการเรียนโดยผู้จัดการรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนของคณะ

วทิยาศาสตร์การแพทย์ 

  3) รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะศลิปศาสตร ์

   คณะศิลปะศาสตร์เปิดสอนในรายวิชาเฉพาะสาขา มีการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลการเรียนโดยผู้จัดการรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนของคณะ          

ศลิปะศาสตร์ 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

    

   เป็นศาสตร์ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์

นำ้ และการจัดการทรัพยากรประมง เพื่อก่อให้เกดิการพัฒนาควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ประมงอย่างย่ังยนื 

 

  1.2 ความสำคัญ   

 การประมงเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทย   

มีผลผลิตจากการประมง 2.387 ล้านตันต่อป ีคิดเป็นมูลค่า 160,299 ล้านบาท สามารถทำรายได้เข้า

ประเทศเป็นมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมการประมงของไทยประมาณ 220,564 ล้านบาท    

(กรมประมง, 2563) และเป็นแหล่งสรา้งงานที่สำคัญ กอปรกับการรองรบัการแกป้ัญหาการทำประมงที่

ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงานและการประมงที่ไร้การควบคุม (Illegal Unreported and 

Unregulated Fishing: IUU Fishing) และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวคิดการพัฒนาการเกษตรตามนโยบาย 

Thailand 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (SDGs: Sustainable Development 

Goals) นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยหมายถึงสังคม        

และเศรษฐกจิเป็นหนึ่งเดยีวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้  ซ่ึงจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่

มีคุณภาพทางด้านประมง ประกอบกับสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศ     

และพื้นที่ทำการประมงที่ลดน้อยลง อนึ่ง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยาซ่ึงมีแหล่งน้ำที่สำคัญ    

ทั้งกว๊านพะเยา และอยู่ในเขต  อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำ ดังนั้นจงึจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพ่ิมผลผลิตใหต้อบสนองต่อความ

ตอ้งการ อีกทั้งช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และการใช้แรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตสัตว์น้ำ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หลักสูตรยังเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร

ทางด้านการประมงที่มีศักยภาพ และมีแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถปรับตัวและ

จัดการกบัสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงนัน้ได ้นอกจากนี้ยังสอดคลอ้งกับวสิัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์

ฯ และมีความเป็นสากล ดังต่อไปนี้  

 SDG2: ความอดอยาก เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำและผลติภัณฑ์ประมงใหเ้พียงพอกับความตอ้งการ

ของประชาชนของชาต ิโดยมีการพัฒนาใหมี้คุณภาพทางโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวติที่ดข้ึีน 
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 SDG3: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยการตรวจสอบและการทำการเพาะเลี้ยงตาม 

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) โดยการพัฒนา

สนิค้าประมงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  

 SDG 8: การจา้งงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกจิ ส่งเสริมการเตบิโตทางเศรษฐกิจ

ดา้นอุตสาหกรรมประมงที่ต่อเนื่องครอบคลุมและย่ังยืน โดยบรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที่สูงข้ึน 

โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยเีป็นส่วนเสรมิ และเพื่อส่งเสรมิการเป็นผู้ประกอบการดา้นธุรกจิประมง 

 SDG12: การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ ลดปริมาณของเสียและอาหารเหลือทิ้งใน

ห่วงโซ่อาหาร โดยการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้แบบมีจรรยาบรรณการทำประมงอย่างรับผิดชอบ (CoC) 

 

 1.3 วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร (สอดคล้องกับ TQF 5 ด้าน) ต้องเพ่ิมเตมิให้ครบ 

            1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต และมี

จรรยาบรรณทางวชิาการ (ทักษะคุณธรรม จรยิธรรม) 

 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑติให้มีความรูท้างวชิาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการดา้นการเทคโนโลยี

และนวัตกรรมประมง (ทักษะความรู)้ 

 1.3.3 เพื่อผลติบัณฑติใหมี้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ และมีแนวคดิในการเป็นผู้ประกอบการดา้นธุรกจิประมง (ทักษะทางปัญญา) 

 1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

และสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย (ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 

 1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO1 ผู้เรยีนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

PLO2 ผู้เรยีนสามารถใช้เทคโนโลยยุีคดจิทิัลอย่างรูเ้ท่าทนั 

PLO3 ผู้เรยีนสามารถจดัการชีวติตนเองอย่างมีคุณธรรมและจรยิธรรม 

PLO4 ผู้เรยีนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงออกถงึคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5 ผู้เรยีนสามารถแสดงออกซ่ึงทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

PLO6 ผู้เรยีนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวชิาชีพดว้ยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได ้

PLO7 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านทรัพยากรประมง 

เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ และเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงได ้
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PLO8 ผู้เรยีนสามารถเลอืกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัจจัยการผลติที่เหมาะสมต่อการ

จัดการและเพ่ิมผลผลติทางการประมงได้ 

PLO9 ผู้เรยีนสามารถบูรณาการศาสตร์ทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการประมง เพื่อออกแบบ

แนวคิดนวัตกรรมประมงได้ 

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ มีความ  

สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ประกอบการ 

1.1 รายงานผลการประเมิน

ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน ก าร ใ ช้

บัณฑติของสถานประกอบการ 

1.2 ความพึงพอใจในทักษะ 

ความรู้ความสามารถในการ

ทำงานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย

ในระดับด ี(3.51 ข้ึนไป) 

2. ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ของนสิติ 

2.1 ปรับโครงสร้างหลักสูตรและ

แผนการเรียน ให้สอดคล้องกับ

ผู้เรยีน 

2.2 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ

เรียนก ารสอน ทุก ปีก ารศึ กษา   

เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรยีนการ

สอนในปกีารศกึษาถัดไป 

2.1 จำนวนนิสิตคงอยู่ในปีที่ 2 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนช้ันปีที่ 

1  

2.2 จำนวนนิสิต  สอบผ่าน

(ระดับคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 

1.75) ตั้งแต่ช้ันปีที่ 2 ไม่น้อย

ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  70 ข อ ง ปี

การศกึษานัน้ 

3. ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ

เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูข้องนสิติ 

3. อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าอบรม 

เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ

ต่างๆ และการวัดผลประเมินผล 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใน

การประเมินผลไดเ้ป็นอย่างด ี 

3. อาจาร ย์ ทุ ก คนต้อ งเข้ า

อบรม และสามารถนำความรู้

ที่ไดจ้ากการอบรมมาปรับปรุง

การเรยีนการสอน  
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

 

          1.1 ระบบ  

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561  

 

 1.2 การจัดการศกึษาภาคการศกึษาฤดูร้อน  

มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าดว้ย

การศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2561 

 1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

ไม่มี 
 

2. การดำเนนิการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนนิการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาตน้ เดอืน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดอืน ตุลาคม – กุมภาพันธ ์

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น  เดอืน มีนาคม – พฤษภาคม 
 

 2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา  

               2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซ่ึงกระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง 

2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า หรอืระดับปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทัง้ในประเทศหรอืต่างประเทศซ่ึงสภามหาวทิยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดช่ือออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤตแิละเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561  

     2.2.6 คุณสมบัตอิย่างอ่ืนตามที่มหาวทิยาลัยกำหนด 
 

  การคัดเลอืกผู้เข้าศกึษา 

  เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี /ระดับ

บัณฑติศกึษามหาวทิยาลัยพะเยา 
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2.3 ปัญหาของนสิติแรกเข้า  

  นิสิตที่รับเข้าศึกษาต่อมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน ทั้งด้านวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาไทย จึงจำเป็นต้องปรับตัวจากการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกวา้งข้ึน ต้องดูแลตนเอง

มากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลา      

ใหเ้หมาะสม 

   

           2.4 กลยุทธ์ในการดำเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนสิติในข้อ 2.3  

  2.4.1  จัดโครงการปรับพื้นฐานด้านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

ภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาไทยใหก้ับนสิติใหม่เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้ับนสิติก่อนเข้าศกึษาในภาค

การศกึษาตน้ โดยส่วนกลางของมหาวทิยาลัย 

  2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน       

ในมหาวทิยาลัย การทำกจิกรรมระหว่างเรยีน การแบ่งเวลาและการใช้ชีวติในมหาวทิยาลัย 

  2.4.3 มอบหมายหนา้ที่อาจารย์ที่ปรกึษา ทำหนา้ที่สอดส่องดูแล ตักเตอืน ใหค้ำปรกึษา

แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่านหนังสือ การจดโน้ต การจัดระบบความคิด         

การดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย ใหแ้ก่นสิติที่มีปัญหาและขอความช่วยเหลอื 

  2.4.4 จัดกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนสิติ เช่น วันแรกพบระหว่างนสิิตกับอาจารย์     

วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 1 ของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรม      

สอนเสรมิ เป็นตน้ 

 

 2.5  แผนการรับนสิติและผู้สำเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี  

 

จำนวนนสิติ 
จำนวนนสิติในแต่ละปกีารศกึษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปทีี่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปทีี่ 2  40 40 40 40 

ช้ันปทีี่ 3   40 40 40 

ช้ันปทีี่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดวา่จะสำเร็จการศึกษา    40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปงีบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบยีน 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

รวมรายรับ 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

        

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปงีบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 2,031,384 

 

2,132,954 

 

2,239,601 

 

2,351,581 

 

2,469,160 

 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑท์างการศกึษา) 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

3. งบดำเนนิการ 

     (ค่าใช้สอยและค่าวัสด)ุ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

4. งบดำเนนิการ 

    (สาธารณูปโภค)               

400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

รวมรายจ่าย 4,051,384 4,552,954 5,059,601 5,571,581 5,689,160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อป ี 101,284 56,911 42,163 34,822 35,557 

 

2.7  ระบบการศกึษา 

 

                 แบบช้ันเรยีน  

         

2.8  การเทียบโอนหนว่ยกติ รายวชิา และการลงทะเบยีนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2561  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 127 หน่วยกติ 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 30 

   หมวดวชิาศกึษาทั่วไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 91 91 

   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร ์

 19 19 

   2.2  กลุ่มวชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน  34 4 

   2.3  กลุ่มวชิาเอกบังคับ  26 56 

   2.4  กลุ่มวชิาเอกเลอืก  12 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 6 6 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ (ถ้ามี)  - - 

รวม  (หน่วยกติ)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 127 127 
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3.1.3 รายวชิา  

     1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกติ 

     

กลุ่มวชิาภาษา 12   หน่วยกติ 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวชิาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวชิาการ 3(2-2-5) 

 และวชิาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

 

   

กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดจิิทัล 3   หน่วยกติ 

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดจิทัิล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   

กลุ่มวชิาทักษะชีวติ 15   หน่วยกติ 

003101 สุนทรยีศาสตร์ในการจดัการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรยีนรูร้่วมกนัสรรค์สรา้งสงัคม 2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation  

003204 การจดัการสขุภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management  
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5) 

เป็นผู้ประกอบการยุคดจิทัิล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

 

                2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกติ 

 

       วชิาพ้ืนฐานด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 หน่วยกติ 

241111 คณติศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรย์ี 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยาท่ัวไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

361101 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

General Microbiology 

4(3-3-8) 

365215 ชีวเคมีท่ัวไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 

 

         วชิาพ้ืนฐานเฉพาะดา้น 4 หน่วยกติ 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจำวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

248212 

 

ว่ายนำ้และการช่วยชีวติทางนำ้    

Swimming and Life Saving   

1(0-2-1) 
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        วชิาเอกบังคบั  56 หน่วยกติ 

201111 การประมงทั่วไป  

General Fisheries  

2(1-2-3) 

201112 

 

สัตว์ไม่มีกระดกูสันหลงัในแหลง่นำ้  

Aquatic Invertebrate 

2 (1-2-3) 

201113 

 

มีนวิทยา 

Ichthyology 

3(2-3-6) 

201191 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 1 

Field Work 1 

1(0-6-3) 

201214 

 

หลักการเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้  

Principles of Aquaculture 

3(2-3-6) 

201215 

 

โรคและปรสติของสตัว์นำ้  

Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

3(2-3-6) 

201231 

 

นเิวศวิทยาและเทคโนโลยกีารจัดการคุณภาพนำ้ 

สำหรับฟาร์มสัตว์นำ้  

Ecology and Water Quality Management Technology for 

Aquaculture 

3(2-3-6) 

201232 นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารแปรรูปผลติภัณฑส์ัตว์นำ้ 

Innovation and technology in aquatic animal processing 

3(2-3-6) 

201233 เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการผลติอาหารสัตว์นำ้  

Technology and Innovation for Aquatic Animal Feed 

Production 

3(2-3-6) 

201292 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 2 

Field Work 2 

1(0-6-3) 

201316 

 

พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้  

Genetics for Aquaculture  

3(2-3-6) 

201317 

 

ระเบยีบวิธวิีจัย 

Research Methodology 

3(2-3-6) 

201334 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยชีีวภาพทางการประมง  

Biotechnological Application in Fisheries 

 

 

3(2-3-6) 
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201335 การออกแบบและการสรา้งระบบฟาร์มสัตว์นำ้อัจฉรยิะ  

Design and Construction of Smart Aquatic Animal Farm 

System 

3(2-3-6) 

201336 

 

ระบบฟาร์มอัจฉรยิะสำหรบัการเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้ 

Smart Farm System for Aquaculture 

3(2-3-6) 

201337 

 

การเป็นผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมประมง  

Innovative Fishery Business Entrepreneurship 

3(2-3-6) 

201338 

 

การจดัการทรัพยากรประมงเชิงบูรณาการ 

Intregrated Fishery Resource Management 

3(2-3-6) 

201439 การคิดและนำเสนอเชิงนวัตกรรมประมง 

Innovative Thinking and Pitching for Fisheries 

2(1-2-3) 

201493 

 

สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

201494 

 

การฝึกงาน* 

Training 

6 หน่วยกติ 

201495 

 

การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หน่วยกติ 

201496 

 

สหกจิศกึษา* 

Co-operative Education 

6 หน่วยกติ 

201497 

 

ปญัหาพิเศษทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง 

Special Problem in Technology and Innovation for Fisheries 

2(1-2-3) 

           หมายเหตุ * ใหน้สิติเลอืกเรยีนเพียง 1 รายวชิา  
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 กลุ่มวชิาเอกเลอืก    12 หน่วยกติ 

  ใหน้สิติเลอืกเรยีนรายวชิาดังต่อไปนี้ 

201351 การใช้ยา เคมีภัณฑแ์ละผลติภัณฑท์างเลอืก 

เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

Application of Drugs Chemicals and Alternative Products  

for Aquaculture 

3(2-3-6) 

201352 เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

และพรรณไม้นำ้ 

Technology and Innovation for Ornamental Fish Culture  

and Aquatic Plants 

3(2-3-6) 

201353 เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

Environmental Friendly Aquaculture Technology  

and Innovation 

3(2-3-6) 

201354 การเรยีนรูศ้าสตรเ์ทคโนโลยกีารประมงจากชุมชน 

Learning Fishery Technology from Communities 

3(2-3-6) 

201355 อนุกรมวธิานปลา 

Fish Taxonomy 

3(2-3-6) 

201356 การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 

Aquaculture in Sufficiency Economy 

3(2-3-6) 

201357 สรรีวิทยาของสัตว์นำ้ 

Physiology of Aquatic Animals 

3(2-3-6) 

201358 เทคโนโลยใีหม่ทางดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 

New Technology for Biodiversity 

3(2-3-6) 

201359 เทคโนโลยเีครื่องมือประมงสมัยใหม่ 

Modern Technology of Fishing Gears  

3(2-3-6) 

  

 3) หมวดวชิาเลอืกเสรี       จำนวน          6  หน่วยกติ 

                 นิ สิ ตส าม ารถ เลื อก เรี ยน รายวิ ชาที่ เปิ ด สอน ใน มห าวิท ยาลั ยพ ะเยา หรื อ

สถาบันอุดมศกึษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเวน้รายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศกึษา  

ช้ันปท่ีี  1  

ภาคการศกึษาต้น 

001101   ภาษาไทยในชวีติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชวีติประจำวนั 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือชวีติยุคดจิิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

201111 การประมงท่ัวไป 

General Fisheries  

2(1-2-3) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

243101 ชวีวทิยาท่ัวไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

201112 สัตว์ไมม่กีระดกูสันหลังในแหล่งนำ้ 

Aquatic Invertebrate 

2(1-2-3) 

201113 มนีวทิยา 

Ichthyology  

3(2-3-6) 

201191 ปฏบัิตงิานภาคสนาม 1 

Field Work 1 

1(0-6-3) 
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248212 ว่ายนำ้และการช่วยชวีิตทางนำ้ 

Swimming and Life Saving    

1(0-2-1) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ช้ันปท่ีี  2 

ภาคการศกึษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชงิวชิาการและวชิาชพี 

English for Academic and Professional Communication 

   3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

201214 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

Principles of Aquaculture 

3(2-3-6) 

201231 นเิวศวทิยาและเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพนำ้สำหรับ

ฟาร์มสัตว์นำ้  

Ecology and Water Quality Management Technology for 

Aquaculture 

3(2-3-6) 

201232 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปผลติภัณฑ์สัตว์นำ้ 

Innovation and technology in aquatic animal processing 

3(2-3-6) 

242103 เคมท่ัีวไปและเคมอีนิทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

003204 การจัดการสขุภาพ สิ่งแวดลอ้มและชมุชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-3-1) 

146132 การฟังและการพูดในชวีติประจำวนั 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

201215 โรคและปรสติของสัตวน์ำ้ 

Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

3(2-3-6) 

201233 เทคโนโลยีและนวตักรรมการผลติอาหารสัตว์นำ้  

Technology and Innovation for Aquatic Animal Feed 

Production 

3(2-3-6) 

361101 จุลชวีวิทยาท่ัวไป 

General Microbiology 

4(3-3-8) 

365215 ชวีเคมท่ัีวไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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      ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

201292 ปฏบัิตงิานภาคสนาม 2 

Field Work 2 

1(0-6-3) 

 รวม 1 หน่วยกิต 
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ช้ันปท่ีี  3 

ภาคการศกึษาต้น 

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการ 

ยุคดจิิทัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   3(2-2-5) 

201316 พันธุศาสตร์เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

Genetics for Aquaculture 

3(2-3-6) 

201317 ระเบียบวธีิวจัิย 

Research Methodology 

3(2-3-6) 

201334 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวีภาพทางการประมง 

Biotechnological Application in Fisheries  

3(2-3-6) 

201335 การออกแบบและการสร้างระบบฟาร์มสัตว์นำ้อัจฉริยะ  

Design and Construction of Smart Aquatic Animal Farm 

System 

3(2-3-6) 

201XXX วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวชิาชพี 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

201336 ระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

Smart Farm System for Aquaculture  

3(2-3-6) 

201337 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจินวตักรรมประมง  

Innovative Fishery Business Entrepreneurship 

3(2-3-6) 

201338 การจัดการทรัพยากรประมงเชงิบูรณาการ 

Intregrated Fishery Resource Management 

3(2-3-6) 

201XXX วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปท่ีี 4  

ภาคการศกึษาต้น 

201439 การคิดและนำเสนอเชิงนวัตกรรมประมง 

Innovative Thinking and Pitching for Fisheries 

2(1-2-3) 

201493 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

201497 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการประมง 

Special Problem in Technology and Innovation for Fisheries 

2(1-2-3) 

201XXX วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

201XXX วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 14 หน่วยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

 *ใหน้สิิตเลอืกเรยีนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวชิา 

201494 การฝกึงาน* 

Training 

6 หน่วยกติ 

201495 การศกึษาอสิระ*  

Independent Study 

6 หน่วยกติ 

201496 สหกจิศกึษา* 

Co-operative Education 

6 หน่วยกติ 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธบิายรายวชิา  

 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจำวัน       2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการสง่สาร การสื่อสารในชีวติประจำวันไดอ้ย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

 

001102  ภาษาไทยเชิงวชิาการ        1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน   

การผลติผลงานเชิงวชิาการ     

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103   ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน      3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้าน  

การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องตน้เกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืนในชีวติประจำวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  

 

001104    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 

    English for Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลแีละไวยากรณ์ภาษาอังกฤษข้ันกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษดา้นการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

    Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 
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001205   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวชิาการและวชิาชีพ   3(2-2-5) 

    English for Academic and Professional Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบรบิทของการศกึษาและอาชีพ 

    English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพ่ือชีวติยุคดจิิทัล      1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life   

    แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

 

002102   ความฉลาดทางดจิิทัล         2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient     

    หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูล           

และสารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสีารเทศและการสื่อสาร 

    Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication 

according to laws concerning information technology and communication 

 

003101   สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ      3(3-2-5) 

    Artistic for Life Management 

    ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์   

และวิถชีีวติพื้นถิ่น พะเยาศกึษา สุนทรยีภาพในการดำเนนิชีวติ การจัดการสิ่งแวดลอ้มเพื่อการดำรงชีวิต

ในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการ

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อ่ืน การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม

จรยิธรรมที่ดงีาม กฎหมายในชีวติประจำวัน  
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       Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical 

health, mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code 

of morality and ethics, laws in daily life 

 

003102   การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ     3(2-2-5) 

     Skills Development and Lifelong Learning 

    ทักษะการคิด  ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ 

การสื่อสาร และทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวติที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

    Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 

 

003203   เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม       2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation   

       ทักษะการเรยีนรูชุ้มชน การศกึษาวัฒนธรรมและวถิชีีวติของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จติวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การ

ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิต      

ในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ

ต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับ   

ในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและใหค้วามเคารพผู้อ่ืน 

 Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others    
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003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน     1(0-3-1) 

    Health Environment and Community Management  

   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การค้นหาปัญหาสิ่งแวดลอ้มของชุมชน การวางแผนและดำเนนิโครงการทางดา้นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำดา้นสุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

   Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching         

for community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

 

003305   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล     3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการ คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดจิิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานดว้ยกระบวนการคิด

เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดจิทิัล 

   Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

 

003306   บูรณาการความรู้สู่นวตักรรมทางวชิาชีพ     3(0-9-3) 

    Integration for Professional Innovation  

   การบูรณาการความรูข้องหมวดวชิาศกึษาทั่วไปสู่การปฏิบัตงิานเชิงวชิาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสรา้งสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวชิาชีพ 

   Integration of knowledge gained from general education courses for professional 

activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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146132   การฟังและการพูดในชีวติประจำวัน      3 (2-2-5) 

     Listening and Speaking in Daily Life 

 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รูปแบบประโยค การ

ทักทาย การแนะนำตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซ้ือของ การต่อรองราคา การเชิญ 

การตอบรับและการปฏิเสธคำเชิญ การอวยพร การถามและบอกเสน้ทาง การขอความช่วยเหลือ การ

เสนอความช่วยเหลอื การบอกข้ันตอน 

 English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence patterns, 

greetings, introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining, invitation, 

accepting and rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request, offering 

help, giving instruction 

 

201111 การประมงท่ัวไป        2 (1-2-3) 

 General Fisheries 

 การประมงท่ัวไปในประเทศและต่างประเทศ ชลสมบัติและการใช้ประโยชน์ สัตว์น้ำเศรษฐกิจ   

และการเลี้ยง การแปรรูปและการถนอมอาหารจากสัตว์น้ำ การตลาดและการขนส่งสัตว์น้ำ การใช้

ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ องค์การสะพานปลา สหกรณ์ประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมง 

นโยบายและกฎหมายประมงของประเทศไทยและสากล 

 General fisheries in Thailand and other countries, aquatic resources and their utilization, 

aquatic animals economic and aquaculture, fish processing and preservation, fish marketing and 

transportation, use of fishery resources in waters,  fish marketing organization, fisherman          

co-operative, fishery related organizations, fishery policy in Thailand and worldwide  

 

201112 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลังในแหล่งน้ำ      2(1-2-3) 

 Aquatic Invertebrate 

 ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดกูสันหลงัในนำ้ การจำแนกหมวดหมู่ การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเปน็

ดัชนช้ีีวัดคุณภาพแหล่งนำ้ ความสำคัญทางการประมง และบทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่อระบบ

นเิวศนำ้จดื นำ้กร่อย และทางทะเล 

 Biology and classification of aquatic invertebrates, using invertebrates as an indicator of water 

quality and its role in fishery of freshwater, brackish and marine ecosystems 
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201113 มนีวทิยา         3 (2-3-6) 

 Ichthyology 

 ชีววิทยาสัณฐานวิทยา กายวิภาค แหล่งและฤดูกาลวางไข่ของปลา นิเวศวทิยาของปลาและการ

ปรับตัว ประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการด้านแหล่งและฤดูกาลวางไข่ของปลา หลักการจัดจำแนกและการ

จำแนกชนดิปลาเบื้องตน้  

 Biology, morphology, anatomy, fish ecology and adaptation, applied to the management of the 

spawning ground and spawning season and basic principles classification and identification of fish 

 

201191 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 1       1 (0-6-3) 

 Field Work 1 

 ฝึกปฏิบัตงิานพื้นฐานทางดา้นการประมง ความรูเ้บื้องตน้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ การเพาะพันธุ์

และอนุบาลสัตว์นำ้ ความหมายและความเป็นมาของแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

เบื้องตน้ และศกึษาดูงานนอกสถานที ่

 Practical training on fishery, introductory to aquaculture, breeding and nursing of aquatic 

animals, definition and background of sufficiency economy concept, basic of farm management and field 

trips 

 

201214 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ       3 (2-3-6) 

 Principles of Aquaculture 

 หลักการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ ประวัต ิเทคโนโลยเีกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้จดื และ

ชายฝ่ัง สภาวะปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จดืและสัตว์น้ำชายฝ่ังในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับ

ดนิ น้ำ พันธุ์ศาสตร์สัตว์นำ้ อาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์นำ้ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนชนิด

ของสัตว์นำ้จดืและสัตว์นำ้ชายฝ่ังที่นิยมเลี้ยง การศกึษาดูงานนอกสถานที่ การประยุกต์ใช้องค์ความรูด้า้น

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

 Principle of aquaculture, history, technology on freshwater and coastal aquaculture, current 

conditions of freshwater and coastal aquaculture in Thailand, knowledge on soil, water, seed, feed for 

aquaculture, good aquaculture practices, common cultured of freshwater and coastal species, field trips, 

application and integrations of knowledge based on science, technology and innovation for aquaculture 
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201215 โรคและปรสติของสัตว์น้ำ       3 (2-3-6) 

 Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

 สาเหตุของการเกิดโรคและปรสิต ลักษณะอาการของสัตว์น้ำที่เกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติ    

ของโรคและปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและปรสติกับสัตว์นำ้ ผลกระทบที่เกดิจากโรคและปรสิตชนิด

ต่างๆที่มีต่อสัตว์นำ้ที่นยิมเลี้ยง เทคโนโลยสีำหรับการตรวจวนิจิฉัยโรคสัตว์นำ้ การปอ้งกันกำจัด การรักษา

โรคและปรสติของสัตว์นำ้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพื่อการปอ้งกันโรคในสัตว์นำ้ 

 Causes of disease and parasites, symptom of aquatic animals infected, natural history of 

diseases and parasites, relationship between diseases and aquatic animals, impacts of diseases to 

commercial aquaculture, technologies for aquatic animals diagnosis, protection and treatment of animals 

from diseases and parasites, application technology and innovation for aquatic animals disease protection 

 

201231 นเิวศวทิยาและเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำ 3 (2-3-6) 

 Ecology and Water Quality Management Technology for Aquaculture 

 นเิวศวทิยาของฟารม์สัตว์นำ้ คุณภาพนำ้ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์

นำ้ ปัจจัยที่ทำใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้ การจัดการคุณภาพนำ้ มาตรฐานคุณภาพนำ้สำหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการจัดการคุณภาพนำ้ ระบบการจัดการคุณภาพนำ้อัจฉรยิะ 

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

 Aquaculture farm ecology, Physical, chemical and biological water quality parameters for 

aquaculture, factors affecting changes in water quality, water quality management, water quality 

standard for aquaculture technology and innovation for water quality management, smart system for 

water quality management, reduction of environmental impact from aquaculture farm 

 

201232  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปผลติภัณฑ์สัตว์น้ำ    3 (2-3-6) 

 Innovation and technology in aquatic animal processing 

 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จาก

อุตสาหกรรมสัตว์นำ้ นาโนเทคโนโลยอีาหารแปรรูปจากสัตว์นำ้ ส่วนประกอบฟังก์ช่ันจากผลพลอยไดก้าร

แปรรูปสัตว์นำ้ ระบบ GMP, HACCP และ ISO ในการประกันคุณภาพดา้นความปลอดภัยของอาหารแปรรูป

จากสัตว์นำ้ 

 Innovation of aquatic animal processing technology and by-products from the aquatic animal 

processing industry, nanotechnology of aquatic animal products, functional ingredients from aquatic 

animal by-products,  food safety standards GMP, HACCP and ISO for quality assurance in aquatic 

animal products 
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201233 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลติอาหารสัตว์น้ำ    3 (2-3-6) 

 Technology and Innovation for Aquatic Animal Feed Production 

 อาหารและสารอาหารต่อการเจรญิเตบิโตและการสบืพันธุข์องสัตว์นำ้ ชีวเคมีทางโภชนาการของ

อาหารสัตว์น้ำ การเน่าเสีย การเสื่อมสภาพของสารอาหาร วัตถุดิบ และการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ 

เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำเบื้องต้น เทคโนโลยีการกักเก็บสารสำคัญในโครงสร้างแบบเจล การ

ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์และพืชสมุนไพรในอาหารสัตว์น้ำ อาหารเสริมในสัตว์น้ำ การประเมินคุณค่าทาง

โภชนาการอาหารสัตว์นำ้ แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์นำ้ 

 Feed and nutrients for growth and reproduction of aquatic animals, aquatic animal nutrition, 

decay of feed, feed stuff and feed formulation, principle of aquatic animal feed technology, encapsulation 

technology in term of gel structure, applications of microorganism and herbal plants in aquatic feed, 

Aquatic feed additives, nutritional value evaluation, the concept of innovative development of aquafeed 

 

201292 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 2       1 (0-6-3) 

 Field Work 2 

 เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำทางเศรษฐกจิ การวางแผนการเลี้ยงสัตว์นำ้แบบต่าง ๆ เตรยีมบ่อ

เลี้ยงสัตว์น้ำ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ การให้อาหาร การคัดเลือก ดูแลพ่อ-แม่พันธุ์ การผสมเทียม เรียนรู้

เทคโนโลยใีนการเพาะเลี้ยง ณ ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จดื และชายฝ่ัง 

     Practical training on breeding, artificial breeding and nursing of aquatic animals, hatchery and farm 

management, water quality analysis, aquatic animal feeding, brood-stock selection culturing learning 

technology for aquaculture at Freshwater or Coastal Fishery Research and Development Center  

 

201316 พันธุศาสตร์เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     3 (2-3-6) 

 Genetics for Aquaculture 

 บทบาทของพันธุศาสตร์ต่อการประมง ลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณในสัตว์น้ำ          

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำโดยวิธีการคัดพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ เทคนิคการจัดการชุดโครโมโซม และ

เทคนคิพันธุวศิวกรรม เซลล์พันธุศาสตร์ของปลา การจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์นำ้ พันธุศาสตร์ประชากรเพื่อ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีใหม่สำหรับพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับพันธุ

ศาสตร์สัตว์นำ้ 

 Roles of genetics in fisheries, qualitative and quantitative traits, genetic improvement of aquatic 

stocks by selection, breeding systems, chromosomal set manipulation techniques and genetic engineering, 

cytogenetics of fish, broodstock management, population genetic for aquaculture, new technologies for 

aquaculture genetics, technologies and innovation for genetics of aquatic 
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201317 ระเบยีบวธิวีจัิย                   3 (2-3-6) 

 Research Methodology 

 บทบาทและความสำคัญของสถิติต่อการประมง การค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 

ความสำคัญของสถิติ เพื่อการประมง การวางแผน การวิเคราะห์ ข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย             

การนำข้อมูลข่าวสาร ความรู ้และเทคโนโลยสีำหรับการวจิัยในการประมง 

 Role and importance of statistic on fisheries, research and collection of data news, importance of 

statistic for fisheries, design, data analysis, resulted presentation, application of data news, knowledge 

and technology for fishery science 

 

201334 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง    3 (2-3-6) 

 Biotechnological Application in Fisheries 

 ความรูเ้บื้องตน้ทางพันธุวิศวกรรมสตัว์นำ้ ชีวสารสนเทศศาสตร ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยชีีวภาพ

เพื่อเพ่ิมผลผลติ พัฒนา และปรับปรุงพันธุ์ของสัตว์น้ำ การวินจิฉัยโรค การใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรม

เพื่อจำแนกชนิดและปรับปรุงพันธุ์สัตว์นำ้ โดยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล ไดแ้ก่ เทคนิค Polymerase Chain 

Reaction (PCR) และลายพิมพ์ดเีอ็นเอของสัตว์นำ้ ตลอดจนการตดิตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยชีีวภาพ

ทางการประมง 

 Introduction genetic engineering, bioinformatics, applications of biotechnology to increase the 

productivity, develop and improve of aquatic animal, diagnosis, the use of genetic markers for 

identification and breeding of aquatic animal using molecular biology techniques, including Polymerase 

Chain Reaction (PCR) and DNA fingerprint of aquatic animal as well as monitoring the progress of fisheries 

biotechnology 

 

201335  การออกแบบและการสร้างระบบฟาร์มสัตว์น้ำอัจฉริยะ   3 (2-3-6) 

 Design and Construction of Smart Aquatic Animal Farm System 

 การใช้ข้อมูลจากดาวเทยีมเพื่อใช้การการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบระบบ

ควบคุมสภาวะของอากาศในโรงเพาะฟัก การจำลองสภาพอากาศที่มีผลต่อสภาวะของน้ำในบ่อเลี้ยง

ปลา การจำลองสภาวะอากาศในโรงเรอืนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การคาดการณ์ผลกระทบที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการเลี้ยงสัตว์นำ้ 

 Using satellite data to assess the area suitability, design of climate control system in 

hatchery, simulation of climatic conditions affecting water condition in fish ponds, prediction impacts 

of climate change on aquaculture     
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201336  ระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    3 (2-3-6) 

  Smart Farm System for Aquaculture 

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคุมควบระบบต่าง ๆ ในระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

การติดตั้งตัวตรวจวัดคุณภาพน้ำตามเวลาจริง การสร้างแอพพลิเคช่ันในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประยุกต์ใช้

อากาศยานไรค้นขับหรอืโดรนในงานทางดา้นการประมง 

 Computer programming for controlling various systems in aquaculture farm system, water 

quality sensor installation for real time monitoring, creating applications for smart aquaculture 

system, application of the Internet of things (IoT) for aquaculture, application of UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle) or drones in fisheries 

 

201337 การเป็นผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมประมง     3 (2-3-6) 

 Innovative Fishery Business Entrepreneurship 

 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม  แนวคิดธุรกจินวัตกรรม ธุรกจิเริ่มต้นและธุรกิจ

ชุมชนที่ใช้นวัตกรรม ลูกค้าและคุณค่าที่สง่มอบ เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกจิ ที่มาของแหล่งเงนิทุน

ในการทำธุรกจิ การนำเสนอแนวคิดทางธุรกจิ การจัดการทรัพย์สนิทางปัญญาทางธุรกจิ กรณศีกึษาธุรกจิ

นวัตกรรมและธุรกจิชุมชนทางประมง  

 Concept in innovative business entrepreneurship, innovative business idea, innovative startup 

and local businesses, customer and value proposition, business model canvas, source of funding for 

business, business idea pitching, intellectual property management for business, innovative and local 

fishery businesses case study 

 

201338 การจัดการทรัพยากรประมงเชิงบูรณาการ     3 (2-3-6) 

 Integrated Fisheries Resource Management 

 ทฤษฎีและหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ระบบนเิวศและการใช้ทรัพยากรประมงในแหล่งนำ้ของ

ประเทศไทย ปัจจัยสิ่งแวดลอ้มที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางนำ้ ชนดิและแหล่งกำเนดิของมลภาวะทางนำ้ 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง เป้าหมายในการจัดการประมง แหล่งทำการประมง เทคนิค

การประเมินสัตว์นำ้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการประมง          

การประยุกตใ์ช้องค์ความรูด้า้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สังคม เศรษฐกจิ วถิชีีวติ วัฒนธรรม

ทางการประมง และทรัพยากรทางน้ำ การจัดการทรัพยากรทางนำ้เชิงบูรณาการ 

 Principle of natural resources conservation, aquatic ecology and the use of fishery resources in 

Thailand waters, Effects of environmental factors to water resources, types and sources of water pollution, 
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problem of stock depletion, principle of fishery resource conservation, Objective of fishery management, 

fishery resource, stock assessment techniques, fishery law, geographic information systems for fishery 

management, application and integrations of knowledge based on science, technology and innovation, 

society, economy, lifestyle, and also, the cultures in fisheries,  integrated aquatic resources management 

 

201351 การใช้ยา เคมภัีณฑ์และผลติภัณฑ์ทางเลอืกเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (2-3-6) 

 Application of Drugs Chemicals and Alternative Products for Aquaculture 

 ชนิดและประเภทของยาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการป้องกันรักษาโรค  

สัตว์น้ำ หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ยาและสารเคมี ผลของคุณภาพน้ำต่อปฏิกิริยาของสารเคมี และผล

สารเคมีและยาต่อระบบนิเวศในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการใช้ยา เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางเลือก   

เพื่อการผลติสตัว์นำ้อินทรย์ี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมสมัยใหม่หรอืผลติภัณฑ์ทางเลอืกเพื่อ

การเพาะเลี้ยงและการปอ้งกันโรคในสัตว์นำ้ 

     Type of dungs and chemicals used to improve water quality, prevention and treatment of aquatic 

animals diseases, the effective administration of drugs and chemicals for proper use will be studied, the 

effect of water quality to chemical reactions, the effects of chemical and dungs on aquatic ecosystem, the 

applications of drugs, chemicals and alternative products to use for organic freshwater aquaculture, 

application modern technology and innovation alternative products for aquaculture and aquatic animals 

disease protection 

 

201352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม    3 (2-3-6) 

 และพรรณไม้น้ำ      

 Technology and Innovation for Ornamental Fish Culture and Aquatic Plants 

 ประเภทและชนดิของปลาสวยงาม ความตอ้งการของตลาด การเพาะขยายพันธุ์ปลา การใหอ้าหาร 

และโรคปลาสวยงาม ชนิดของพรรณไม้น้ำที่ใช้ประดับในการเลี้ยงปลาสวยงาม การจัดตู้ปลาสวยงาม 

มาตรฐานการประกวดปลาสวยงาม การต่อตู้ปลา และการบรรจุเพื่อส่งออกจำหน่าย การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ในการผลติและเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้นำ้ การใช้ระบบเฝ้า

ตดิตามคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาสวยงาม ตลอดจนการทำรายงานเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามและ

พรรณไม้นำ้ 

 Ornamental fish species and market demands, breeding, nursing and culturing techniques, 

feeding and disease of ornamental fish, aquatic plants in fish aquarium, small aquarium production, 

ornamental fish contest standard, packing and transportation, application of modern technology and 

innovations used in the production and raising of ornamental fish and aquatic plants, using a water quality 
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monitoring system in raising ornamental fish as well as making reports on culturing the ornamental fish 

and aquatic plants 

 

201353 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    3 (2-3-6) 

 ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

 Environmental Friendly Aquaculture Technology and Innovation 

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ การปฏิบัตทิางการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ที่ดสีำหรับ

ฟาร์มเลี้ยงสตัว์นำ้เพือ่การบรโิภค การเลี้ยงสตัว์นำ้อินทรย์ี นวัตกรรมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้น้ำหมุนเวียน การควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

นวัตกรรมการบำบัดนำ้เสยีจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

 Aquaculture environmental impacts, good aquaculture practices for food-aquatic animal farm, 

organic aquaculture, innovative environmental friendly aquaculture system, recirculating aquaculture, 

pollution control for effluent from aquaculture pond, innovative aquaculture pond wastewater treatment 

 

201354 การเรียนรู้ศาสตร์เทคโนโลยีการประมงจากชุมชน    3 (2-3-6) 

 Learning Fishery Technology from Communities 

 การสำรวจชุมชนประมง การรับฟังปัญหาทางการประมง การเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมดา้น

ประมง การสร้างเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ประมงของชุมชนและผู้ประกอบการ 

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การจัดทำแผน/โครงการทางการ

ประมง การดำเนนิงานแกไ้ขปัญหาและพัฒนางานดา้นประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนประมง รวมทัง้การ

ตดิตามและการประเมินผลการดำเนินงาน โดยศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงจากชุมชนและ

สถานประกอบการ มีศกึษานอกสถานที ่

 Fishery communities survey, listening to fisheries problems, learning technology and innovation 

of fisheries, construction the instruments for data collection, analysis of public situation and diagnosis 

fisheries community and entrepreneur, priority setting, cause analysis, planning for solving fisheries 

problems and development works concern the co-fisheries community participation, monitoring and 

evaluation, based on fisheries technology and innovation from community and establishments, and studies 

on site 
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201355 อนุกรมวธิานปลา        3 (2-3-6) 

 Fish Taxonomy 

 ระบบอนุกรมวิธาน ศัพท์บัญญัติ กฎเกณฑ์การตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ วิธีการศึกษาเพื่อรวบรวม

ข้อมูลที่ใช้ในทางอนุกรมวิธาน ระบบการเก็บรักษาตัวอย่างต้นแบบของชนิด จำแนกปลาจากลักษณะ

ภายนอกโดยเอกสารวชิาการ สรา้งเทคโนโลยสีำหรบัจำแนกปลาในระดับอันดับ วงศ์ สรา้งคู่มือจำแนกชนดิ

ปลาเพื่อประโยชน์ในการจัดการด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาเป้าหมายได้ถูกชนิด หลักการใช้

เทคโนโลยทีางชีวภาพช่วยในการยนืยันความถูกตอ้งของชนดิที่มีความคลา้ยคลึงกันมาก เน้นปลานำ้จดืใน

ประเทศไทย   

 Taxonomic systematic, terminology, scientific nomenclature, methods in sample collection, a 

system for preservation of type specimens, identification of fish from external characters by literature 

review, create of taxonomic key technology for classified in higher taxa, create taxonomic key to identified 

for the benefit of managing the utilization of the right target species, applied of biotechnology to verify the 

validity of very similar species, emphasizing freshwater fish of Thailand 

 

201356 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง    3 (2-3-6) 

 Aquaculture in Sufficiency Economy  

 ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไข และประเด็นสำคัญของแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

รวมทัง้ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ย่ังยนื ระบบการเลี้ยงสัตว์นำ้

แบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับสัตว์น้ำชนิดอ่ืน ปศุสัตว์ และการปลูกพืช ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ปฏิบัตกิาร ศกึษาดูงานนอกสถานที่ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

 Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency economy concept; its 

relations to and impact on sustainable development; integrated aquaculture systems; aquatic animal 

farming with other animals, livestock and agriculture; problems and resolution; including laboratory work 

coordinated with lecture materials, field trips, application and integrations of knowledge based on science, 

technology and innovation for aquaculture  
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201357 สรีรวทิยาของสัตว์น้ำ        3 (2-3-6) 

 Physiology of Aquatic Animals 

 หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือที่ทันสมัยตดิตามการตอบสนองทางสรรีวทิยา การปรับตัวของสัตว์นำ้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเพื่อ

รักษาดุลยภาพของร่างกาย การประยุกต์ใช้สรรีวทิยาสัตว์นำ้เพื่องานวิจัยทางการประมง  

 Functions and mechanisms of body systems, applications of modern technology and instruments 

to monitor of physiological response, adaptation of aquatic animals in improper conditions for maintain 

body homeostasis, application of aquatic physiology for fisheries research 

 

201358 เทคโนโลยีใหม่ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ    3 (2-3-6) 

 New Technologies for Biodiversity 

 ความเป็นมา บทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพต่อสัตว์น้ำและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

ชนิดของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ประโยชน์ของความหลากหลายทาง

ชีวภาพสาเหตุและผลกระทบของการเสือ่มโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ใหม่สำหรับการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพ ทศิทางและนโยบายของการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการวจิัยในอนาคต 

 Background, roles of biodiversity in aquatic animals and amphibians, type of biodiversity in 

aquatic animals and amphibians, usefulness of biodiversity, cause and consequence of biodiversity 

diminishing, new technology and innovation for biodiversity studies, trends and policy in biodiversity 

conservation and future research 

 

201359  เทคโนโลยีเคร่ืองมอืประมงสมัยใหม ่      3 (2-3-6) 

   Modern technology of Fishing Gears 

 สภาวะการประมงของประเทศไทยและต่างประเทศ ชนิดเครื่องมือทำการประมงและการจำแนก 

วธิีการทำประมง ประสิทธิภาพเครื่องมือทำการประมง เทคโนโลยีเครื่องมือประมงสมัยใหม่ การเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์นำ้อย่างย่ังยืน รวมทัง้ตดิตามสถานการณ์สำคัญ

ทางการประมงเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

 Fishery in Thailand and international, types of fishing gears and methods operation, the potential 

of fishing gears, modern technology of fishing gears, choosing the right technology for sustainable 

utilization of aquatic resources as well as monitoring important fisheries situations for lifelong learning 
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201439 การคดิและนำเสนอเชิงนวัตกรรมประมง     2(1-2-3) 

 Innovative Thinking and Pitching for Fisheries 

 ความหมายและความสำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม การระบุปัญหาของลูกค้า การออกแบบ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการประมงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างสรรค์

นวัตกรรมรูปแบบธุรกจิใหม่ เตรยีมนำเสนอผลงานนวัตกรรม การนำเสนอความคิดนวัตกรรมประมง 

 Meaning and importance of innovative thinking, define customer pain point, innovative product 

and service design for fisheries to meet the needs of customer, creation of new business model 

innovation, pitch deck preparation, pitching innovative idea for fisheries 

  

201493 สัมมนา         1 (0-2-1) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปราย       

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นการประมง 

 Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering 

question in fisheries 

 

201494 การฝกึงาน         6 หน่วยกติ 

 Training 

 นำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการเรียนตามหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสู่การฝึก

ปฏิบัติ เรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน ตลอดจนฝึกทักษะการใช้ชีวติ การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

 Bring all the knowledge gained from the coursework, both theoretical and practical into practice, 

learning, gaining experience and skills in fisheries at private or government sectors as well as practice life 

skills, communication, and interaction with others  

 

201495 การศกึษาอิสระ        6 หน่วยกติ 

 Independent Study 

 การค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลการวจิยัโดยใช้เทคโนโลยตี่างๆ และองค์ความรูต้่างๆ เพื่อการทำ

วิจัยในหัวข้อที่สนใจ การวเิคราะห ์การเขียนรายงาน การนำเสนอและการอภิปราย ในหัวข้อทางดา้นการ

ประมง โดยอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณนักวจิัย 
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 Studying and collecting the research using various technologies and knowledge for conducting 

research on topics of interest, analyzing, report writing, presenting and discussing in fisheries based on 

research ethics 

 

201496 สหกจิศึกษา         6 หน่วยกติ 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรยีนรู ้เพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Working, learning, gaining experience, improving working skills in fisheries as an apprentice at 

private or government sectors 

 

201497 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง    2(1-2-3) 

 Special Problem in Technology and Innovation for Fisheries 

 การศกึษาคน้คว้าทางวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลย ีเพื่อการทำวจิัยในหัวข้อที่สนใจ และ

เรยีบเรยีงเขียนเป็นรายงาน และนำเสนอผลงาน โดยอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณนักวจิัย 

 Study and research in fishery science and technology for conducting research on topics of 

interest and compiled into a report and presentation based on research ethics 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1        3 (2-2-5) 

 Mathematics I 

 ลมิิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และปรพัินธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปรพัินธ์ 

 Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integrals 

 

242103 เคมท่ัีวไปและเคมอิีนทรีย์       4 (3-3-8) 

 General and Organic Chemistry 

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี อุณหพลศาสตรเคมี จลศาสตร์เคมี      

การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิรยิาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ 

สารประกอบอะโรมาตกิ แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดไีฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก 

และอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล 
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 Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, chemical thermodynamics, chemical 

kinetics, nomenclature, preparation and reaction of organic compounds; alkanes, alkenes, alkynes, 

aromatic compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids 

and theirs derivatives, amines, and biomolecules 

 

243101 ชีววทิยาท่ัวไป        4 (3-3-8) 

 General Biology 

 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ  

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ

พืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

  Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

 

248212    ว่ายน้ำและการช่วยชีวติทางน้ำ      1 (0-2-1) 

  Swimming and Life Saving           

              สมรรถภาพทางกายที่เกีย่วข้องกับการว่ายน้ำ ทักษะเบื้องตน้ของการว่ายนำ้ การช่วยชีวติทางนำ้

เบื้องตน้ การปรับใช้ทักษะต่างๆ ในการว่ายนำ้สำหรับบรบิททางวชิาชีพ  

              Physical fitness for swimming, motor skill for swimming, basic live saving, swimming skill 

applied for vocation context 

 

361101 จุลชีววทิยาท่ัวไป        4 (3-3-8) 

 General Microbiology 

 โครงสรา้งและหนา้ที่ของเซลล์จุลนิทรย์ี สารอาหาร การเจรญิและการสืบพันธุ์ เมแทบอลซึิม 

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง สิ่งแวดลอ้ม การแพทย์ และสาธารณสุข 

 Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in food, industry, 

cosmetics, environment, medicine, and public health 
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365215 ชีวเคมท่ัีวไป         4 (3-3-8) 

 General Biochemistry 

 นิยามและหลักการของชีวเคมี  คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึม             

ของ คาร์โบไฮเดรต โปรตนี ลิพิด และนวิคลโีอไทด์ คุณสมบัตแิละการทำงานของเอนไซม์ การควบคุมทาง

ชีวเคมีของฮอร์โมน ถา่ยทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมและการแสดงออกของยนี เทคนิคทางอณู

ชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัตทิางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

 Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and metabolisms of 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of enzymes, hormonal regulation, 

central dogma and regulation, techniques of molecular biology, bioenergetics, principle and biochemical 

properties testing for biomolecules 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ  

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถงึ สาขาวชิา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถงึ ระดับช้ันปขีองการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถงึ   รายวชิาในระดับช้ันปทีี่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถงึ   รายวชิาในระดับช้ันปทีี่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถงึ   รายวชิาในระดับช้ันปทีี่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปทีี่ 4  

 3. เลขในลำดับที่ 5    หมายถงึ  หมวดหมู่ในสาขาวชิา 

  3.1 เลข 1-2          หมายถงึ   กลุ่มวชิาพื้นฐานทางดา้นประมง 

  3.2  เลข 3-4  หมายถงึ   กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมประมง 

  3.3 เลข 5-6         หมายถงึ กลุ่มวชิาเอกเลอืก 

  3.4 เลข 9             หมายถงึ กลุ่มวชิาฝึกปฏิบัตแิละปัญหาพิเศษ 

 4. เลขในลำดับที่ 6    หมายถงึ   อนุกรมของรายวชิา 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขบัตรประจำตวัประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ลำดับ ช่ือ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปี 

1 นายไพบูลย์  

ปะนาเส 

34407002xxxxx รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางนำ้ 

ชวีวทิยา 

การประมง 

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

2558 

 

2551 

2549 

2* นางสาวกัญญาณัฐ  

สุนทรประสทิธิ์ 

3190900xxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การประมง 

การจัดการประมง 

ประมง (เกยีรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

2551 

2544 

2542 

3* นายเกรยีงไกร  

สตีะพันธุ์ 

35699001xxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

ชวีวทิยา 

การประมง 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

2559 

2544 

2541 

4 นายฉัตรมงคล  

สุวรรณภูมิ 

15099001xxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

ความหลากหลายทางชวีภาพ

และชวีวทิยาชาตพิันธุ์ 

ชวีวทิยา 

การประมง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

2555 

 

2552 

2550 

5* นางสาวดุจฤด ี 

ปานพรหมมินทร์ 

31899000xxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชวีภาพเกษตร 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากร 

ประมง 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

2551 

2542 

 

2538 
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6* นางศริลิักษณ์ ตันเจรญิ 32501005xxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การประมง 

การประมง  

(เกยีรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

2545 

2542 

7 นายสันธวิัฒน์  

พทิักษ์พล 

31005002xxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Aquatic Environment Science 

Agriculture 

ประมง (เกยีรตนิยิมอันดับ 2) 

EHIME UNIVERSITY, Japan 

KAGAWA UNIVERSITY, Japan 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

2543 

2540 

2536 

8* นางสาวกรทพิย์  

กันนกิาร์ 

55702000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

เทคโนโลยีการประมง 

การประมง  

(เกยีรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

 

2560 

2550 

2546 

 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ปี 

1 นายเกรยีงศักดิ์  เม่งอำพัน ศาสตราจารย์ วท.ด. 

M.S. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชวีภาพ 

Aquaculture 

วารชิศาสตร ์

 

2 นางจารุมาศ  เมฆสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Environmental Sciences 

Agriculture 

ประมง (เกยีรตนิยิมอันดับ 1) 

 

3 นายชนกันต์  จิตมนัส รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

M.Sc. 

วท.บ.  

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

Medical Microbiology 

วารชิศาสตร ์

 

4 นางทพิสุคนธ์  พมิพพ์มิล รองศาสตราจารย์ M.Sc. 

วท.บ. 

Marine Science and Fisheries 

ประมง 

 

5 นายนนทวทิย์  อารีย์ชน รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Aquatic Animal Health Management 

Fish Diseases 

ประมง  

 

6 นายนวิุฒ ิ หวังชัย รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Applied Biochemistry 

วทิยาศาสตร์การประมง 

วารชิศาสตร ์

 

7 นางสาวสุภาวด ี พุม่พวง ศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Wildlife and Fisheries Science 

Animal Science 

ประมง 
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8 นายอภินันท์  สุวรรณรักษ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

วท.ด. 

วท.ม. 

ทษ.บ. 

Applies Fish Ecology, Evolution, Diversity and 

Biology  

วทิยาศาสตรการประมง 

วทิยาศาสตรการประมง 

ประมง 

 

9 นายอุปถัมภ์  ภวภูตานนท์ ณ 

มหาสารคาม 

- Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Recourse Management  

Fisheries Management 

ประมง 

 

10 นางสาวดวงพร อมรเลศิพศิาล ผูช้่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชวีภาพ 

เภสัชวทิยา 

พยาบาลศาสตร ์

 

 

49 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกจิศกึษา)   

 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาด้านประสบการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วยรายวิชา 201191 

ปฏิบัติงานภาคสนาม 1 โดยฝึกงานภาคสนามด้านการประมง ในพื้นที่ปฏิบัติการสาขาวชิาการประมง 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รายวิชา 201292 ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 2 โดยฝึกงานในหน่วยงานราชการ หรือสถานประกอบการภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้องทางดา้น

การเพาะพันธุ์สัตว์นำ้ทัง้สัตว์นำ้จดื และสัตว์ทะเล 

 รายวิชา 201494 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมง หรือรายวิชา 201496 สหกิจศึกษา 

จำนวน 6 หน่วยกิต โดยฝึกงานในหน่วยงานราชการหรือ สถานประกอบการภาครัฐ/ภาคเอกชน         

ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสัตว์น้ำจืดและสัตว์ทะเล ด้านทรัพยากรสัตว์น้ำและการ

จัดการทรัพยากร ฝึกงานตามภารกจิของสถานที่ฝึก/ สถานประกอบการ  

  

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

4.1.2  เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

4.1.3  สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้  ทักษะ  การใช้เครื่องมือและ

สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.1.4  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.1.5  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนไดเ้หมาะสม ทำงาน

เป็นทมีไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

 

 4.2  ช่วงเวลา   

 4.2.1  รายวชิา 201191 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 1 ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปทีี ่1 

 4.2.2  รายวชิา 201292 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 2 ภาคการศกึษาฤดูรอ้น ช้ันปทีี ่2 

 4.2.3  รายวชิา 201494 การฝึกงาน หรอืรายวชิา 201496 สหกจิศกึษา    

                           ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปทีี่ 4  

 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

 4.3.1  รายวชิา 201191 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 1 

 4.3.2  รายวชิา 201292 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 2 

 4.3.3  รายวชิา 201494 การฝึกงาน หรอืรายวชิา 201496 สหกจิศกึษา 
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1  คำอธบิายโดยย่อ 

 การกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล หลักการวิจัยเบื้องต้น    

การออกแบบและการวิเคราะห์ทางสถติเิพื่อการวจิัยทางการประมง การปฏิบัตกิารวจิัย การเก็บข้อมูล

และการวเิคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และนำเสนอผลงาน 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(1) มีองค์ความรูแ้ละประสบการณ์เพ่ิมเตมิจากการทำปัญหาพิเศษ/ การศกึษาอิสระ 

(2) สามารถวางแผน ทดลอง วเิคราะห์และสรุปผลไดอ้ย่างมีระบบ 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล 

(4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ผลการทดลองทางสถติ ิ

(5) สามารถปรบัตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

(6) มีความสามารถในการสื่อสารดว้ยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3  ช่วงเวลา 

รายวชิา 201497 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง  

ภาคการศกึษาตน้ ช้ันปทีี่ 4 

รายวชิา 201495 การศกึษาอิสระ ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปทีี่ 4 

5.4  จำนวนหนว่ยกติ 

รายวชิา 201497 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง จำนวน 2 หน่วยกติ  

หรอืรายวชิา 201495 การศกึษาอิสระ จำนวน 6 หน่วยกติ 

5.5  การเตรียมการ 

(1) อาจารย์ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้เลือก

อาจารย์ที่ปรกึษาซ่ึงมีความเช่ียวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 

(2) อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อใหค้ำปรกึษาและติดตามการทำงานของนสิติ 

(3) จัดเตรยีมอุปกรณ์เครื่องมือใหเ้พียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหนา้ที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ  

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการจัดตั้งระเบียบข้อบังคับในการใช้เครื่องมือ 

อุปกรณ์ สารเคมีและหอ้งปฏิบัตกิาร 

(4) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บรกิารในศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลัย 
 

5.6  กระบวนการประเมนิผล 

(1) ประเมินข้อเสนอปัญหาพิเศษต่ออาจารย์ประจำรายวชิาปัญหาพิเศษ 

(2) รายงานความกา้วหนา้ใหแ้ก่อาจารย์ที่ปรกึษาปัญหาพิเศษ 

(3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของปัญหาพิเศษดว้ยรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์และนำเสนอผลงาน

ภาคบรรยายหรอืภาคโปสเตอร์ (เลอืกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
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หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิติ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนสิติ 

1. ดา้นบุคลกิภาพ 1.1 สนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า

และแบบโปสเตอร์ 

1.2 ส่งเสริมการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบและ

กาลเทศะ 

2. ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม  

และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2.1 สอดแทรกความมีวินัย และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคมในวชิาเรยีนทุกรายวชิา  

2.2 มอบหมายงานใหน้สิติรับผิดชอบในกจิกรรมต่างๆ 

3. ดา้นภาวะผู้นำ 3.1 การทำงานเป็นทมีในช้ันเรยีน  

3.2 การมอบหมายงานใหท้ำเป็นกจิกรรมนอกช้ันเรยีน 
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2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs 

PLO กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผล 

PLO 1 ผู้เรยีนสามารถใช้ภาษาใน

การสื่อสารไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการ

สื่อสารและการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการแสดงบทบาท

สมมุติเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ เกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน และ

กิจกรรมการนำเสนองาน/โครงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาในการ

สื่อสาร ทัง้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

1. ประเมินความรูท้างหลักภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและ

จาก การนำเสนอผ่านงานที่มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลกิภาพในการ สื่อสาร 

PLO 2 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้

เทคโนโลยยุีคดจิทิัลอย่างรูเ้ท่าทัน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน

ชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยการฝึกปฏิบัติโดยใช้

กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันและการ

ทำงานในอนาคต 

2. ใหผู้้เรยีนนำเสนอและจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยใีนรูปแบบ

ต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพและรูเ้ท่าทัน 

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจำวัน

และการทำงาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ในการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยกีารสื่อสาร เพื่อการศกึษาและสบืค้นข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ และเทคโนโลยี  

(Information, Media and Technology Skills) ประกอบด้วย 

การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) และ การ

รูเ้ท่าทันสื่อ (Media Literacy 

PLO 3 ผู้เรยีนสามารถจัดการชีวิต

ตน เองอ ย่ าง มี คุ ณ ธรรมแล ะ

จรยิธรรม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้ เรียนเข้าใจตนเอง 

เข้าใจผู้อ่ืน อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยาย

แนวคิดที่สำคัญ การทำกิจกรรมในช้ันเรียน และกิจกรรม  

ของมหาวทิยาลยั (Activity Based Education)  

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ (Health 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้านสังคม  (Social Literacy) ความ

1. ประเมินพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในชัน้เรยีน การสะทอ้นการ

เรยีนรู ้การอภิปรายแบบกลุ่มและรายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางด้านสังคม  (Social Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สิ่ งแวดล้อม  (Environmental Literacy) และ ความรอบรู้

ทางดา้นการเงนิ (Financial Literacy) 
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รอบรูท้างดา้นสิ่งแวดล้อม  (Environmental Literacy) และ ความ

รอบรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ในรูปแบบของการ

บรรยายแนวคิดที่ สำคัญ  ให้ความรู้  ส่ งเสริมให้ เกิ ด

กระบวนการคิด และมอบหมายงานใหผู้้เรียนเกิดทักษะโดยใช้

สถานการณ์ที่ เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันของผู้เรียน รวมทั้ง

สามารถเสนอแนวคิดในการจัดการปัญหาของตนเอง                 

ไดอ้ย่างสรา้งสรรค์  

3. ประเมินจากช้ินงาน/โครงงานที่เกดิจากความคิดของผู้เรยีนใน

การแก้ปัญหาของตนเอง 

PLO 4 ผู้ เรียนสามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคม

โลก 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีบูรณาการความรูม้าใช้ในการ

ทำกจิกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเป็น

ฐาน (Community Based Learning) เพื่อทำให้เกิดการทำงาน

ร่วมกันของผู้เรยีน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นทีม ใช้

ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ ตระหนัก

ในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ ดีงามของ

สังคมไทย โดยเป็นการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Education) จากชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่

สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative 

Thinking) 

1. ประเมินทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรม 

(Social and Cross-Cultural Skills) โดยผ่านการทำงานเป็น

ทมี ในฐานะเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางด้าน สุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

3. ประเมินจากการสะทอ้นคิด การอภิปราย และการนำเสนอ

แนวคิด   
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PLO 5 ผู้เรียนสามารถแสดงออก

ซ่ึงทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

 

1. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมีทักษะการ

เรยีนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกดิการพัฒนาตนเอง

และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ (Growth mindset) ผ่านการ

เรียนการสอนจากสถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน หรือ

กรณศีกึษาที่อาจเกดิข้ึนในอนาคต 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรยีน สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป

ประเด็นปัญหาที่เกดิข้ึนกับตนเองและสังคม เพื่อใช้ในการคิด

วางแผนแกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

3. ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนมีแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurs mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิดการแกปั้ญหาที่เกดิข้ึนใน

รูปแบบของ Prototype ที่ เกิดจากปัญหาการดำรงชีวิต

ประจำวัน 

1. ประเมินความรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ผู้เรยีน 

2. ประเมินความรูแ้ละแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมินจากการวเิคราะห์ตนเองเพื่อการพัฒนาการเรยีนรู้

ของตนเองและในการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผนสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมินจากการสะทอ้นคิด การอภิปราย และการนำเสนอ

แนวคิด 

PLO 6 ผู้เรียนสามารถออกแบบ

น วั ต ก ร ร ม ท า ง วิ ช า ชี พ ด้ ว ย

กระบวนการคดิเชิงออกแบบได ้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ของ

หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาชีพสร้างสรรค์แนวคิด 

ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้

ผู้เรยีนเสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบของโครงงานที่เกี่ยวกับ

วิชาชีพของตน (Project Based Education) ในก ารแก้ ไข

ปัญหา สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสรา้งนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

สังคม และวิชาชีพ (Social Innovation) ผ่านกระบวนการ

1. ประเมินทักษะที่ใช้ในกระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ 

ประกอบด้วย การ เข้าใจปัญหา การกำหนดปัญหาให้

ชัดเจน  การระดมความคิดการสร้างต้นแบบที่เลอืก และ

การทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม (4Cs) ประกอบด้วย  การคิดวิเคราะห์ (Critical 

Thinking)  ก ารสื่ อส าร (Communication) การร่ วม มื อ 

(Collaboration) และ ความคิดสรา้งสรรค์ (Creativity) 
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ทำงานเป็นทมี 

PLO7 ผู้ เรี ยนสามารถอธิบ าย

ความรู้พื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติทางด้านทรัพยากรประมง 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

ประมงได้ 

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยเนน้ให้ผู้เรยีนนำความรู้

พื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านทรัพยากรประมง 

ทางดา้นเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ และดา้นเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการประมงได ้

 

1. ประเมินความรู้จากการถาม-ตอบ การทำข้อสอบวัด

ประเมินผล ในรูปแบบต่างๆ  

2. ประเมินผลจากการอภิปรายทั้งในและนอกช้ันเรียน 

ประเมินช้ินงานที่ไดร้ับมอบหมาย 

3. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน การ

สะทอ้นการเรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่มหรอืรายบุคคล 

PLO8 ผู้เรียนสามารถเลือกและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อ

ก ารจั ด ก ารแล ะเพ่ิ ม ผล ผลิ ต

ทางการประมงได้ 

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยเนน้ใหผู้้เรยีนนำความรู้

เพื่อเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัจจัย

การผลิตที่เหมาะสมต่อการจัดการและเพ่ิมผลผลิตทางการ

ประมง และสามารถนำเสนอสู่สาธารณชนได้ 

 

1. ประเมินความรู้จากการถาม-ตอบ การทำข้อสอบวัด

ประเมินผล ในรูปแบบต่างๆ  

2. ประเมินผลจากการอภิปรายทั้งในและนอกช้ันเรียน 

ประเมินช้ินงานที่ไดร้ับมอบหมาย 

3. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน การ

สะทอ้นการเรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่มหรอืรายบุคคล 

PLO9 ผู้เรียนสามารถบูรณาการ

ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี และการประมง เพื่อ

ออกแบบแนวคิดนวัตกรรมประมง

ได ้

1. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรยีนสามารถ

บูรณาการศาสตรท์างดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการ

ประมง เพื่อออกแบบแนวคิดนวัตกรรมประมงได้ และ

สามารถนำเสนอสู่สาธารณชนได้ 

 

1. ประเมินความรู้จากการถาม-ตอบ การทำข้อสอบวัด

ประเมินผล ในรูปแบบต่างๆ  

2. ประเมินผลจากการอภิปรายทั้งในและนอกช้ันเรียน 

ประเมินช้ินงานที่ไดร้ับมอบหมาย 

3. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน การ

สะทอ้นการเรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่มหรอืรายบุคคล 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นการเป็น

ผู้ประกอบการทางดา้นธุรกจิประมง 
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

1.คุณธรรม จรยิธรรม          

(1)  มคีวามกตัญญู และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใชใ้นการดำเนินชวีติ          

(2)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย          

(3)  เคารพสิทธิศักด์ิศร ีและคุณค่าของตนเองและผู้อื่น            

(4)   มจีติอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมอืงท่ีมคีุณค่าของสังคม          

2.ความรู้          

(1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเน้ือหาท่ีศกึษา          

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวิชาท่ี

ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

         

(3) สามารถบูรณาการความรูท่ี้ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง          

3.ทักษะทางปัญญา          

(1) มทัีกษะการคดิอย่างมวีิจารณญาณ คดิแบบองค์รวม      คดิสรา้งสรรค์และคดิอย่าง

เป็นระบบ 

         

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะ    และการใช้เครื่องมือ

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

         

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

         

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินำมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

         

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ          
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

(1)  มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดี          

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

         

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงาน เป็น

ทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
         

(4) มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรูท้ั้งตนเองและวชิาชพีอย่างต่อเน่ือง          

(5)  มทัีกษะในการดำเนินชวีติในพหุวัฒนธรรม          

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ          

(1) มทัีกษะในการใชเ้ครื่องมือท่ีจำเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน 

         

6. สุนทรยีภาพ          

มคีวามรู ้ความเขา้ใจและซาบซ้ึงในคุณค่าของศาสตร์ท่ีศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม          

7. ทักษะการส่งเสรมิสุขภาพ          

(1) มสุีขนิสัยท่ีส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ          
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม          
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 
กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 
ช่ือวิชา 

ผลการเรยีนรู้ของหลักสูตร (PLO) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป          

กลุ่มภาษา          

001101 ภาษาไทยในชวีติประจำวนั          

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ          

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชวีติประจำวัน          

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวชิาการและวชิาชพี          

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดจิิทัล          

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชวีติยุคดิจิทัล          

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล          

กลุ่มทักษะชีวิต          

003101 สุนทรยีศาสตร์ในการจัดการชวีติ          

003102 การพัฒนาทักษะและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ          

003203 เรยีนรูร้่วมกันสรรค์สรา้งสังคม                        

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน          

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจิทัล          

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชพี                      

 
59 

 
 

 



60 

 

กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 
ช่ือวิชา 

ผลการเรยีนรู้ของหลักสูตร (PLO) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน          

วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์          

241111 คณิตศาสตร์ 1          

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรย์ี          

243101 ชวีวทิยาทั่วไป          

361101 จุลชวีวทิยาทั่วไป          

365215 ชวีเคมีทั่วไป          

กลุ่มวิชาพื้นฐาน          

146132 การฟังและการพูดในชวีติประจำวัน          

248212 ว่ายนำ้และการช่วยชวีติทางน้ำ           

กลุ่มวิชาเอกบังคับ          

201111 การประมงทั่วไป       
 

  

201112 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งนำ้        
  

 

201113 มีนวทิยา       
  

 

201214 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ        
  

 

201215 โรคและปรสติของสัตว์นำ้        
  

 

201316 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้        
  

 

201317 ระเบยีบวธิวีจัิย  
 

     
  

201231 นเิวศวทิยาและเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพนำ้สำหรับฟาร์มสัตว์นำ้        
  

 

201232 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปผลติภัณฑ์สัตว์นำ้       
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กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 
ช่ือวิชา 

ผลการเรยีนรู้ของหลักสูตร (PLO) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

201233 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลติอาหารสัตว์นำ้        
  

 

201334 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวีภาพทางการประมง        
  

 

201335 การออกแบบและการสรา้งระบบฟาร์มสัตว์นำ้อัจฉรยิะ   
 

   
   

 

201336 ระบบฟาร์มอัจฉรยิะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้  
 

   
   

 

201337 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจินวัตกรรมประมง       
 

 
  

201338 การจัดการทรัพยากรประมงเชงิบูรณาการ       
   

201439 การคิดและนำเสนอเชงินวัตกรรมประมง      
 

  
 

201191 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 1 
 

  
  

 
 

  

201292 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 2 
 

  
  

 
 

  

201493 สัมมนา 
   

 
 

 
   

201494 การฝกึงาน 
 

  
  

 
   

201495 การศกึษาอิสระ 
 

  
  

 
   

201496 สหกจิศกึษา 
 

  
  

 
   

201497 ปัญหาพเิศษทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 
   

 
 

 
   

กลุ่มวิชาเอกเลอืก          

201351 การใชย้า เคมีภัณฑ์และผลติภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้       
  

 

201352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้นำ้       
  

 

201353 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม 

      
  

 

201354 การเรยีนรู้ศาสตร์เทคโนโลยีการประมงจากชุมชน 
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กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 
ช่ือวิชา 

ผลการเรยีนรู้ของหลักสูตร (PLO) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

201355 อนุกรมวธิานปลา       
  

 

201356 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง       
  

 

201357 สรรีวทิยาของสัตว์นำ้       
  

 

201358 เทคโนโลยีใหม่ทางด้านความหลากหลายทางชวีภาพ       
  

 

201359 เทคโนโลยีเครื่องมือประมงสมัยใหม่       
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คำอธบิายผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการดำเนนิชีวติ  

 (2)  ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสทิธิศักดิ์ศร ีและคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน   

 (4)  มีจติอาสาและสำนกึสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
 

 2. ความรู้ 

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศกึษา 

(2) สามารถตดิตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ และมีความรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวิชา 

ที่ศกึษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

(3) สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด

อย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ

เหมาะสมกับการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิาหาแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างเหมาะสมตาม 

บทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้เหมาะสม ทำงาน

เป็นทมีไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรูท้ัง้ตนเองและวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(5) มีทักษะในการดำเนนิชีวติในพหุวัฒนธรรม 
  

 

 5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพและรูเ้ท่าทัน 
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(2) สามารถแก้ ไขปัญ หาโดยใช้สารสน เทศทางคณิ ตศาสตร์หรือนำสถิติ                    

มาประยุกต์ใช้ในการดำเนนิชีวติและแกปั้ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 
 

 6. สุนทรียภาพ 

       มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซ้ึงในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลกิภาพ 

(1) มีสุขนสิยัที่สง่เสรมิต่อการดแูลรกัษาสขุภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลกิภาพไดอ้ย่างเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนสิติ 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษา

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนสิติยังไม่สำเร็จการศกึษา 

มีการทวนสอบในระดับรายวชิา โดยหัวหนา้สาขาวชิาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของ

สาขาวชิา ประเมินผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ตามมาตรฐาน (AUN QA) 

รวมทัง้ประเมินความสอดคลอ้งของข้อสอบกับผลการเรียนรูท้ี่กำหนดไวใ้นรายวชิา ความเหมาะสมของ

การใหค้ะแนนในกระดาษคำตอบ และการใหร้ะดับคะแนน 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิติสำเร็จการศกึษา 

มีการทวนสอบระดับหลักสตูร โดยจัดใหมี้การประเมินความพึงพอใจของบัณฑติ และผู้ใช้บัณฑติ 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

            1. เรยีนรายวชิาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวชิานัน้ และไม่มีรายวชิาใดไดร้ับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ป ีสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบยีนเรยีนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ สำหรับการลงทะเบยีนเรยีนไม่เต็มเวลา 

   3. มีค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

   4. สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

   5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอ่ืนใดกับมหาวทิยาลยั และเป็นไปตามเกณฑ์การ

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ

มหามหาวทิยาพะเยา ว่าดว้ยการศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561  

ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสติจะสำเร็จการศึกษา นิสติจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสำเร็จ

การศกึษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรกึษาต่อมหาวทิยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดอืน นับจากวันเปดิภาคเรยีน 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม ่

1.1  กำหนดใหอ้าจารย์ใหม่ทุกคนจะตอ้งเข้าปฐมนเิทศของมหาวทิยาลัย 

1.2  ช้ีแจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซ่ึงแสดงถึงปรัชญา 

ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ         

ใหอ้าจารย์ใหม่  

1.3  ช้ีแจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซ่ึงแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง          

จากรายวชิา และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  ใหแ้ก่อาจารย์ผู้สอนทัง้อาจารย์ใหม่และอาจารย์

พิเศษ 

1.4  กำหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์

และวธิกีารสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนสิติ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) 

การวัดและประเมินผล  ซ่ึงจัดเป็นประจำทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือคณะ     

โดยกำหนดใหอ้าจารย์ทั้งหมดในสาขาต้องเข้ารบัการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่

เข้าทำงาน และเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเตมิหรอืฟื้นฟูทุกป ี 

2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

ระหว่างอาจารย์ในสาขาวชิาอย่างนอ้ย 1 ครัง้ต่อภาคการศกึษา 

3. การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และนำการเรียนรู้   

มาถ่ายทอดในสาขาวิชา หรือคณะ หรือนิสิต หรือบุคลากร หรือมีการแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล

ระหว่างอาจารย์ 

4. อาจารย์ใหม่เข้าไปเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลจากอาจารย์เก่าที่มี

ประสบการณ์การสอน และมีส่วนร่วมสอนในวชิากำกับ 

5. การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัย        

ในเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ(www.agri.up.ac.th) 
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 2.2  การพัฒนาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1. การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และนำเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมวชิาการ 

2. การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์        

ในวารสารระดับชาตแิละนานาชาติ 

3. การสนับสนุนการร่วมมือในงานวจิัยทัง้ในและต่างประเทศ 

        4. การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู ้
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

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

และการประกันคุณภาพการศกึษาของหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

     คณะจัดให้มีแบบสอบถามสำหรับหน่วยงาน หรอืองค์กรที่เป็นนายจา้งของบัณฑติ เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียน  

การสอน ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงานอย่างแทจ้รงิ 

 

3. นสิติ 

 3.1 การให้คำปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืนๆแก่นสิติ 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรกึษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนสิติไม่เกนิเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรกึษาดา้นอ่ืนๆตามความเหมาะสม เพื่อใหค้ำปรกึษาแนะนำในการ

จัดทำกจิกรรมเสรมิหลักสูตรแก่นสิติ 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลอืกอาจารย์ใหม่ ตามระเบยีบและหลักเกณฑ์ของมหาวทิยาลัย โดย

อาจารย์ใหม่จะตอ้งมีวุฒิการศกึษาระดับปรญิญาเอกข้ึนไปและ/หรอืมีความเช่ียวชาญในสาขาวชิาหรอืที่

เกี่ยวข้อง 

4.2 การมส่ีวนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล การ

รวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลกัสตูร ตลอดจนปรกึษา หารอืแนวทางที่จะทำใหบ้รรลุเปา้หมายตาม

หลักสูตร และไดบ้ัณฑติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิ

การศึกษาข้ันต่ำระดับปรญิญาเอกหรือตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการฯในการพิจารณาอนุมัติ และดำเนนิการเรยีนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร ซ่ึงจะรายงาน

ข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ

สำเร็จการศึกษา จำนวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป 

ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจำนวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวเิคราะห์รายวชิาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบรหิารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ดำเนนิการใหม่สำหรับปถีัดไป ซ่ึงจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย

คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ

สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและนำไป

ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนต่อไป 

การประเมินผู้เรยีน กรณทีี่นสิติมีความสงสัยเกีย่วกับการประเมินรายวชิาใด สามารถที่จะยื่นคำ

รอ้งขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธิกีารประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา

ได ้ทัง้นี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่มหาวทิยาลัยกำหนด  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมอียู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน

การสอนดังต่อไปนี้  

1. หอ้งปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวทิยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 หอ้งเรียน ณ 

อาคารเรยีนรวมใหม่หลังที่ 3 

2. หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยหอ้งละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน ณ 

อาคารเรยีนและปฏิบัตกิารดา้นภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่อง          

และอุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษา   

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 มหาวทิยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นควา้ศึกษาด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล

และสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเช่ือมต่อระบบ

เครอืข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศกึษา 

2. บรกิาร Wireless Access Point จำนวน 456 จุดครอบคลมุพื้นที่ภายในอาคารเรยีนและ

หอพักที่ความเรว็ในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps 

 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ    

จำนวน 110,949 เล่ม และสื่อโสตทัศน์จำนวน 8,131 รายการ โดยเม่ือรวมกับวทิยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจำนวนกว่า 250,000 รายการ ซ่ึงเกินจำนวนที่กำหนดโดย ประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้น  

และจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ 

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

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

Direct, และ Springer Link เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษาของมหาวทิยาลัยไดเ้ช่นเดยีวกัน 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิ 

  6.2.1 มีการศกึษาความตอ้งการ และนำมาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรยีนการสอน 

  6.2.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวชิามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจน

สื่อประกอบการเรยีนการสอน 

  6.2.3 ตดิตามการใช้ทรัพยากรการเรยีนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6.3 การประเมนิความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรยีนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นสิติ มีส่วนร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรพัยากร ของอาจารย์ นสิติ 

  6.3.3 ตดิตามการใช้ทรัพยากร ทัง้ตำรา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณ์ของมหาวทิยาลัย 

  6.3.4 นำผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรงุแผนและการบรหิาร

จัดการทรัพยากรในปตี่อไป 

 

 



71 
 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนบี่งช้ีผลการดำเนนิงาน ปท่ีี 1 ปท่ีี 2 ปท่ีี 3 ปท่ีี 4 ปท่ีี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการดำเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวชิา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ .6 

ภายใน 30 วัน   หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ที่เปิด

สอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ  มคอ .7 ภายใน  60 วัน  หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

ผล   การเรียนรูท้ี่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปทีี่แลว้ 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรอืคำแนะนำดา้นการจัดการเรยีนการสอน 
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 ดัชนบี่งช้ีผลการดำเนนิงาน ปท่ีี 1 ปท่ีี 2 ปท่ีี 3 ปท่ีี 4 ปท่ีี 5 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วชิาการ และ/หรอืวชิาชีพ อย่างนอ้ยปลีะหนึ่งครัง้ 

 
 

    

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับ   การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนสิติปสีุดทา้ย/บัณฑติใหม่ ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งช้ี

บังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งช้ีที่มีผลดำเนินการบรรลุ

เปา้หมาย ไม่นอ้ยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละป ี
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หมวดท่ี  8  การประเมนิและปรับปรุงการดำเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

 1.1  การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวชิา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำ/

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรูใ้นการใช้กลยุทธ์การสอน 

2. อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวชิา 

3. การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใช้ โดยใช้

แบบสอบถามหรอืการสนทนากับกลุ่มนสิติ ระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

4. ประเมินจากการเรยีนรูข้องนสิติ จากพฤตกิรรมการแสดงออก การทำกจิกรรม และผล

การสอบ 

 

 1.2  การประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. การประเมินการสอนโดยนสิติทุกปลายภาคการศึกษา จัดทำโดยมหาวทิยาลัย 

2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นสิติ โดยคณะกรรมการวชิาการคณะฯ 

3. การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวชิา จากการสังเกตการสอน 

 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 โดยนสิติปัจจุบัน และบัณฑิตท่ีจบการศกึษาในหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตช้ันปีที่ 4 ในภาคการศึกษาปลายก่อนจบ

การศกึษา โดยรูปแบบสอบถาม หรอื การประชุมตัวแทนนสิติกับตัวแทนอาจารย์ 

 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิท่ีปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมนิ 

 การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในร่างรายงานผลการดำเนนิการหลักสูตร 

 2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มส่ีวนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต และการประชุม

ทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนสิติ บัณฑติ และนสิติ 
 

3. การประเมนิผลการดำเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวชิา ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อย่างนอ้ย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจำวชิาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน

ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

รายวชิาเสนอหัวหนา้สาขาวชิาผ่านอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 

2. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดำเนินการตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7      

จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวชิา 

3. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการหลักสูตรประจำปี โดยรวบรวมข้อมูล 

การประเมินประสทิธผิลของการสอน รายงานรายวชิา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอำนวย

ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนสิติ รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผล

การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำรายงานผลการดำเนนิการหลักสูตร

ประจำป ีเสนอหัวหนา้สาขาวชิา 

4. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินการหลักสูตรจากร่าง

รายงานผลการดำเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน

ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

เสนอต่อคณบดี 
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ไมน่้อยกว่า 

   หมวดวชิาศกึษาทั่วไปบังคับ 

30 หน่วยกติ  

30 

 

30 

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 91 91 

   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์

และคณติศาสตร ์

 19 19 

   2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะดา้น  34 4 

   2.3  กลุ่มวชิาเอกบังคับ  26 56 

   2.4  กลุ่มวชิาเอกเลอืก  12 12 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 6 6 

4.รายวชิาบังคับไม่นบัหน่วยกติ (ถา้ม)ี  - - 

รวม  (หน่วยกติ)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 127 127 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระท่ีปรับปรุง 

วิชาศกึษาท่ัวไปบังคับ                                   30  หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ                                   30  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาภาษา                                            12  หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา                                            12  หน่วยกิต  

001101 การใชภ้าษาไทย                                  3(2-2-5) 

Usage of Thai Language  

การส่ือสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสำคัญ     

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป

ความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยท่ีเหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and 

reading, paragraph writing, brief summarizing 

including thinking expression through usage of 

appropriate Thai 

001101

  

ภาษาไทยในชวีติประจำวัน                    2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ใน

การรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน ในการ

ส่งสาร  การ ส่ือสารในชีวิตประจำวัน ได้อ ย่ าง

เหมาะสม 

Listening and reading skills in Thai for 

receiving message, speaking and writing in Thai 

for delivering message, proper daily life 

communication 

ปรับรหัส ชื่อวชิา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวชิา 

  

 001102 ภาษาไทยเชิงวชิาการ                      

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

  การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน การบูรณาการทักษะภาษาไทยกับ

ศาสตร์อื่นท่ีเก่ียวข้องกับการนำเสนอ     

Usage of Thai language in listening, speaking, 

reading and writing, integration of Thai language 

with related fields for presentation 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอ้ม                     3(2-2-5) 

Ready English   

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนา 

การใช้ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำ

ตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิ เสธ     

การเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการ

วางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือก

ซ้ือสินคา้ และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, fundamental 

English usage in listening, speaking, reading and 

writing, development of English usage for daily-life 

including getting acquainted with someone, accept 

and decline invitation, direction giving, direction asking 

and direction planning, conversation in restaurant, 

smart shopping and saying goodbye for someone 

 

 

 

 

001103  ภาษาอังกฤษสำหรับชวีติประจำวัน         3(2-2-5) 

English for Daily Life      

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขัน้พื้นฐาน หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การส่ือสารขอ้มูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับตนเอง

และผู้อื่นในชวีติประจำวัน 

Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for 

communicating basic information regarding self 

and others in daily life context 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระท่ีปรับปรุง 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง                        3(2-2-5) 

Explorative English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

คำศัพท์และไวยกรณ์ในการส่ือสารตามสถานการณ์

ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง 

การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์      

ในการส่ือสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษ 

ในสนามบิน ประกาศของสนามบิน การส่ือสาร ณ 

ด่านตรวจคนเขา้เมือง ศุลกากร การเขา้พักในโรงแรม 

การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาใน

งานเล้ียงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

Skills of English language: listening, speaking, 

reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication 

and effectiveness in international context including 

trip planning, flight and accomudation booking 

using internet, international phone calling, 

communication in airport, airport announcement, 

communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

001104

  

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

English for Communication 

3(2-2-5)  

  คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การส่ือสารในสถานการณ์การท่ีคุ้นเคย

และการบรรยายเก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 

Intermediate level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for 

communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 

ปรับรหัส ชื่อวชิา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวชิา 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                           3(2-2-5) 

Step UP English 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับข่าวสารและ

ส่ือในชีวิตประจำวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียน

สรุปความจากส่ือ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่าน

กราฟและตาราง การตีความและการนำเสนอข้อมูล 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาและอาชพี 

English vocabulary related to news and media 

in daily life, English usage for listening, speaking, 

reading and writing including e-mail, summarizing 

from media, news reading and sharing, data 

interpretation from graphs and tables, 

interpretation and information presentation for 

further study and future careers 

 

 

 

 

 

 

 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการ   3(2-2-5) 

และวชิาชพี 

English for Academic and Professional 

Communication 

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด อ่าน เขยีน 

การส่ือสารในบรบิทของการศกึษาและอาชพี 

English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in 

academic and professional contexts 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระท่ีปรับปรุง 

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยแีละการส่ือสารยุคดจิทัิล        3 หน่วยกิต  

003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล                      3(3-2-5) 

Communication in Digital Society                                    

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม

สำนักงานอัตโนมัติ  และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ

ผลิตส่ือผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรร

ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

การส่ือสารในเครือข่ ายสังคมออนไลน์อย่างมี

จรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

      Fundamentals of technology: hardware, 

software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office 

automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and 

selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in 

accordance with ethical and related legal 

regulation 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชวีิตยุคดิจิทัล          1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life 

แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

Concepts of computer and internet 

technology, office software, principles of 

electronic commerce, usage of computer and 

internet technology, usage of office software 

 

 

 
002102 ความฉลาดทางดิจทัิล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) ปรับรหัส ชื่อวชิา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวชิา 

 

 หลักกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

นำเสนอข้อมูล การส่ือสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการส่ือสาร 

Principles of laws and ethics concerning 

information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information 

and presentation, ethical communication 

according to laws concerning information 

technology and communication 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระท่ีปรับปรุง 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                                       18 หน่วยกิต กลุ่มวิชาทักษะชวิีต                                       15 หน่วยกิต  

004101 ศลิปะในการดำเนินชวีิต                         3(3-2-5)   

Art of Living                                  

การสร้างแรงบันดาลใจ การต้ังเป้าหมายและ

การวางแผนการดำเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง

และผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพยีง การดำเนินชีวติด้วย

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก 

คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการ

จัดการอารมณ์ 

Inspiration making, goal setting and life planning, 

appreciation in self value and others, goal setting in 

life and planning, fundamental of sufficiency economy, 

lifestyle concept of sufficiency economy,thinking 

system, positive thinking, analytical thinking, creative 

thinking, emotion control and management 

003101 สุนทรยีศาสตร์ในการจัดการชวีติ            3(2-2-5) 

Artistic for Life Management 

ปรัชญาชีวติ การดำรงชีวติบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชวีิต

พื้นถ่ิน พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต 

การจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในสังคม

และชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ 

บทบาทและหน้าท่ีของตนเองในการทำงานร่วมกับ

ผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออก

ถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม 

กฎหมายในชวีติประจำวัน  

Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

ปรับรหัส ชื่อวชิา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวชิา 

004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม              3(2-2-5) 

Socialized Personality 

ความสำคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในท่ีชุมชน 

คุณ ลักษณ ะท่ี พึ งปร ะสงค์ ตาม อัต ลักษณ์ ของ

มห าวิท ยาลั ยพ ะเยา  ก ารอ ยู่ ร่ วม กันใน สังค ม        

การปรับตัวในบรบิทสังคมไทยและสังคมโลก 

Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, 

desired traits relating to University of Phayao's 

identity, living in a society, self-adaptation in the 

Thai and global social context 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 3(2-2-5) 

Skills Development and Lifelong Learning 

ป รั ช ญ า ก า ร คิ ด  ห ลั ก ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี

วจิารณญาณและคดิเชิงวิเคราะห์ หลักการคดิอย่าง

สรา้งสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการส่ือสาร 

หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่ อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและ

การแสดงออกในสังคม ทักษะการคดิ  ทักษะการคิด

อย่างสรา้งสรรค์  ทักษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

ทักษะการส่ือสาร และทักษะการเรยีนรู้ตลอดชวีิตท่ี

จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วน

บุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical 

and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and 

growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking 

skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 
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002201 พลเมอืงใจอาสา                                  3(3-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship                                                   

สิทธิ บทบาทและหน้าท่ีของพลเมืองในสังคม  

ทุกระดับ จิตอาสา สำนึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ    

การปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, 

public consciousness, gratitude, citizenship and 

democracy, professional ethics, the changing society, 

cultural appreciation, adaptation to social and cultural 

changing 

003203 เรยีนรูร้่วมกันสรรค์สรา้งสังคม               2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในท่ี

สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ 

การดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิ

และหน้าท่ีของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิต

ใน สั ง ค ม  ก า ร ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ป รั บ ตั ว เข้ า กั บ

สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง  ความเป็นพลเมืองท่ี

รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ

ความสำคัญของเอกลักษณ์ท่ีดีงามของสังคมไทย 

การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผู้อื่น 

Community learning skills, study of the 

culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public 

expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human 

rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, 

awareness of value and importance of Thai 

identity, acceptance of cultural diversity and 

respect for others 

ปรับรหัส ชื่อวชิา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวชิา 

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม           3(3-2-5) 

Health and Environment Management    

แนวคิดด้าน สุขภาพและส่ิงแวดล้อม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ การ

วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อ

สุ ขภ าพ  ผ ลิต ภั ณ ฑ์ สุขภ าพ ในชี วิ ต ประจำ วัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการ

และการออกกำลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุ บัติ เหตุทางจราจร การรับมือกับ

อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ำ

ในชีวติประจำวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการ

ใชพ้ลังงานอย่างประหยัด                 

003204 การจัดการสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management                                             

ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การคน้หาปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน การวางแผน

และดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม ใน

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

Knowledge of health, analysis of one’s health 

problems, safety in living, searching for 

community’s environmental problems, 

collaborative planning and lauching environmental 

health project in community, leadership in health, 

environment and community 

ปรับรหัส ชื่อวชิา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวชิา 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม     

Multicultural Society                                              

3(3-2-5)      
ปิดรายวชิา 
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   003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็น     3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล    

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับ

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ก า ร เป็ น

ผู้ประกอบการยุคดิจทัิล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ แนวคิดการสรา้งผลงานด้วยกระบวนการ

คิ ด เชิ งอ อ ก แ บ บ  คุ ณ ธ รร ม  จ ริ ย ธร รม ขอ ง

ผู้ประกอบการยุคดิจทัิล 

Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age 

entrepreneurs, usage of measuring tools for digital 

age entrepreneurs, design thinking process, 

concepts of developing new products using design 

thinking process, ethics for digital age 

entrepreneurs 

เปิดรายวชิาใหม่ 

   003306 บูรณาการความรูสู่้นวัตกรรมทางวชิาชพี   3(0-6-3) 

Integration for Professional Innovation 

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัว

ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ และการสรา้งสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวชิาชพี 

Integration of knowledge gained from general 

education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation 

using design thinking process, creating concepts 

of professional innovations 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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361101 จุลชวีวทิยาท่ัวไป                                       4(3-3-8) 

General Microbiology 

361101 จุลชีววทิยาท่ัวไป                                    4(3-3-8) 

General Microbiology 

เปล่ียน

คำอธิบาย

รายวชิา      โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์จุ ลินทรี ย์ อาหาร    

การเจริญและการสืบพันธ์ุ เมแทบอลิซึม วิธีการควบคุม 

การจัดหมวดหมู่ พันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรย์ีใน

ด้านอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงแวดล้อม การแพทย์ และ

สาธารณสุข 

     Structure and function of microbial cell, nutrition, 

growth and reproduction, metabolism, control, 

classification, genetics, their significance on food, 

industry, environment, medicine, and public health 

     โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์จุลินทรย์ี สารอาหาร 

การเจริญและการสืบพันธ์ุ เมแทบอลิซึม วิธีการควบคุม

จุ ลิ น ท รี ย์  ก าร จั ด ห ม วด ห มู่  แ ล ะพั น ธุ ศ า ส ต ร์  

ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม 

เครื่องสำอาง ส่ิงแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข 

     Structures and functions of microbial cell, nutrition, 

growth and reproduction, metabolism, microbial 

control, classification and genetics, significance of 

microorganisms in food, industry, cosmetics, 

environment, medicine, and public health 

241111 คณิตศาสตร์ 1       3 (2-2-5) 

Mathematics I 

     ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ

ปริ พั น ธ์ของฟั ง ก์ ชั นพี ชค ณิ ต และฟั ง ก์ ชั น ก์อ ดิศั ย         

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปรพิันธ์ 

     Limits and continuity of functions, derivatives and 

integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integral 

241111 คณิตศาสตร์ 1     3 (2-2-5) 

Mathematics I 

     ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และ

ปริ พั น ธ์ของฟั ง ก์ชั นพี ชค ณิ ตและฟั งก์ชั นอ ดิศั ย         

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปรพิันธ์ 

     Limits and continuity of functions, derivatives and 

integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integrals 

เปล่ียน

คำอธิบาย

รายวชิา 

242103 เคมท่ัีวไปและเคมอีนิทรย์ี      4 (3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

     ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี 

เทอร์โมไดนามกิส์ จลศาสตร์เคม ีการเรยีกชื่อ การเตรยีม

และปฏกิิรยิาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน 

แอลคีน แอลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก แอลคลิเฮไลด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คโีตน กรดคาร์บอก

ซิลิกและอนุพันธ์ เอมนี และสารชวีโมเลกุล 

     Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, 

thermodynamic, chemical kinetic, nomenclature, preparation 

and reaction of organic compounds; alkanes, alkenes, 

alkynes, aromatic compounds, alkyl halides, alcohols, 

phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids 

and theirs derivatives, amines, and biomolecules 

242103 เคมท่ัีวไปและเคมอีนิทรย์ี    4 (3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

     ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี 

อุณ หพลศาสตรเคมี  จลศาสตร์ เคมี  การ เรียกชื่ อ      

การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ 

ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สารประกอบอะโร

มาติก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อเีทอร์ แอลดี

ไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เอมีน และ

สารชวีโมเลกุล 

     Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, 

chemical thermodynamics, chemical kinetics, 

nomenclature, preparation and reaction of organic 

compounds; alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 

compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, 

aldehydes, ketones, carboxylic acids and theirs 

derivatives, amines, and biomolecules 

 

 

 

 

 

เปล่ียน

คำอธิบาย

รายวชิา 
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243101

  

ชวีวทิยา 1        4 (3-3-8) 

Biology I 

     ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ 

และสารเคมขีองชีวติ เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ 

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสร้าง

และหน้าท่ีของพชืและสัตว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

     Scientific methodology, characteristics, organization 

and chemistry of life, cell and metabolism, genetics, 

evolution, biodiversity, structures and functions of plants 

and animals, ecology and behavior 

243101

  

ชวีวทิยาท่ัวไป                              4 (3-3-8) 

General Biology 

     ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ 

และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ  เมแทบอลิซึม พันธุ

ศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

     Scientific methodology, characteristics, organization and 

chemistry of life, cell and metabolism, genetics, 

evolution, biodiversity, structures and functions of 

plants and animals, ecology and behavior 

ปรับชื่อวชิา  

และ

คำอธิบาย

รายวชิา 

365215

  

ชวีเคมท่ัีวไป      4 (3-3-8) 

General Biochemistry 

     นิยามและหลักการของชีวเคมี  คุณสมบัติทางเคมี 

ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทำงาน

ของเอนไซม์ การควบคุมทางชวีเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอด

ขอ้มูลทางพันธุกรรม การควบคุมและการแสดงออกของ

ยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการ

ทดสอบคุณสมบัติทางชวีเคมขีองสารชวีโมเลกุล 

     Definition and principle of biochemistry, chemical 

properties, types, structures and metabolisms of 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, 

properties and activities of enzymes, hormonal 

regulation, central dogma and regulation, techniques of 

molecular biology, bioenergetics, principle and 

biochemical properties testing for biomolecules 

365215

  

ชวีเคมท่ัีวไป     4 (3-3-8) 

General Biochemistry 

     นิยามและหลักการของชีวเคมี  คุณสมบัติทางเคมี 

ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการ

ทำงานของเอนไซม์ การควบคุมทางชวีเคมีของฮอร์โมน 

ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมและการ

แสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงาน

ศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชวีเคมขีองสารชีว

โมเลกุล 

     Definition and principle of biochemistry, chemical 

properties, types, structures and metabolisms of 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, 

properties and activities of enzymes, hormonal 

regulation, central dogma and regulation, techniques 

of molecular biology, bioenergetics, principle and 

biochemical properties testing for biomolecules 
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146132 การฟังและการพูดในชวีติประจำวัน               3 (2-2-5) 

Listening and Speaking in Daily Life 

146132 การฟังและการพูดในชวีติประจำวัน            3 (2-2-5) 

Listening and Speaking in Daily Life 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา      ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชวีติประจำวัน 

     English listening and speaking skills for communication in 

daily life   

     ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ในชีวิตประจำวัน รูปแบบประโยค การทักทาย การ

แนะนำตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซ้ือ

ของ การต่อรองราคา การเชิญ การตอบรับและการ

ปฏิเสธคำเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง 

การขอความช่วยเหลือ การเสนอความช่วยเหลือ การ

บอกขัน้ตอน 

      English listening and speaking skills for 

communication in daily life, sentence patterns, 

greetings, introducing, saying goodbye, accepting, 

refusing, purchasing, bargaining, invitation, accepting 

and rejecting invitation, blessing, asking and giving 

direction, making request, offering help, giving 

instruction   

201321 คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ         3 (2-3-6) 

Water Quality for Aquaculture 

  ปิดรายวชิา 

      คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคม ีและชวีภาพ สำหรับการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ น้ำท่ีใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ ปัจจัยท่ี

ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ำ การจัดการคุณภาพ

น้ำเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ การให้อากาศ, การใช้วัสดุ

ปูน การใช้ปุ๋ย การปนเป้ือนสารพิษในบ่อเล้ียงสัตว์น้ำ ดิน

ตะกอนและการจัดการตะกอนก้นบ่อ การวิเคราะห์

คุณภาพน้ำ มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงจากฟาร์มเพาะเล้ียง

สัตว์น้ำ 

     Physical, chemical and biological water quality 

parameters for aquaculture, water resource for 

aquaculture, factors affecting changes in water quality, 

water quality management, aeration, limestone 

application, fertilizer application, toxic substances 

contamination in aquaculture pond, sediment and its 

management, water analysis, aquaculture farm 

wastewater standard 

   

201343 นิเวศวทิยาทางน้ำ                            3 (2-3-6) 

Aquatic Ecology 

  ปิดรายวชิา 

      องค์ประกอบของระบบนิเวศ การจำแนกระบบนิเวศ 

การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของแร่ธาตุ    

ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศทางน้ำ 

ระบบนิเวศน้ำจืด ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง แหล่ง

น้ำกร่อย พื้น ท่ีชุ่ม น้ำ ส่ิงมีชี วิตในระบบนิเวศทางน้ำ 
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ประชากรและสังคม ส่ิงมีชี วิต ปัจ จั ย ท่ีมี ผล ต่อการ

ดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในน้ำ สาเหตุของความเส่ือมโทรม

ของระบบนิเวศทางน้ำ  

     Ecosystem components, ecosystem classification, 

energy flow and nutrient cycles, food chain and food 

web in aquatic ecosystems, freshwater ecosystem, 

marine and coastal ecosystems, estuarine, wetland, life 

in aquatic ecosystems, population and community,  

environmental factors affecting aquatic living, causes of 

aquatic ecosystem degradation 

207211 ความปลอดภัยทางอาหารและการ                2 (2-0-4) 

จัดการการเกษตรอย่างย่ังยืน 

Food Safety and Sustainable Agriculture Management   

     ความสำคัญของห่วงโซ่อาหารและความมั่นคงทาง

อาหาร การผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้ำและอาหารแปรรูป 

อันตรายและหลักปฏิบัติท่ีดีในการผลิตพืช สัตว์บก สัตว์

น้ำ และอาหารแปรรูป แนวทางเกษตรอินทรีย์และการจัด

การเกษตรอย่างย่ังยืน บทบาทของผู้บริโภคต่อความ

ปลอดภัยของอาหาร 

     Importance of food chain and food security, 

production of plants, livestock, aquatic animals and 

processed foods, hazards and good agricultural/manufacturing 

practice in production of plants, livestock, aquatic 

animals and processed foods, guidance on organic 

agriculture and sustainable agriculture management, 

roles of consumer on food safety 

  ปิดรายวชิา 

248212                    ว่ายน้ำและการช่วยชวีิตทางน้ำ                     1 (0-2-1) 

Swimming and Life Saving 

     สมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกับการว่ายน้ำ ทักษะ

เบ้ืองต้นของการว่ายน้ำ การช่วยชีวิตทางน้ำเบ้ืองต้น การ

ปรับใชทั้กษะต่างๆ ในการว่ายน้ำสำหรับบรบิททางวชิาชพี  

     Physical fitness for swimming, motor skill for 

swimming, basic live saving, swimming skill applied for 

vocation context 

248212   ว่ายน้ำและการช่วยชวีติทางน้ำ                   1 (0-2-1) 

Swimming and Life Saving 

     สมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวขอ้งกับการว่ายน้ำ ทักษะ

เบ้ืองต้นของการว่ายน้ำ การช่วยชีวิตทางน้ำเบ้ืองต้น 

การปรับใช้ทักษะต่างๆ ในการว่ายน้ำสำหรับบริบททาง

วชิาชพี  

     Physical fitness for swimming, motor skill for 

swimming, basic live saving, swimming skill applied 

for vocation context 
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201111 การประมงท่ัวไป                    2 (2-0-4) 

General Fisheries 

     การประมงท่ัวไปในประเทศและต่างประเทศ   ชลสมบัติ

และการใช้ประโยชน์ การจับสัตว์น้ำ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

การแปรรูปและการถนอมอาหารจากสัตว์น้ำการตลาดและ

การขนส่งสัตว์น้ำ องค์การสะพานปลา สหกรณ์ประมง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการประมง นโยบายและกฎหมาย

ประมงของประเทศไทยและสากล 

     General fisheries in Thailand and other countries, aquatic 

resources and their utilization, fishing, aquaculture, fish 

processing and preservation, fish marketing and 

transportation, fish marketing organization, fisherman 

co-operative, fishery related organizations, fishery policy 

in Thailand and worldwide 

201111 การประมงท่ัวไป                                     2 (1-2-3) 

General Fisheries 

      การประมงท่ัวไปในประเทศและต่างประเท ศ        

ชลสมบัติและการใช้ประโยชน์ สัตว์ น้ำเศรษฐกิจและ   

การเล้ียง การแปรรูปและการถนอมอาหารจากสัตว์น้ำ 

การตลาดและการขนส่งสัตว์น้ำ การใชท้รัพยากรประมง

ในแหล่งน้ำ องค์ การสะพานปลา สหกรณ์ ประมง 

หน่วยงานท่ี เก่ียวข้องกับการประมง นโยบายและ

กฎหมายประมงของประเทศไทยและสากล 

      General fisheries in Thailand and other countries, 

aquatic resources and their utilization, aquatic animals 

economic and aquaculture, fish processing and 

preservation, fish marketing and transportation, use of 

fishery resources in waters, fish marketing 

organization, fisherman co-operative, fishery related 

organizations, fishery policy in Thailand and worldwide 

ปรับ 

คำอธิบาย

รายวชิา 

201241  สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลังในแหล่งน้ำ                 3 (2-3-6) 

Aquatic Invertebrate 

     ชวีวทิยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ การจำแนก

หมวดหมู่  การแพร่กร ะจายและค วามสำคัญ ท าง        

การประมง บทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่อระบบ

นิเวศน้ำจดื น้ำกร่อย และน้ำทะเล 

     Biology and classification of aquatic invertebrates, 

distribution and its role in fishery and aquatic ecosystems 

201112 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลังในแหล่งน้ำ              2 (1-2-3) 

Aquatic Invertebrate 

ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ การจำแนก

หมวดหมู่ การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนีชี้วัด

คุณภาพแหล่งน้ำ ความสำคัญทางการประมง และ

บทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่อระบบนิเวศน้ำจืด 

น้ำกร่อย และทางทะเล 

     Biology and classification of aquatic invertebrates, 

using invertebrates as an indicator of water quality and 

its role in fishery of freshwater, brackish and marine 

ecosystems 

ปรับรหัส

รายวชิาและ

คำอธิบาย

รายวชิา 

201242 มนีวทิยา                                                3 (2-3-6) 

Ichthyology 

     ชีววิทยา สัณฐานวิทยาและกายวิภาค พฤติกรรม 

วิวัฒนาการ ระบบอนุกรมวิธาน และกฎเกณฑ์ของชื่อ

วิทยาศาสตร์ และการกระจายพันธ์ุของปลาทะเล และ

ปลาท่ีสำคัญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

     Biology, internal and external characters, behavior 

and evolution of fishes included taxonomy and 

zoogeography of economic importance fish emphasizing 

the Southeast Asian fishes 

201113 มนีวทิยา                                             3 (2-3-6) 

Ichthyology 

     ชวีวทิยาสัณฐานวิทยา กายวิภาค แหล่งและฤดูกาล

วางไข่ของปลา นิเวศวิทยาของปลาและการปรับตัว 

ประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการด้านแหล่งและฤดูกาล

วางไข่ของปลา รวมท้ังหลักการจัดจำแนกและการ

จำแนกชนิดปลาเบ้ืองต้น  

     Biology, morphology, anatomy, fish ecology and 

adaptation, applied to the management of the 

spawning ground and spawning season and basic 

principles classification and identification of fish 

 

 

 

ปรับรหัสวชิา 

และ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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201221   หลักการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ                          3 (2-3-6) 

Principles of Aquaculture 

     หลักการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ ประวัติ เทคโนโลยีเก่ียวกับ

การเพาะเล้ียงสัตว์ น้ำจืดและชายฝ่ัง สภาวะปัจจุบัน

เก่ียวกับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำชายฝ่ังใน

ประเทศไทย ความรู้เก่ียวกับดิน น้ำ พันธ์ุสัตว์น้ำ อาหาร

เพื่อการเล้ียงสัตว์น้ำ ตลอดจนชนิดของสัตว์น้ำจดืและสัตว์

น้ำชายฝ่ังท่ีนิยมเล้ียง 

     Principle of aquaculture, history, technology on 

freshwater and coastal aquaculture, current conditions 

of freshwater and coastal aquaculture in Thailand, 

knowledge on soil, water, seed, feed for aquaculture 

common cultured of freshwater and coastal species 

201214 หลักการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ                        3 (2-3-6) 

Principles of Aquaculture 

     หลักการเก่ียวกับการเพาะเล้ียงสัตว์ น้ำ ประวัติ  

เทคโนโลยีเก่ียวกับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด และชายฝ่ัง 

สภาวะปัจจุบันเก่ียวกับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจดืและสัตว์

น้ำชายฝ่ังในประเทศไทย ความรู้เก่ียวกับดิน น้ำ พันธ์ุ

ศาสตร์สัตว์น้ำ อาหารเพื่อการเล้ียงสัตว์น้ำ มาตรฐาน

ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ ตลอดจนชนิดของสัตว์น้ำจืด

และสัตว์น้ำชายฝ่ังท่ีนิยมเล้ียง ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

การประยุกต์ใช้องค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

     Principle of aquaculture, history, technology on 

freshwater and coastal aquaculture, current conditions 

of freshwater and coastal aquaculture in Thailand, 

knowledge on soil, water, seed, feed for aquaculture, 

good aquaculture practices, common cultured of 

freshwater and coastal species, field trips, application 

and integrations of knowledge based on science, 

technology and innovation for aquaculture 

ปรับรหัสวชิา 

และ 

คำอธิบาย

รายวชิา 

201323

  

โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ                           3 (2-3-6) 

Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

     สาเหตุของการเกิดโรคและปรสิต ลักษณะอาการของ

สัตว์น้ำท่ีเกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติของโรคและปรสิต 

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและปรสิตกับสัตว์น้ำ ผลกระทบ

ท่ีเกิดจากโรคและปรสิตชนิดต่างๆท่ีมีต่อสัตว์น้ำท่ีนิยม

เล้ียง การป้องกันกำจัด การรักษาโรคและปรสิตของสัตว์

น้ำ 

     Causes of disease and parasites, symptom of 

aquatic animals infected, natural history of diseases and 

parasites, relationship between diseases and aquatic 

animals, impacts of diseases to commercial 

aquaculture, protection and treatment of animals from 

diseases and parasites 

201215

  

โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ                         3 (2-3-6) 

Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

     สาเหตุของการเกิดโรคและปรสิต ลักษณะอาการ

ของสัตว์น้ำท่ีเกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติ    ของโรค

และปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและปรสิตกับสัตว์

น้ำ ผลกระทบท่ีเกิดจากโรคและปรสิตชนิดต่างๆท่ีมีต่อ

สัตว์ น้ ำท่ี นิยม เล้ีย ง เทค โนโล ยีสำหรับการตรวจ

วนิิจฉัยโรคสัตว์น้ำ การป้องกันกำจัด การรักษาโรคและ

ปรสิตของสัตว์ น้ำ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อการป้องกันโรคในสัตว์น้ำ 

 Causes of disease and parasites, symptom 

of aquatic animals infected, natural history of diseases 

and parasites, relationship between diseases and 

aquatic animals, impacts of diseases to commercial 

aquaculture, technologies for aquatic animals 

diagnosis, protection and treatment of animals from 

diseases and parasites, application technology and 

innovation for aquatic animals disease protection 

 

 

  ป รั บ ร หั ส

รายวิชาและ

ค ำ อ ธิ บ า ย

รายวชิา 
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201325 

 

พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ            3 (2-3-6) 

Genetics for Aquaculture 

     บทบาทของพันธุศาสตร์ต่อการประมง ลักษณ ะ

คุณภาพและลักษณะปรมิาณในสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธ์ุ

สัตว์น้ำโดยวธีิการคัดพันธ์ุ ระบบการผสมพันธ์ุ เทคนิคการ

จัดการชุดโครโมโซม และเทคนิคพันธุวิศวกรรม เซลล์

พันธุศาสตร์ของปลา การจัดการพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ำ พันธุ

ศาสตร์ประชากรเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

 

 

     Roles of genetics in fisheries, qualitative and 

quantitative traits, genetic improvement of aquatic 

stocks by selection, breeding systems, chromosomal set 

manipulation techniques and genetic engineering, 

cytogenetics of fish, broodstock management, 

population genetic for aquaculture 

201316 

 

พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ          3 (2-3-6) 

Genetics for Aquaculture 

     บทบาทของพันธุศาสตร์ต่อการประมง ลักษณะ

คุณภาพและลักษณะปริมาณในสัตว์น้ำ การปรับปรุง

พันธ์ุสัตว์น้ำโดยวิ ธีการคัดพันธ์ุ ระบบการผสมพันธ์ุ 

เทคนิคการจัดการชุดโครโมโซม และเทคนิคพันธุ

วศิวกรรม เซลล์พันธุศาสตร์ของปลา การจัดการพ่อแม่

พันธ์ุสัตว์น้ำ พันธุศาสตร์ประชากรเพื่อการเพาะเล้ียง

สัตว์ น้ำ เทคโนโลยีใหม่สำหรับพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ, 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ 

      Roles of genetics in fisheries, qualitative and 

quantitative traits, genetic improvement of aquatic 

stocks by selection, breeding systems, chromosomal 

set manipulation techniques and genetic engineering, 

cytogenetics of fish, broodstock management, 

population genetic for aquaculture, new technologies 

for aquaculture genetics, technologies and innovation 

for genetics of aquatic 

ป รั บ ร หั ส

รายวิชาและ

ค ำ อ ธิ บ า ย

รายวชิา 

201342 ระเบียบวธีิวจิัย                                         3 (2-3-6) 

Research Methodology 

          บทบาทและความสำคัญของสถิติต่อการประมง 

การค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความสำคัญ

ของสถิติเพื่อการประมง การวางแผน การวิเคราะห์ขอ้มูล    

การนำเสนอผลการวจิัย การนำขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ และ

ผลการวจิัยไปใชใ้นการประมง 

     Role and importance of statistic on fisheries, research 

and collection of data news, importance of statistic for 

fisheries, design, data analysis, resulted presentation, 

application of data news, knowledge and result on fishery 

science 

201317 ระเบียบวธีิวจิัย                                       3 (2-3-6) 

Research Methodology 

     บทบาทและความสำคัญของสถิติต่อการประมง การ

คน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร ความสำคัญของ

สถิติเพื่อการประมง การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล 

การนำเสนอผลการวิจัย การนำข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 

และเทคโนโลยีสำหรับการวจิัยในการประมง 

     Role and importance of statistic on fisheries, 

research and collection of data news, importance of 

statistic for fisheries, design, data analysis, resulted 

presentation, application of data news, knowledge and 

technology for fishery science 

เปล่ียนรหัส

รายวชิา 

  201231 นิเวศวทิยาและเทคโนโลยีการจัดการ     3 (2-3-6) 

คุณภาพน้ำสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำ 

Ecology and Water Quality Management Technology 

for Aquaculture 

     นิ เวศวิทยาของฟาร์ม สัตว์ น้ำ คุณ ภาพน้ำทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพสำหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

ปัจจัยท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ำ การ

จัดการคุณภาพน้ำ มาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับการ

เพาะเล้ียงสัตว์ น้ำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

จัดการคุณภาพน้ำ ระบบการจัดการคุณภาพน้ำอัจฉรยิะ 

การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากฟาร์มเพาะเล้ียง

เปิดรายวชิา

ใหม ่
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สัตว์น้ำ 

     Aquaculture farm ecology, Physical, chemical and 

biological water quality parameters for aquaculture, 

factors affecting changes in water quality, water 

quality management, water quality standard for 

aquaculture technology and innovation for water 

quality management, smart system for water quality 

management, reduction of environmental impact from 

aquaculture farm 

  201232 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูป             3 (2-3-6) 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

Innovation and technology in aquatic animal processing 

     นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

น้ำและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 

นาโนเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ ส่วนประกอบ

ฟังก์ชั่นจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ ระบบ GMP, 

HACCP และ ISO ในการประกันคุณภาพด้านความ

ปลอดภัยของอาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ 

     Innovation of aquatic animal processing technology 

and by-products from the aquatic animal processing 

industry, nanotechnology of aquatic animal products, 

functional ingredients from aquatic animal by-products, 

food safety standards GMP, HACCP and ISO for quality 

assurance in aquatic animal products 

เปิดรายวชิา

ใหม ่

201322 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ                                3 (2-3-6) 

Aquatic Animal Nutrition 

     อาหารและสารอาหารต่อการเจริญเติบโตและการ

สืบพันธ์ุของสัตว์น้ำ ชีวเคมีทางโภชนาการของอาหารสัตว์

น้ำ การเน่าเสีย การเส่ือมสภาพของสารอาหาร วัตถุดิบ 

และการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการผลิต

อาหารสัตว์น้ำเบ้ืองต้น การประเมนิคุณค่าทางโภชนาการ

อาหารสัตว์น้ำ 

    Feed and nutrients for growth and reproduction of 

aquatic animals, aquatic animal nutrition, decay of 

feed, feed stuff and feed formulation, principle of 

aquatic animal feed  technology, nutritional value 

evaluation 

201233 

 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหาร      3 (2-3-6) 

สัตว์น้ำ 

Technology and Innovation for Aquatic Animal Feed 

Production 

     อาหารและสารอาหารต่อการเจริญเติบโตและการ

สืบพันธ์ุของสัตว์น้ำ ชีวเคมีทางโภชนาการของอาหาร

สัตว์น้ำ การเน่าเสีย การเส่ือมสภาพของสารอาหาร 

วัตถุดิบ และการสรา้งสูตรอาหารสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการ

ผลิตอาหารสัตว์ น้ำเบ้ืองต้น เทคโนโลยีการกักเก็บ

สารสำคัญ ในโครงสร้างแบบเจล การประยุกต์ใช้

จุลินทรย์ีและพืชสมุนไพรในอาหารสัตว์น้ำ อาหารเสริม

ในสัตว์น้ำ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการอาหารสัตว์

น้ำ แนวคดิการพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ 

     Feed and nutrients for growth and reproduction of 

aquatic animals, aquatic animal nutrition, decay of 

ปรับรหัส

รายวชิา ชื่อ

รายวชิาและ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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feed, feed stuff and feed formulation, principle of 

aquatic animal feed technology, encapsulation 

technology in term of gel structure, applications of 

microorganism and herbal plants in aquatic feed, 

Aquatic feed additives, nutritional value evaluation, 

the concept of innovative development of aquafeed 

201324 เทคโนโลยีชวีภาพทางการประมง                   3 (2-3-6) 
Fishery Biotechnology 

      หลักเทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น พันธุวิศวกรรม         

ชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะ

ขยายพันธ์ุสาหร่ายและการเล้ียง การเพาะเล้ียงกุ้งและปลา 

การจัดการชุดโครโมโซมของสัตว์น้ำ การตัดแต่งพันธุกรรม

ในสัตว์น้ำและความปลอดภัยทางชวีภาพ การประยุกต์ใช้

เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

      Introductory biotechnology, genetic engineering, 

bioinformatics, algal culture and utilization, biotechnology 

in fish and shrimp production system, chromosome 

manipulation in aquatic animals, transgenic fish and 

biosafety and application of molecular genetic techniques 

to aquaculture      

201334 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีชวีภาพทาง            3 (2-3-6) 

การประมง 

Biotechnological Application in Fisheries 

     ความรูเ้บ้ืองต้นทางพันธุวิศวกรรมสัตว์น้ำ ชวีสารสน

เทศศาสตร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม

ผลผลิต พัฒนา และปรับปรุงพันธ์ุของสัตว์น้ำ การ

วนิิจฉัยโรค การใชเ้ครื่องหมายทางพันธุกรรมเพื่อจำแนก

ชนิดและปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ำ โดยเทคนิคทางอณูชีว

โมเลกุล ได้แก่ เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) 

และลายพิมพ์ดีเอ็นเอของสัตว์น้ำ ตลอดจนการติดตาม

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชวีภาพทางการประมง 

     Introduction genetic engineering, bioinformatics, 

applications of biotechnology to increase the 

productivity, develop and improve of aquatic animal, 

diagnosis, the use of genetic markers for identification 

and breeding of aquatic animal using molecular biology 

techniques, including Polymerase Chain Reaction (PCR) 

and DNA fingerprint of aquatic animal as well as 

monitoring the progress of fisheries biotechnology 

ป รั บ ร หั ส

รายวิชา ชื่อ

รายวิชาและ

ค ำ อ ธิ บ า ย

รายวชิา 

201121 หลักการก่อสรา้งทางการประมง                  2 (2-2-5) 

Principles for fishery construction 

     หลักการทางฟิสิกส์เบ้ืองต้นเพื่อการประมง ได้แก่   

การเปล่ียนหน่วยในระบบ  SI (International System of 

Units) การใช้ เครื่องกลอย่างง่ายเพื่ อการประมง การ

คำนวณกำลังไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้า การคัดเลือก

ตำแหน่งและจำนวนของเครื่องให้อากาศในบ่อเพาะเล้ียง

สัตว์ น้ำ  การสำรวจพื้ น ท่ีและการสร้างบ่อเพื่ อการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

     Physics principles for fisheries such as unit 

conversion of the SI system (International System of 

Units), using a simple machine for fisheries, computing 

electric power, computing electric charge, the positional 

selection and number of aerators in aquaculture ponds 

and area survey and pond construction for aquaculture 

 

  ปิดรายวชิา 
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  201335 การออกแบบและการสรา้งระบบฟาร์ม        3 (2-3-6) 

สัตว์น้ำอัจฉรยิะ  

Design and Construction of Smart Aquatic Animal 

Farm System 

     การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อใช้การการประเมิน

ความเหมาะสมของพื้นท่ี การออกแบบระบบควบคุม

สภาวะของอากาศในโรงเพาะฟัก การจำลองสภาพ

อากาศท่ีมีผลต่อสภาวะของน้ำในบ่อเล้ียงปลา การ

จำลองสภาวะอากาศ ในโรงเรือน ด้วย โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การคาดการณ์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศต่อการเล้ียงสัตว์น้ำ 

     Using satellite data to assess the area suitability, 

design of climate control system in hatchery, 

simulation of climatic conditions affecting water 

condition in fish ponds, prediction impacts of climate 

change on aquaculture 

เปิดรายวชิา

ใหม ่

  201336 ระบบฟาร์มอัจฉรยิะสำหรับการ                 3 (2-3-6) 

เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ      

Smart Farm System for Aquaculture  

      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคุมควบระบบ

ต่าง ๆ ในระบบฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ  การติดต้ังตัว

ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ าพ น้ ำต าม เวล า จ ริ ง  ก า ร ส ร้ า ง

แอพพลิเคชั่นในระบบการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำแบบอัจฉรยิะ 

การประยุกต์ใช้อินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพส่ิงเพื่ อการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ

หรอืโดรนในงานทางด้านการประมง 

     Computer programming for controlling various 

systems in aquaculture farm system, water quality 

sensor installation for real time monitoring, creating 

applications for smart aquaculture system, application 

of the Internet of things (IoT) for aquaculture, 

application of UAV (Unmanned Aerial Vehicle) or 

drones in fisheries 

 

 

 

 

 

 

เปิดรายวชิา

ใหม ่
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201421 การจัดการธุรกิจการประมง                        3 (3-0-6) 

Fishery Business Management 

     แนวคิดเบ้ืองต้นทางธุรกิจ ธุรกิจการประมงของไทย 

การเป็นผู้ประกอบการ แผนธุรกิจ การตลาดสินคา้สัตว์น้ำ 

หลักการทำบัญชีขั้นพื้นฐานสำหรับธุรกิจการประมง 

ระบบคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ ระบบโลจิสติกส์และ    

การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าสัตว์ น้ำ กฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งกับการทำธุรกิจทางการประมง 

     Basic concept in business, fishery business in 

Thailand, entrepreneurship,  business plan, fishery 

products marketing, basic account for fishery business, 

logistics and supply chain management for fishery 

products, related regulations for fishery business 

201337 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ                     3 (2-3-6) 

นวัตกรรมประมง  

Innovative Fishery Business Entrepreneurship 

     แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม  

แนวคิดธุรกิจนวัตกรรม ธุรกิจเริ่มต้นและธุรกิจชุมชนท่ี

ใชน้วัตกรรม ลูกคา้และคุณค่าท่ีส่งมอบ เครื่องมือท่ีช่วย

ออกแบบโมเดลธุรกิจ ท่ีมาของแหล่งเงินทุนในการทำ

ธุรกิจ การนำเสนอแนวคิดทางธุร กิจ การจัดการ

ทรัพย์ สินทางปัญ ญาทางธุรกิจ กรณี ศึกษาธุร กิจ

นวัตกรรมและธุรกิจชุมชนทางประมง 

     Concept in innovative business entrepreneurship, 

innovative business idea, innovative startup and local 

businesses, customer and value proposition, business 

model canvas, source of funding for business, 

business idea pitching, intellectual property 

management for business, innovative and local fishery 

businesses case study 

ปรับรหัส ชื่อ

รายวชิา 

คำอธิบาย

รายวชิาและ

ปรับจำนวน

หน่วยกิต 

201441 การจัดการทรัพยากรประมง                       3 (2-3-6) 

Fishery Resource Management 

     พื้นฐานสภาพแวดล้อมและทรัพยากรประมง ปัญหา

ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมง หลักการในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป้าหมายในการจัดการประมง 

แหล่งทำการประมง หลักการคำนวณผลผลิตและสถิติ

ประชากรสัตว์น้ำ ระเบียบและบรหิารการประมงและพื้นท่ี

ชุ่มน้ำ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับประมง ระบบสารสนเทศ

ทางภู มิ ศาสตร์ เพื่ อการ จัดการประมง และวิ ธีการ

พัฒนาการประมงของประเทศไทย 

      Basic of environment and fishery resource, problem 

of stock depletion, principle of fishery resource 

conservation, Objective of fishery management, fishery 

resource; principle of yield calculation and statistics of 

fishery population, organization and management of 

fisheries and wetlands, fishery law, geographic 

information systems for fishery management and 

development of Thai fisheries 

201338 การจัดการทรัพยากรประมง                     3 (2-3-6) 

เชงิบูรณาการ 

Intregrated Fishery Resource Management 

     ทฤษฎีและหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ระบบนิเวศ

และการใช้ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำของประเทศไทย 

ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางน้ำ 

ชนิดและแหล่งกำเนิดของมลภาวะทางน้ำ ปัญหาความ

เส่ือมโทรมของทรัพยากรประมง เป้าหมายในการ

จัดการประมง แหล่งทำการประมง เทคนิคการประเมิน

สัตว์น้ำ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับประมง ระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการประมง การประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สังคม เศรษฐกิจ วิถีชวีติ วัฒนธรรมทางการประมง และ

ทรัพยากรทางน้ำ การจัดการทรัพยากรทางน้ำเชงิบูรณา

การ 

     Principle of natural resources conservation, 

aquatic ecology and the use of fishery resources in 

Thailand waters, Effects of environmental factors to 

water resources, types and sources of water 

pollution, problem of stock depletion, principle of 

fishery resource conservation, Objective of fishery 

management, fishery resource, stock assessment 

techniques, fishery law, geographic information 

systems for fishery management, application and 

ปรับรหัส

รายวชิา ชื่อ

รายวชิาและ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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integrations of knowledge based on science, 

technology and innovation, society, economy, lifestyle, 

and also, the cultures in fisheries,  integrated aquatic 

resources management 

  201439 การคดิและนำเสนอเชิงนวัตกรรมประมง        2(1-2-3) 

Innovative Thinking and Pitching for Fisheries 

     ความหมายและความสำคัญ ของการคิ ด เชิ ง

นวัตกรรม การระบุปัญหาของลูกค้า การออกแบบ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการประมงเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างสรรค์

นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ เตรียมนำเสนอผลงาน

นวัตกรรม การนำเสนอความคดินวัตกรรมประมง    

     Meaning and importance of innovative thinking, 

define customer pain point, innovative product and 

service design for fisheries to meet the needs of 

customer, creation of new business model innovation, 

pitch deck preparation, pitching innovative idea for 

fisheries 

เปิดรายวชิา

ใหม ่

201191 ภาคสนาม 1                    1 (0-6-3) 

Field Work 1 

     ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านการประมง ความรู้

เบ้ืองต้นในการเพาะเล้ียงสัตว์ น้ำ การเพาะพันธ์ุและ

อนุบาลสัตว์น้ำ ความหมายและความเป็นมาของแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพยีง และการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำเบ้ืองต้น 

     Practical training on fishery, introductory to 

aquaculture, breeding and nursing of aquatic animals, 

definition and background of sufficiency economy 

concept and basic of farm management 

201191 ปฏบัิติงานภาคสนาม 1                1 (0-6-3) 

Field Work 1 

     ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านการประมง ความรู้

เบ้ืองต้นในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ การเพาะพันธ์ุและ

อนุบาลสัตว์น้ำ ความหมายและความเป็นมาของแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำเบ้ืองต้น 

และศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 

      Practical training on fishery, introductory to 

aquaculture, breeding and nursing of aquatic animals, 

definition and background of sufficiency economy 

concept, basic of farm management and field trips 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

201291 ปฏบัิติงานภาคสนาม 2                                1 (0-6-3) 

Field Work 2 

     เพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์น้ำท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

การวางแผนการเล้ียงสัตว์น้ำแบบต่างๆ เตรียมบ่อเล้ียง

สัตว์น้ำ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ การให้อาหาร การคัดเลือก

และดูแลพ่อ-แม่พันธ์ุ การผสมเทียม และการเล้ียงสัตว์น้ำ  

     Practical training on breeding, artificial breeding and 

nursing of aquatic animals, hatchery and farm 

management, water quality analysis, aquatic animal 

feeding, brood-stock selection and culturing 

201292 ปฏบัิติงานภาคสนาม 2                            1 (0-6-3) 

Field Work 2 

     เพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจ การ

วางแผนการเล้ียงสัตว์น้ำแบบต่าง ๆ เตรียมบ่อเล้ียงสัตว์

น้ำ วเิคราะห์คุณภาพน้ำ การให้อาหาร การคัดเลือก ดูแล

พ่อ-แม่พันธ์ุ การผสมเทียม เรียนรู้เทคโนโลยีในการ

เพาะเล้ียง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ

จดื และชายฝ่ัง 

     Practical training on breeding, artificial breeding and 

nursing of aquatic animals, hatchery and farm 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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management, water quality analysis, aquatic animal 

feeding, brood-stock selection culturing learning 

technology for aquaculture at Freshwater or Coastal 

Fishery Research and Development Center 

201491 สัมมนา                                                  1 (0-2-1) 

Seminar 

     การสืบคน้ การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ การเขยีน

รายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านการประมง 

     Searching, collecting data, analyzing, report writing, 

presenting, discussing and answering question in 

fisheries 

201493 

 

สัมมนา                                                1 (0-2-1) 

Seminar 

     การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

เขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และ การตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านการประมง 

      Searching, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting, discussing and answering 

question in fisheries 

 

ปรับรหัส

รายวชิา 

201492 การฝึกงาน                                            6(0-18-9) 

Training 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ

ในงานท่ีเก่ียวข้องกับการประมงในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

     Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in fisheries at private or government 

sectors 

201494 

 

การฝึกงาน                                          6(0-18-9) 

Training 

     นำองค์ ค วามรู้ ท้ั งหมด ท่ีได้จากการเรียนตาม

หลักสูตรท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติไปสู่การฝึกปฏิบัติ 

เรียนรู้  เพิ่ มพูนประสบการณ์  และทักษะในงานท่ี

เก่ียวข้องกับการประมงในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนฝึกทักษะการใช้ชีวิต การ

ส่ือสาร และปฏสัิมพันธ์กับผู้อื่น 

     Bring all the knowledge gained from the 

coursework, both theoretical and practical into 

practice, learning, gaining experience and skills in 

fisheries at private or government sectors as well as 

practice life skills, communication, and interaction with 

others 

ปรับรหัส

รายวชิา 

201493 การศกึษาอสิระ                                      6(0-18-9) 

Independent Study 

201495 

 

การศกึษาอสิระ                                    6(0-18-9) 

Independent Study 

ปรับรหัส

รายวชิา 

      การคน้คว้า การรวบรวมขอ้มูล การวิจัย การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การนำเสนอ และการอภปิราย ในหัวข้อ

ทางด้านการประมง 

     Studying, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in fisheries 

      การค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยใช้

เทคโนโลยีต่างๆ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อการทำวิจัย

ในหัวข้อท่ีสนใจ การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

นำเสนอและการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านการประมง 

โดยอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณนักวจิัย 

     Studying and collecting the research using various 

technologies and knowledge for conducting research 

on topics of interest, analyzing, report writing, 

presenting and discussing in fisheries based on 

research ethics 
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201494 สหกิจศกึษา                                           6(0-18-9) 

Co-operative Education 

201496 

 

สหกิจศกึษา                                        6(0-18-9) 

Co-operative Education 

ปรับรหัส

รายวชิา   

      การปฏบัิติงาน เรยีนรู ้เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ

ในงานท่ีเก่ียวข้องกับการประมงในฐานะพนักงานฝึกหัดใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

     Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in fisheries as an apprentice at private or 

government sectors 

      การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานท่ีเก่ียวข้องกับการประมงในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

      Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in fisheries as an apprentice at private 

or government sectors 

 

201495 ปัญหาพเิศษทางการประมง                         2(2-2-5) 

Special Problem 

201497 

 

ปัญหาพเิศษทางเทคโนโลยี                        2(1-2-3) 

และนวัตกรรมการประมง 

Special Problem in Technology  

and Innovation for Fisheries 

ปรับชื่อ รหัส

รายวชิา 

และจำนวน

หน่วยกิต     

    การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การประมงและ

เทคโนโลยี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน และนำเสนอ

ผลงาน 

      Study and research in fishery science and 

technology and compiled into a report and presentation 

      การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การประมงและ

เทคโนโลยี เพื่อการทำวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจ และเรียบ

เรียงเขียนเป็นรายงาน และนำเสนอผลงาน โดยอยู่บน

พื้นฐานของจรรยาบรรณนักวจิัย 

     Study and research in fishery science and 

technology for conducting research on topics of 

interest and compiled into a report and presentation 

based on research ethics 
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201361 การใชย้า เคมภีัณฑ์และผลิตภัณฑ์                3(2-3-6) 

ทางเลือกเพื่อการเพาะเล้ียง 

Application of Drugs Chemicals and  

Alternative Products for Aquaculture 

201351 การใชย้า เคมภีัณฑ์และผลิตภัณฑ์              3(2-3-6) 

ทางเลือกเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

Application of Drugs Chemicals and  

Alternative Products for Aquaculture 

ปรับรหัส

รายวชิา และ

คำอธิบาย

รายวชิา 

       ช นิ ด แล ะป ระ เภ ท ขอ งย าแล ะส าร เค มี ท่ี ใช้ ใน         

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการป้องกันรักษาโรค  สัตว์

น้ำ หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ยาและสารเคมี ผลของ

คุณภาพน้ำต่อปฏิกิริยาของสารเคมี และผลสารเคมีและ

ยาต่อระบบนิเวศในบ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ และการใช้ยา 

เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการผลิตสัตว์น้ำ

อนิทรย์ี  

      Type of dungs and chemicals used to improve 

water quality, prevention and treatment of aquatic 

animals diseases, the effective administration of drugs 

       ชนิดและประเภทของยาและสารเคมีท่ีใช้ในการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการป้องกันรักษาโรค  สัตว์น้ำ 

หลักเกณ ฑ์ในการเลือกใช้ยาและสารเคมี  ผลของ

คุณภาพน้ำต่อปฏกิิริยาของสารเคมี และผลสารเคมีและ

ยาต่อระบบนิเวศในบ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ และการใช้ยา 

เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางเลือก   เพื่อการผลิตสัตว์

น้ำอินทรีย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมัยใหม่หรือผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการเพาะเล้ียงและ

การป้องกันโรคในสัตว์น้ำ 

     Type of dungs and chemicals used to improve 
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and chemicals for proper use will be studied, the effect 

of water quality to chemical reactions, the effects of 

chemical and dungs on aquatic ecosystem, the 

applications of drugs, chemicals and alternative 

products to use for organic freshwater aquaculture 

water quality, prevention and treatment of aquatic 

animals diseases, the effective administration of drugs 

and chemicals for proper use will be studied, the 

effect of water quality to chemical reactions, the 

effects of chemical and dungs on aquatic ecosystem, 

the applications of drugs, chemicals and alternative 

products to use for organic freshwater aquaculture, 

application modern technology and innovation 

alternative products for aquaculture and aquatic 

animals disease protection 

201362 

      

 

การเล้ียงปลาสวยงาม                                3(2-3-6) 

Ornamental Fish Culture 

201352 

 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเล้ียง         3(2-3-6) 

ปลาสวยงามและพรรณไมน้้ำ                          

Technology and Innovation for Ornamental Fish 

Culture and Aquatic Plants 

ปรับรหัส

รายวชิา ชื่อ

รายวชิา และ

คำอธิบาย

รายวชิา       ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม ความต้องการของ

ตลาด การ เพ าะขยายพั น ธ์ุปลา ชนิดของสาหร่าย       

และพรรณไม้น้ำท่ีใช้ประดับในการเล้ียงปลาสวยงาม การ

จัดตู้ปลาสวยงาม การให้คะแนนตัดสินปลาสวยงาม การ

ต่อตู้ปลา โรคและการให้อาหาร และการบรรจุเพื่อการ

ขนส่ง  

     Ornamental fish species and market demands, 

breeding, fish propagation, nursing and culturing 

techniques, algae and aquatic plants species in fish 

aquarium, scoring of ornamental fish contest, small 

aquarium production, ornamental fish disease, feeding 

and packing for transportation 

       ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม ความต้องการ

ของตลาด การเพาะขยายพันธ์ุปลา การให้อาหาร และ

โรคปลาสวยงาม ชนิดของพรรณไมน้้ำท่ีใชป้ระดับในการ

เล้ียงปลาสวยงาม การจัดตู้ปลาสวยงาม มาตรฐานการ

ประกวดปลาสวยงาม การต่อตู้ปลา และการบรรจุเพื่อ

ส่งออกจำห น่าย การประยุก ต์ใช้ เทค โนโล ยีและ

นวัตกรรมสมัยใหม่ท่ีใชใ้นการผลิตและเล้ียงปลาสวยงาม

และพรรณไม้น้ำ การใช้ระบบเฝ้าติดตามคุณภาพน้ำใน

การเล้ียงปลาสวยงาม ตลอดจนการทำรายงานเก่ียวกับ

การเล้ียงปลาสวยงามและพรรณไมน้้ำ 

 Ornamental fish species and market 

demands, breeding, nursing and culturing techniques, 

feeding and disease of ornamental fish, aquatic plants 

in fish aquarium, small aquarium production, 

ornamental fish contest standard, packing and 

transportation, application of modern technology and 

innovations used in the production and raising of 

ornamental fish and aquatic plants, using a water 

quality monitoring system in raising ornamental fish 

as well as making reports on culturing the ornamental 

fish and aquatic plants 

201364 การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม               3(2-3-6) 

ด้านทรัพยากรทางน้ำ 

Aquatic Resources Impact Assessment 

     หลักการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 

กฎหมายและระเบียบ ท่ี เก่ี ยวข้องกับการวิ เค ราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบจาก

  ปิดรายวิชา 
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โครงการพัฒนา ต่อระบบนิเวศน้ำจืด น้ำกร่อย ชายฝ่ัง 

และระบบนิเวศทางทะเล เครื่องมือและวิธีการท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้ำ 

มาตรการป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม การติดตาม

ตรวจสอบภายหลังการวเิคราะห์ผลกระทบ 

     Principle of Environmental Impact Assessment (EIA), 

EIA related laws and regulations, assessment of 

environmental impact from developmental projects to 

freshwater ecosystems, estuary, coastal and marine 

ecosystems, tools and methodology for assessing 

environmental impact to aquatic resources, mitigation 

measures of environmental impacts,  post-audit 

monitoring 

  201353 

 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเล้ียง         3(2-3-6) 

สัตว์น้ำท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

Environmental Friendly Aquaculture Technology and 

Innovation  

เปิดรายวชิา

ใหม ่

         ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำท่ีดีสำหรับฟาร์ม

เล้ียงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค การเล้ียงสัตว์น้ำอินทรีย์ 

นวัตกรรมระบบการเพาะเล้ียงสัตว์ น้ำท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม การเล้ียงสัตว์ น้ำท่ีใช้ น้ำหมุนเวียน การ

ควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากบ่อเพาะเล้ียงสัตว์ น้ำ 

นวัตกรรมการบำบัดน้ำเสียจากบ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

     Aquaculture environmental impacts, good 

aquaculture practices for food-aquatic animal farm, 

organic aquaculture, innovative environmental friendly 

aquaculture system, recirculating aquaculture, 

pollution control for effluent from aquaculture pond, 

innovative aquaculture pond wastewater treatment 

 

  201354 การเรยีนรูศ้าสตร์เทคโนโลยีการประมง        3(2-3-6) 

จากชุมชน          

Learning Fishery Technology from Communities 

เปิดรายวชิา

ใหม ่

        การสำรวจชุมชนประมง การรับฟังปัญหาทางการ

ประมง การเรียนรูเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านประมง 

การสร้างเค รื่องมื อ เพื่ อรวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์

สถานการณ์ประมงของชุมชนและผู้ประกอบการ การ

จัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหา การจัดทำแผน/โครงการทางการประมง การ
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ดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านประมงอย่างมี

ส่วนร่วมของชุมชนประมง รวมท้ังการติดตามและการ

ประเมนิผลการดำเนินงาน โดยศกึษาด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมงจากชุมชนและสถานประกอบการ มี

ศกึษานอกสถานท่ี 

     Fishery communities survey, listening to fisheries 

problems, learning technology and innovation of 

fisheries, construction the instruments for data 

collection, analysis of public situation and diagnosis 

fisheries community and entrepreneur, priority setting, 

cause analysis, planning for solving fisheries problems 

and development works concern the co-fisheries 

community participation, monitoring and evaluation, 

based on fisheries technology and innovation from 

community and establishments, and studies on site 

201365 การจัดการแหล่งน้ำและมลพษิ                    3 (2-3-6) 

แหล่งน้ำ  

Water Management and Pollution  

  ปิดรายวชิา 

      ทฤษฎีและหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ระบบนิเวศ

และการใช้ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำของประเทศไทย 

ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางน้ำ ชนิด

และแหล่งกำเนิดของมลภาวะทางน้ำ การเปล่ียนแปลง

คุณภาพน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อาหารในแหล่ง

น้ำ ผลของการเกิดยูโทรฟิ เคชั่นในแหล่งน้ำ และการ

จัดการมลพษิแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร           

     Principle of natural resources conservation, aquatic 

ecology and the use of fishery resources in Thailand 

waters, Effects of environmental factors to water 

resources, types and sources of water pollution, water 

quality changes, relationship of aquatic food chains in 

waters resource, effects of eutrophication in waters 

resource and management water pollution for 

conserving of fishery resources 

   

201366 อนุกรมวธิานปลา                                      3(2-3-6) 

Fish Taxonomy  

201355 

 

อนุกรมวธิานปลา                                   3(2-3-6) 

Fish Taxonomy  

ปรับรหัส

รายวชิา และ

คำอธิบาย

รายวชิา 

      ระบบอนุกรมวธิาน ศพัท์บัญญัติ และกฎเกณฑ์การต้ัง

ชื่อ การเก็บรักษาตัวอย่างปลา วิธีการศึกษาเพื่อรวบรวม

ข้อมูลท่ีใช้ในทางอนุกรมวิธาน ลักษณะเด่นของปลาและ 

การใช้รูปวิธานในการวิเคราะห์ชนิดและจัดจำแนก

หลั ก การวาดรู ป ป ล า แล ะก าร เขี ยน ร าย งาน ท าง

อนุกรมวธิาน 

      ระบบอนุกรมวิธาน ศัพท์บัญญัติ กฎเกณฑ์การต้ัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ วิธีการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีใช้

ในทางอนุกรมวิธาน ระบบการเก็บรักษาตัวอย่างต้นแบบ

ของชนิด จำแนกปลาจากลักษณะภายนอกโดยเอกสาร

วิชาการ สร้างเทคโนโลยีสำหรับจำแนกปลาในระดับ

อันดับ วงศ์ สร้างคู่มือจำแนกชนิดปลาเพื่อประโยชน์ใน
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     Classification, terminology and scientific nomenclature, 

preservation of fish specimens and methods in sample 

collection, diagnostic characters, and identification of 

fish by literature review including principle in fish 

drawing and taxonomic report 

การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาเป้าหมาย

ได้ถูกชนิด หลักการใชเ้ทคโนโลยีทางชีวภาพช่วยในการ

ยืนยันความถูกต้องของชนิดท่ีมีความคล้ายคลึงกันมาก 

เน้นปลาน้ำจดืในประเทศไทย   

 Taxonomic systematic, terminology, 

scientific nomenclature, methods in sample collection, 

a system for preservation of type specimens, 

identification of fish from external characters by 

literature review, create of taxonomic key technology 

for classified in higher taxa, create taxonomic key to 

identified for the benefit of managing the utilization of 

the right target species, applied of biotechnology to 

verify the validity of very similar species, emphasizing 

freshwater fish of Thailand 

201367 การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำตามแนว                      3(2-3-6) 

เศรษฐกิจพอเพยีง 

Aquaculture in Sufficiency Economy 

      ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เง่ือนไข และ

ประเด็นสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน ระบบการเล้ียงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน การ

เล้ียงสัตว์น้ำร่วมกับสัตว์น้ำชนิดอื่น ปศุสัตว์ และการปลูก

พชื ปัญหา แนวทางแก้ไข และศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

      Definition, background, conditions and major 

aspects of sufficiency economy concept; its relations to 

and impact on sustainable development; integrated 

aquaculture systems; aquatic animal farming with other 

animals, livestock and agriculture; problems and 

resolution; including laboratory work coordinated with 

lecture materials and field trips 

201356 การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำตามแนวเศรษฐกิจ       3(2-3-6) 

พอเพยีง 

Aquaculture in Sufficiency Economy 

     ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เง่ือนไข และ

ประเด็นสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่งผล

ต่อการพัฒนาท่ี ย่ังยืน ระบบการเล้ียงสัตว์ น้ำแบบ

ผสมผสาน การเล้ียงสัตว์น้ำร่วมกับสัตว์น้ำชนิดอื่น ปศุ

สัตว์ และการปลูกพืช ปัญหา แนวทางแก้ไข ปฏิบัติการ 

ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์  เทค โนโล ยีและนวัตกรรม เพื่ อการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

     Definition, background, conditions and major aspe  

of sufficiency economy concept; its relations to and impa  

on sustainable development; integrated aquacultu  

systems; aquatic animal farming with other anima  

livestock and agriculture; problems and resolutio  

including laboratory work coordinated with lectu  

materials, field trips, application and integrations  

knowledge based on science, technology and innovat  

for aquaculture 

ปรับรหัส

รายวชิาและ

คำอธิบาย

รายวชิา 

201368 สรรีวทิยาของสัตว์น้ำ                                 3(2-3-6) 

Physiology of Aquatic Animals 

201357 สรรีวทิยาของสัตว์น้ำ                              3(2-3-6) 

Physiology of Aquatic Animals 

ปรับรหัส

รายวชิาและ

คำอธิบาย

รายวชิา 

      ลักษณะ หน้าท่ีและกลไกการทำงานของระบบอวัยวะ

ต่างๆ ภายในร่างกายขณะท่ีสัตว์น้ำยังมีชีวิตอยู่ ได้แก่ 

        หน้าท่ีและกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ 

ภายในร่างกาย การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมือ
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 สาระท่ี

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                        91   หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                      91  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                            12  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก                                          12  หน่วยกิต  

ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต เป็นต้น 

การปรับตัวของสัตว์น้ำในสภาวะท่ีไม่เหมาะสมเพื่อการ

ดำรงชวีติ  

     Physiology of aquatic animals, characteristics, 

functions and mechanism of internal organs in living 

aquatic animals such as excretion, respiration and 

circulation systems etc., animal’s adaptation in 

unfavorable environment 

ท่ีทันสมัยติดตามการตอบสนองทางสรีรวิทยา การ

ปรับตัวของสัตว์น้ำในสภาวะท่ีไม่เหมาะสมเพื่อรักษา

ดุลยภาพของร่างกาย การประยุกต์ใช้สรรีวิทยาสัตว์น้ำ

เพื่องานวจิัยทางการประมง  

 

     Functions and mechanisms of body systems, 

applications of modern technology and instruments to 

monitor of physiological response, adaptation of 

aquatic animals in improper conditions for maintain 

body homeostasis, application of aquatic physiology 

for fisheries research 

201369 ความหลากหลายทางชวีภาพสัตว์น้ำ              3(2-3-6) 

และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก    

Biodiversity for Aquatic Animals and Amphibians 

       สาเหตุท่ีต้องมีการศึกษาความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ชนิดของความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์

ของความหลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุและผลกระทบ

ของการเส่ือมโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทิศทางและนโยบายของการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพและการวจิัยในอนาคต 

      Factors in the case study in biodiversity 

conservation, type of biodiversity, usefulness of 

biodiversity, cause and consequence of biodiversity 

diminishing, trends and policy in biodiversity 

conservation and future research 

201358 เทคโนโลยีใหม่ทางด้านความหลากหลาย      3(2-3-6) 

ทางชวีภาพ    

New Technology for Biodiversity 

     ความเป็นมา บทบาทของความหลากหลายทาง

ชวีภาพต่อสัตว์น้ำและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ชนิดของ

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทิน

บก ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพสาเหตุ

และผลกระทบของการเส่ือมโทรมของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สำหรับ

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ทิศทางและ

นโยบายของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

และการวจิัยในอนาคต 

     Background, roles of biodiversity in aquatic 

animals and amphibians, type of biodiversity in 

aquatic animals and amphibians, usefulness of 

biodiversity, cause and consequence of biodiversity 

diminishing, new technology and innovation for 

biodiversity studies, trends and policy in biodiversity 

conservation and future research 

ปรับรหัส

รายวชิา ชื่อ

รายวชิา และ

คำอธิบาย

รายวชิา 

201363 เครื่องมอืทำการประมง                              3(2-3-6) 

Fishing Gears 

201359 เทคโนโลยีเครื่องมอืประมงสมยัใหม่             3(2-3-6) 

Modern Technology of Fishing Gears       

ปรับรหัส

รายวชิา ชื่อ

รายวชิา และ

คำอธิบาย

รายวชิา 

      สภาวะการประมงของประเทศไทยและต่างประเทศ 

ชนิดเครื่องมือทำการประมงและการจำแนก วิธีการทำ

ประมง ประสิทธิภาพเครื่องมือทำการประมง เทคโนโลยี

ทางการประมง 

 

     Fishery in Thailand and international, types of 

fishing gears and methods operation, the potential of 

fishing gears, fishery technology 

       สภาวะการประมงของประเทศไทยและต่างประเทศ 

ชนิดเครื่องมือทำการประมงและการจำแนก วิธีการทำ

ประมง ประสิทธิภาพเครื่องมือทำการประมง เทคโนโลยี

เครื่องมือประมงสมัยใหม่ การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่าง

ย่ังยืน รวมท้ังติดตามสถานการณ์สำคัญทางการประมง

เพื่อให้เกิดการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

     Fishery in Thailand and international, types of 

fishing gears and methods operation, the potential of 
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ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                        91   หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                      91  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                            12  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก                                          12  หน่วยกิต  

fishing gears, modern technology of fishing gears, 

choosing the right technology for sustainable 

utilization of aquatic resources as well as monitoring 

important fisheries situations for lifelong learning 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

  

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอ้ม 3 (3-0-6) 001101   ภาษาไทยในชวีติประจำวนั 2(2-0-4) 

004101 ศลิปะในการดำเนนิชวีติ 3 (3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชวีติประจำวัน 

3(2-2-5) 

201111 การประมงทั่วไป 2 (2-0-4) 002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชวีติยุค

ดจิิทลั 

1(0-2-1) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3 (2-2-5) 003101 สุนทรยีศาสตร์ในการจัดการ

ชวีติ 

3(2-2-5) 

243101 ชวีวทิยา 1 4 (3-3-8) 201111 การประมงทั่วไป 2(1-2-3) 

201191 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 1 1 (0-6-3) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

   243101 ชวีวทิยาทั่วไป 4(3-3-8) 

รวม 16 หน่วยกติ รวม 18 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 3 (3-0-6) 001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ 1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง 3 (3-0-6) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

003201 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม 

3 (3-0-6) 002102 ความฉลาดทางดจิิทัล 2(1-2-3) 

201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่ง

นำ้ 

3 (2-3-6) 003102 การพัฒนาทักษะและการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

3(2-2-5) 

201121 หลักการก่อสรา้งทางการ

ประมง 

2 (2-2-5) 201112 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน

แหล่งนำ้ 

2 (1-2-3) 

248212 ว่ายนำ้และการช่วยชวีติทางน้ำ

   

1 (0-2-1) 201113 มนีวทิยา 3(2-3-6) 

   201191 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 1 1(0-6-3) 

   248212 ว่ายนำ้และการช่วยชีวติทาง

นำ้    

1(0-2-1) 

รวม 15 หน่วยกติ รวม 16 หน่วยกติ 
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แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

003201 การสื่อสารในสังคมดจิิทัล 3 (2-2-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิ

วชิาการและวิชาชพี 

   3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 003203 เรยีนรูร้่วมกันสรรค์สรา้งสังคม 2(0-4-2) 

201221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (2-3-6) 201214 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-3-6) 

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหนา้ 3 (2-2-5) 201231 นเิวศวทิยาและเทคโนโลยีการ

จัดการคุณภาพนำ้สำหรับ

ฟาร์มสัตว์นำ้  

3(2-3-6) 

 242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรย์ี 4 (3-3-8) 201232 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

แปรรูปผลติภัณฑ์สัตว์นำ้ 

3(2-3-6) 

   242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรย์ี 4(3-3-8) 

 รวม 16 หน่วยกติ รวม 18 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

002201 พลเมืองใจอาสา 3 (2-2-5) 003204 การจัดการสุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้มและชุมชน 

1(0-3-1) 

146132 การฟังและการพูดใน

ชวีติประจำวัน 

3 (2-2-5) 146132 การฟังและการพูดใน

ชวีติประจำวัน 

3(2-2-5) 

004201 บุคลกิภาพและการ

แสดงออกในสังคม 

3 (3-0-6) 201215 โรคและปรสติของสัตว์นำ้ 3(2-3-6) 

361101 จุลชวีวทิยาทั่วไป 4 (3-3-8) 201233 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ผลติอาหารสัตว์นำ้  

3(2-3-6) 

207211 ความปลอดภัยทางอาหาร

และการจัดการการเกษตร

อย่างย่ังยืน 

2 (2-0-4) 361101 

 

จุลชวีวทิยาทั่วไป 

 

4(3-3-8) 

 

201242 มีนวทิยา 3 (2-3-6) 365215 ชวีเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 

รวม 18 หน่วยกติ รวม 18 หน่วยกติ 

      

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

201291 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 2 1 (0-6-3) 201292 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 2 1(0-6-3) 

รวม 1 หน่วยกติ รวม 1 หน่วยกติ 
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แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

201321 คุณภาพนำ้สำหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

3 (2-3-6) 003305   กระบวนการคิดเชงิออกแบบ

สู่การเป็นผูป้ระกอบการยุค

ดจิิทลั 

   3(2-2-5) 

201342 ระเบยีบวธิวีจัิยทางการประมง 3 (2-3-6) 201316 

 

พันธุศาสตร์เพื่อการ

เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

3(2-3-6) 

 

201343 นเิวศวทิยาทางนำ้ 3 (2-3-6) 201317 ระเบยีบวธิวีจัิย 3(2-3-6) 

201322 โภชนศาสตร์สัตว์นำ้ 3 (2-3-6) 201334 การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชวีภาพทางการ

ประมง 

3(2-3-6) 

365215 ชวีเคมีทั่วไป 4 (3-3-8) 201335 การออกแบบและการสรา้ง

ระบบฟาร์มสัตว์นำ้อัจฉรยิะ  

3 (2-3-6) 

201XXX วชิาเอกเลือก 3 (X-X-X) 201XXX วชิาเอกเลือก 3(X-X-X) 

รวม 19 หน่วยกติ รวม 18 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

201341 ชวีวทิยาประมง 3 (2-3-6) 003306 บูรณาการความรูสู้่

นวัตกรรมทางวชิาชพี 

3(0-6-3) 

201323 โรคและปรสติของสัตว์นำ้ 3 (2-3-6) 201336 ระบบฟาร์มอัจฉรยิะสำหรับ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3(2-3-6) 

201325 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยง

สัตว์นำ้ 

3 (2-3-6) 201337 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ

นวัตกรรมประมง  

3(2-3-6) 

201324 เทคโนโลยีชวีภาพทางการ

ประมง 

3 (2-3-6) 201338 

 

การจัดการทรัพยากรประมง

เชงิบูรณาการ 

3(2-3-6) 

 

201XXX วชิาเอกเลือก 3 (X-X-X) 201XXX วชิาเอกเลือก 3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 3 (X-X-X) XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 3(X-X-X) 

รวม 18 หน่วยกติ รวม 18 หน่วยกติ 
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แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

201441 การจัดการทรัพยากรประมง 3 (2-3-6) 201439 การคิดและนำเสนอเชงิ

นวัตกรรมประมง 

2(1-2-3) 

201491 สัมมนา 1 (0-2-1) 201493 สัมมนา 1(0-2-1) 

201495 ปัญหาพเิศษทางการประมง 2 (2-2-5) 201497 ปัญหาพเิศษทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการประมง 

2(1-2-3) 

201XXX วชิาเอกเลือก 3 (X-X-X) 201XXX วชิาเอกเลือก 3(X-X-X) 

201XXX วชิาเอกเลือก 3 (X-X-X) 201XXX วชิาเอกเลือก 3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 3 (X-X-X) XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 3(X-X-X) 

201421 การจัดการธรุกจิการประมง 3 (3-0-6)    

รวม 18 หน่วยกติ รวม 14 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

หมายเหตุ * ใหน้สิติเลือกเรยีนเพยีง 1 รายวชิา ดังต่อไปนี้ หมายเหตุ * ใหน้สิติเลือกเรยีนเพยีง 1 รายวชิา ดังต่อไปนี้ 

201492 การฝกึงาน 

 

6 (X-X-X) 

หรอื 

201494 การฝกึงาน* 6 หน่วยกติ 

201493 การศกึษาอิสระ 

 

6 (X-X-X) 

หรอื 

201495 การศกึษาอิสระ*  6 หน่วยกติ 

201494 สหกจิศกึษา 6 (X-X-X) 201496 สหกจิศกึษา* 6 หน่วยกติ 

 รวม 6 หน่วยกติ รวม 6 หน่วยกติ 
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ภาคผนวก ค 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

 

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการประชุมวพิากษ์หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

หลักสูตรปรับปรุง ป ีพ.ศ. 2565 

วันเสาร์ท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. 

ณ อุทยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนอื มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1 ดร. กรทพิย์   กันนกิาร ์ ประธานกรรมการ 

2 ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์ เม่งอำพัน กรรมการ 

3 ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข กรรมการ 

4 ผศ.ดร. สนัธวัิฒน ์  พิทักษ์พล  กรรมการ 

5 ผศ.ดร. ดุจฤด ี  ปานพรหมมินทร ์ กรรมการ 

6 ผศ.ดร. ไพบูลย์   ปะนาเส กรรมการ 

7 ผศ.ดร. ฉัตรมงคล   สุวรรณภูมิ กรรมการ 

8 ดร. เกรยีงไกร   สตีะพันธุ ์ กรรมการ 

9 ผศ.ศริลิกัษณ ์ ตันเจรญิ กรรมการ 

10 ผศ.ดร.กัญญาณัฐ   สุนทรประสทิธิ ์ กรรมการและเลขานกุาร 
 

1. รายละเอียดกรรมการ 

 1.1  ศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์ เม่งอำพัน 

   คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนำ้ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 1.2 ดร.สรวศิ  เผ่าทองศุข 

   ผู้อำนวยการกลุ่มวจิัยเทคโนโลยชีีวภาพสตัว์นำ้แบบบูรณาการ  

ศูนย์พันธวิุศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค) 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้ว ดร.กรทิพย์  กนันิการ์ ประธานหลักสูตรสาขาวชิาการประมง นำเสนอ

ภาพรวมของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง หลักสูตร

ปรับปรุง ป ีพ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งขอความคิดเห็นจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

โดยกรรมการมีข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
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2. ความคดิเห็นต่อหลักสูตร 

2.1 ความเหมาะสมของจำนวนหนว่ยกติ   

มีความเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ควรมีการให้นักศกึษาผ่านการฝึกและทำงาน

ร่วมกับผู้ประกอบการประมงแบบที่มีนวัตกรรมที่ทำครบวงจรมูลค่า 

 

2.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 

กรรมการฯ เห็นชอบต่อโครงสร้างหลกัสตูรในภาพรวม แต่มีข้อเสนอแนะในรายละเอียดดังนี้ 

  1) มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ.  

  2) ควรปรับเปลี่ยนเพ่ิมรายวชิาทางดา้นการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ นวัตกรรม และการเป็นผู้

ประกอบ ซ่ึงตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 

  3) โครงสรา้งหลักสูตรข้อ 3.1.2 จำนวนหน่วยกติเท่าเดมิในแต่ละกลุ่ม ทำไมไม่เนน้การ

เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมในวชิาเฉพาะ 

 

2.3 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  

 1) ควรรายวิชาที่ทางมหาวทิยาลัยกำหนด จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้อาจเพ่ิมเติม

ทักษะดา้นภาษาอังกฤษและการสื่อสารดว้ยรายวชิาสัมมนา 

 2) รายวิชา ศิลปะในการดำเนินชีวิต 3(2-2-5) และบุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 3(2-2-5) ใหแ้ทรกการคิดเชิงระบบ เช่น ออกแบบ วพิากษ์ ต่อยอด เพ่ิมคุณค่าและประสทิธภิาพ 

แกป้ัญหา เชิงนวัตกรรมใหม่ ทันสมัย ใช้งานไดด้ ีและคุณสมบัตกิารเป็นผู้ประกอบการ 

 

2.4 หมวดวชิาเฉพาะด้าน  

 1) จัดวิชาไดต้ามสมควรต่อความรูพ้ื้นฐาน 

 2) วชิาทางดา้นคณติศาสตร์ 1 และการคำนวณประมวลผลทางการประมง 

 3) เนน้หลักการฟังและการพูดในชีวติประจำวัน แทรกและเนน้การเขียน 

 

 2.4.1 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 1) กลุม่วิชานี้มักจะเป็นปัญหาสำหรับนสิติ ควรมีวธิกีารช่วยเหลอือย่างเหมาะสม 

 2) ตอ้งเรยีงรอ้ยต่อยอดการเพาะเลี้ยงและประมง 
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 2.4.2 กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน 

 1) เน้นวิชาด้านพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประมงในปี 1 เพื่อให้นิสิตได้มอง

ภาพรวมของการศึกษาในปีที่เหลือ และเลือกความชำนาญที่ต้องการเป็นพิเศษ ทางคณะได้จัดวิชา

พื้นฐานอย่างเพียงพอแลว้ 

 

 2.4.3 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

 1) เหมาะสม และเพ่ิมการเตรียมการสำหรับนสิติที่จะไปสหกจิศกึษา อาจมีการสอบวัด

พื้นฐาน ถา้ไม่ผ่านก็ไม่ควรไปสหกจิ 

 2) ควรมีวชิาที่เป็นตัวตนของหลักสูตร เช่น งานวิจัยนวัตกรรมเด่น ศิษย์เก่าที่ประสบ

ความสำเร็จในอาชีพมาถอดบทเรยีน ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ขบวนการสรา้งนวัตกรรมการประมง

หรอืเพาะเลี้ยงฯ 

  

 2.4.4 กลุ่มวชิาเอกเลอืก  

 1) มีความเหมาะสม 

 2) ให้เน้นเรื่องจดสิทธิ์และสิทธิบัตร ระดับการสร้างนวัตกรรมควรทำอย่างไร เช่น 

TRL1-9 

 

2.5 หมวดวชิาเลือกเสรี 

  1) มีความเหมาะสม 

2) ควรเพ่ิมรายวชิาการสื่อสารทางธุรกจิ ภาษาที่สามา เช่น ภาษาจนี 

 

 2.6 รายวชิาการฝกึปฏิบัต ิ 

  1) หลักสูตรมีการฝึกงาน ฝึกปฏิบัตหิลายระยะ ซ่ึงดตี่อนสิติที่จะไดเ้พ่ิมประสบการณ ์

  2) ขบวนการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมขายได้ และตอบแทนดี มีประโยชน์ต่อมิติ

สุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม สังคม 

 

 2.7 แผนการศกึษาของหลักสูตร  

  1) ในภาพรวมมีความเหมาะสม 

  2) ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 ตามไฟล์เอกสารแนบทา้ย  
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3. ความเห็นอ่ืนๆ  

 1) ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 เนื่องจากหลักสูตรเน้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากกว่าการ

ประมง ขอเสนอให้ พิจารณ าปรับ ช่ือหลักสูตร เช่น  “Aquaculture Technology and Innovation” 

“เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้”  

 2) ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 ตามไฟล์เอกสารแนบทา้ย 

 

 

 

   ....................................  

   (ดร.กรทพิย์  กันนกิาร์) 

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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เอกสารแนบ 
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ภาคผนวก จ 

 

ประวัตแิละผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร 
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1. ประวัต ิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส 

Associate Professor Paiboon Panase Ph.D. 

ช่ือ-สกุล นายไพบูลย์ ปะนาเส 

รหัสประจำตัวประชาชน 34407002XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานท่ีทำงาน สาขาวชิาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3445 

086-6595477 

Email tong33_panamagigas@hotmail.com 

ประวัตกิารศกึษา  

      พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนำ้) 

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววทิยา)  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรบัณฑติ (การประมง)  

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวชิาการ 

Naktang C, Sonthirod C, Sangsrakru D, U-thoomporn S, Koipokaisawan T, Panase P, Tuntaisong 

M, Pootakham W and Tangphatsornruang S. (2021). The complete mitochondrial genome 

 sequence of the mountain crab Indochinamon bhumibol. MITOCHONDRIAL DNA PART B. 

 6: 634–635 

Sutthi N, Panase A, Chitmanat C, Sookying S, Ratworawong K, Panase P. (2020) . Effects of 

dietary  leaf ethanolic extract of Apium graveolens L. on growth performance, serum 

biochemical  indices, bacterial resistance and lysozyme activity in Labeo 

chrysophekadion (Bleeker, 1849). Aquaculture Reports. 18: 100551  
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Panase P, Saenphet S, Saenphet K, Pathike P and Thainum R. ( 2019) . Biochemical and     

physiological responses of Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) subjected to rapid 

increases of water temperature. Comparative Clinical Pathology. 28: 493-399 

Panase P, Uppapong S, Tuncharoen S, Tanitson J, Soontornprasit K, Intawich P. (2018). Partial 

replacement of commercial fish meal with Amazon sailfin catfish Pterygoplichthys pardalis     

meal in diets for juvenile Mekong giant catfish Pangasianodon gigas. Aquaculture Reports 

12: 25–29 

Panase P, Kamee B, Moungmor S, Tipdacho P, Matidtor J and Sutthi N. ( 2018) . Effects of 

Euphorbia hirta plant leaf extract on growth performance, hematological and organosomatic 

indices of hybrid catfish, Clarias macrocephalus C. gariepinus. Fisheries Science 84:1025–

1036 

Sutthi N, Thaimuangphol W, Rodmongkoldee M, Leelapatra W and Panase P. (2018) . Growth 

performances, survival rate, and biochemical parameters of Nile tilapia (Oreochromis 

niloticus) reared in water treated with probiotic. Comparative Clinical Pathology. 27:597–

603 

Zhao H, Panase P, Zhang Z, Yao P, Zhang Y and Suwannapoom C. (2018). Hematological and 

plasm biochemical values for Rhinogobio ventralis in the Yangtze River, China. Comparative 

Clinical Pathology. 27:741–745 

Panase P, Khuangbun L, Suphason T and Tipdacho P. (2018). Evaluation of Houttuynia cordata 

Thunb. leaf extract on growth performance, feed utilization, and hematological indices of 

hybrid catfish (Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus). Comparative Clinical Pathology. 

27: 947- 958 

Panase P, Saenphet S and Saenphet K. (2018). Biochemical and physiological responses of Nile 

tilapia Oreochromis niloticus Lin subjected to cold shock of water temperature.  Aquaculture 

Reports 11 :17–23 

Panase P and Tipdacho P. ( 2018) . Preliminary use of Polygonum minus Lin. Leaf Extract on 

Growth Performance, Feed Utilization, and Some Hematological Indices of Anabas 

testudineus (Bloch, 1792). Comparative Clinical Pathology. 27: 147-153. 
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2. ประวัต ิ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสทิธิ ์

Assist. Prof. Dr. Kanyanat Soontornprasit 

 

ช่ือ – สกุล   นางสาวกัญญาณฐั สุนทรประสทิธิ ์

รหัสประจำตัวประชาชน  3190900XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีทำงาน   สาขาวชิาการประมง คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ

สถานท่ีตดิต่อได้สะดวก สาขาวชิาการประมง คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ

    มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 445 

    080-441-9662 

E-mail    kanyanat_s@hotmail.com 

ประวตักิารศกึษา   

 พ.ศ. 2551  ปรัชญาดษุฎีบัณฑติ (วทิยาศาสตรก์ารประมง)  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2544  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการประมง) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2542  วทิยาศาสตรบัณฑติ (ประมง) เกยีรตนิยิมอันดับ 2 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์กรุงเทพมหานคร 

ผลงานวจัิย  

กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ นติ ิเอ่ียมช่ืน  ดุจฤด ีปานพรหมมินทร์ และ ศริิลักษณ์ ตนัเจรญิ. (2563). 

คุณภาพน้ำและการประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณ์โดยใช้คลอโรฟิลล์ เอ เป็นดัชนีช้ีวัด: 

กรณีศึกษาแม่น้ำอิงตอนบนและตอนกลาง. วารสารแก่นเกษตร 48(2). มีนาคม-เมษายน 

2563. หนา้ 271-282. 

ศริลิักษณ์ ตันเจรญิ, เศกสรรค์ อุปพงศ์, และกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์. (2563). ความหลากหลาย

ของปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 48(2). มีนาคม-

เมษายน 2563. หนา้ 283-292. 
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กัญญาณัฐ สุนทรประสทิธิ์ กัลยรัตน์ เมฆอุส่าห์ ณันทวรรณ อหงิสากลุ และกรทพิย์ กันนกิาร์. (2563). การ

ใช้แมลงนำ้เป็นดัชนช้ีีวัดคุณภาพนำ้ในอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตรปทีี่ 48(5). 

กันยายน-ตุลาคม 2563. หนา้ 933-941. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ และ ลลิตา ข่วงบุญ. (2562). ชีววิทยาบาง

ประการของกุง้ฝอยเพื่อการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ชุ่มนำ้กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสาร

แก่นเกษตรปทีี่ 47(1). มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562.  หนา้ 21-32. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ และ ลลิตา ข่วงบุญ. (2562). โครงสร้าง

ประชาคมปลาและประสทิธภิาพผลจับจากเครื่องมือข่ายในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสาร

แก่นเกษตรปทีี่ 47(4). กรกฎาคม-สงิหาคม 2562. หนา้ 655-666. 

กัญญาณัฐ  สุนทรประสทิธิ์ ขวัญใจ วงค์กุลพิลาศ หทัยทพิย์ ธรรมวันตา สยามรัฐ สุดระกำ และ อิฐ

สะราม แสนสุภา. (2562). โครงสร้างประชาคมปลาและประสทิธภิาพผลจับจากเครื่องมือข่าย

ในพื้นที่ชุ่มนำ้หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตร 47(6). พฤศจกิายน-ธันวาคม 

2562. หนา้ 1183-1194. 

Dutrudi Panprommin, Kanyanat Soontornprasit, Siriluck Tuncharoen, Santiwat Pithakpol and 

Julatat Keereelangc. (2019). DNA barcodes for the identification of species diversity in fish 

from Kwan Phayao, Thailand. Journal of Asia-Pacific Biodiversity, In Press. September 

2019. 

Dutrudi Panprommin, Kanyanat Soontornprasit and Tanapat Pangeson. (2018). Comparison of 

three molecular methods for species identification of the family Cichlidae in Kwan Phayao, 

Thailand. Mitochondrial DNA Part A DNA Mapping, Sequencing, and Analysis 30 (1). May 

2018. P184-190. 
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มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
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ประวัตกิารศกึษา  

      พ.ศ. 2559 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้)  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

      พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววทิยา) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

      พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรบัณฑติ (การประมง) 

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้จังหวัดเชียงใหม่ 

  

ผลงานวจัิย  

เกรียงไกร สตีะพันธุ์, เจนจริา แกว้ติ๊บ, ชินวชิญ์ สุภาวรรณ์, อาทิตยา วงศ์วุฒิ, อิฐสะราม แสนสุภา, 

จักรพันธ์ ฐานจิสรณ,์ เศกสรรค์ อุปพงศ์ และสทิธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล. (2563). ความหลากชนิด

ของปลาในแม่นำ้งมิ จังหวัดพะเยา. วารสารวทิยาศาสตร์ บรูพา 25(1): 270 – 284.  

เกรียงไกร สตีะพันธุ์. (2563). การพัฒนาของตัวอ่อนและความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาลลูก

ปลานำ้หมึกวัยรุ่น. แก่นเกษตร 48 (1): 43 – 54. 
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Seetapan, K. and S. Pinmongkhonkul. ( 2020) . First Report of Chromosome Analysis of Two 

Siganid Fishes (Perciformes, Siganidae). CMU J. Nat. Sci. 19 (1): 1 – 16. 

Laudee, P., K. Seetapan, C. Vongsombath, and H. Malicky. (2020). New species of caddisflies 

(Trichoptera, Ecnomidae, Polycentropodidae, Psychomyiidae) from Mekong tributaries, Laos. 

ZooKeys 962: 1–11. doi: 10.3897/zookeys.962.52759. 

เกรียงไกร สตีะพันธุ์, Vanny Muoy, เจนจราิ แกว้ติ๊บ, อิฐสะราม แสนสุภา และ จักรพันธ์ ฐานจิสรณ์. 

(2562). ผลของวัสดุหลบซ่อนต่างชนิดต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาบู่ทราย

วัยรุ่น. แก่นเกษตร 47 (1): 33 – 40.  

เกรียงไกร สีตะพันธุ์, สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล, เจนจิรา แก้วติ๊บ, อิฐสะราม แสนสุภา และจักรพันธ์   

ฐานจิสรณ.์ (2562). การศกึษาอาหารที่เหมาะสมและตน้ทุนในการอนุบาลลูกปลาเลยีหนิวัยรุ่น. 

วารสารวิจัยเทคโนโลยกีารประมง 13(2): 1 – 10. 

Supiwong, W., K. Pinthong, K. Seetapan, P. Saenjundaeng, L.A.C. Bertollo, E.A. de Oliveira, C.F. 

Yano, T. Liehr, S. Phimphan, A. Tanomtong and MB. Cioffi. (2019). Karyotype diversity and 

evolutionary trends in the Asian swamp eel Monopterus albus (Synbranchiformes, 

Synbranchidae): a case of chromosomal speciation? BMC Evolutionary Biology 19:73. 

อิฐสะราม แสนสุภา, จักรพันธ์ ฐานิจสรณ์, เปรมดา ทิพย์เดโช และเกรียงไกร สีตะพันธุ์. (2561). 

อิทธพิลของการจัดการช่วงเวลาไดร้ับแสงต่อการเจรญิเตบิโตและอัตรารอดของลูกปลาบู่ทราย

วัยรุ่น. วารสารวิจัยเทคโนโลยกีารประมง 12(1): 23-34. 

Chaiyasan, P., W. Supiwong, P. Saenjundaeng, K. Seetapan, S. Pinmongkhonkul and A. 

Tanomtong. ( 2018) . A Report on Classical Cytogenetics of Hihgfin Barb Fish, 

Cyclocheilichthys armatus (Cypriniformes, Cyprinidae). Cytologia 83(2): 149–154. 
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ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
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Email chatmongkonup@gmail.com 

ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ. 2555 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ชีววิทยาชาตพัินธุ์)  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววทิยา) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรบัณฑติ (การประมง)  

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวจัิย  

Sysouphanthong P., Thongklang N., Suwannapoom C. Nuangmek W., Hyde K.D. (2020). Lepiota 

Section Stenosporae  (Agaricaceae):  Two New Records to Lao People's Democratic 

Republic. Chiang Mai Journal of Science. 47(1): 49-56. 

Wu Y.H., Suwannapoom C., Poyarkov N.A., Paawangkhanant P., Xu K., Jin J.Q., Murphy R.W., 

Che J. ( 2019) . A new species of the genus Xenophrys (Anura: Megophryidae) from 

northern Thailand. Zoological Research. 40(6): 564-574. 
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Wu Y.H., Suwannapoom C., Xu K., Chen J.M., Jin J.Q., Chen H.M., Murphy R.W., Che J. (2019). 

A new species of the genus Raorchestes (Anura: Rhacophoridae) from Yunnan Province, 

China. Zoological Research. 40(6): 558-563. 

Phadphon P., Amontailak T., Kotchantuek N., Srithawong S., Kutanan W., Suwannapoom C. 

(2019) . Genetic Diversity of the Endangered Mekong Giant Catfish, Striped Catfish, and 

Their Hybrids From Thailand. Tropical Conservation Science. 12. 1-9. 

Poyarkov N.A., Geissler P., Gorin V.A., Dunayev E.A., Hartmann T., Suwannapoom C. (2019) . 

Counting stripes: revision of the Lipinia vittigera complex (Reptilia, Squamata, Scincidae) 

with description of two new species from Indochina. Zoological Research . 40. 358-

393. 

Pawangkhanant P., Poyarkov N.A., Duong T.V., Naiduangchan M., Suwannapoom C. (2018). A 

new species of Leptobrachium (Anura, Megophryidae) from western Thailand. PeerJ 

6:e5584 https://doi.org/10.7717/peerj.5584 

Suwannapoom C., Sumontha M., Tunprasert J., Ruangsuwan T., Pawangkhanant P., Korost D.V., 

Poyarkov N.A. (2018). A striking new genus and species of cave-dwelling frog (Amphibia: 

Anura: Microhylidae: Asterophryinae) from Thailand. PeerJ 6:e4422 

https://doi.org/10.7717/peerj.4422.  

Chen J.M., Poyarkov N.A., Suwannapoomg C., Lathroph A., Yun-He Wua Y.H., Zhou W.W., Yuan 

Z.Y., Jie-Qiong Jin J.Q., Hong-Man Chen H.M., He-Qun Liu H.Q., Nguyen T.Q., Nguyen 

S.N., Duonge T.V., Eto K., Nishikawa K., Matsui M., Orlov N.L., Stuart B.L., Brown R.M., 

Rowley J.J.L., Murphy R.W., Wang Y.Y., Che J. (2018). Large-scale phylogenetic analyses 

provide insights into unrecognized diversity and historical biogeography of Asian leaf-litter 

frogs, genus Leptolalax (Anura: Megophryidae). Molecular Phylogenetics and 

Evolution. 124. 162-171.  

Huang X.H.,  Wu Y.J., Miao Y.W., Peng M.S., Chen X., He D.L., Suwannapoom C., Du B.W., Li X.Y., 

Weng Z.X., Jin S.H., Song J.J., Wang M.S., Chen J.B., Li W.N., Otecko N.O., Geng Z.Y., Qu X.Y., 

Wu Y.P., Yang X.R., Jin J.Q., Han J.L., Zhong F.S., Zhang X.Q., Zhang Y.P. (2018). Was chicken 
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63. 743-746.  

Buddhachat K., Suwannapoom C. (2018) . Phylogenetic relationships and genetic diversity of the 

Polypedates leucomystax complex in Thailand. PeerJ 6:e4263 https://doi.org/10.7717/peerj.4263. 

Poyarkov N.A., Suwannapoom C., Pawangkhanant P., Aksornneam A., Duong T.V., Korost D.V., Che J. 

(2018). A new genus and three new species of miniaturized microhylid frogs from Indochina 

(Amphibia: Anura: Microhylidae: Asterophryinae). Zoological Research. 39(3). 130-157. 

Sysouphanthong P., Bouamanivong S., Salichanh T., Xaybouangeun N., Sucharitakul P., Osathanunkul M., 

Suwannapoom C. (2018). Leucoagaricus houaynhangensis (Agaricaceae), A New Yellowish-

green Species from Lao People’s Democratic Republic. Chiang Mai Journal of Science. 45(3). 

1287-1295. 

Suwannapoom C., Wu Y.J., Chen X., Adeola A.C., Chen J., Wang W.Z. (2018). Complete mitochondrial 

genome of the Thai Red Junglefowl (Gallus gallus) and phylogenetic analysis. Zoological 

Research. 39. 127-129. 

Zhao H., Panase P., Zhang Z., Yao P., Zhang Y.G., Suwannapoom C. (2018). Hematological and plasm 

biochemical values for Rhinogobio ventralis in the Yangtze River, China. Comparative Clinical 

Pathology. 27(3). 741-745. 

Pradit, W., Suwannapoom C., Bowonchairit, K., Buddhachat, K., Tantithakura, O., Chomdej S. (2018). 

Preliminary karyotype analysis of Amolops panhai and Sylvirana nigrovittata (Anura, Ranidae) 

from southern Thailand. Nucleus. 69-73. 
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สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวชิาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3445 

089-7892201 

Email dutrudeep@yahoo.com 

ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ. 2551 

 

พ.ศ. 2542 

 

 

พ.ศ. 2538 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากร) 

มหาวิทยาลยัมหดิล จังหวัดนครปฐม 

วทิยาศาสตรบัณฑติ (ประมง) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

ผลงานวจัิย 

Dutrudi Panprommin, Kanyanat Soontornprasit, Siriluck Tuncharoen and Niti Iamchuen. (2020). 

The utility of DNA barcoding for the species identification of larval fish in the lower Ing 

river, Thailand. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 20(9). September 2020. 

P671-679. Retrieved from http://doi.org/10.4194/1303-2712-v20_9_02 

Dutrudi Panprommin, Kanyanat Soontornprasit, Siriluck Tuncharoen, Santiwat Pithakpol and 

Julatat Keereelangc. (2019). DNA barcodes for the identification of species diversity in fish 

from Kwan Phayao, Thailand. Journal of Asia-Pacific Biodiversity. 12(3). September 2019. 

P382-389. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.japb.2019.05.003 
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Dutrudi Panprommin, Kanyanat Soontornprasit and Tanapat Pangeson. (2019) . Comparison of 

three molecular methods for species identification of the family Cichlidae in Kwan Phayao, 

Thailand. Mitochondrial DNA Part A, DNA Mapping, Sequencing, and Analysis. 30(1). 

January 2019. P184-190. Retrieved from https://doi.org/10.1080/24701394.2018.1472248 
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6. ประวัต ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิลักษณ์  ตันเจริญ 

Assist.Prof. Siriluck Tuncharoen 

ช่ือ-สกุล นางศริลิักษณ์  ตันเจรญิ 

รหัสประจำตัวประชาชน 32501005 XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีทำงาน สาขาวชิาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวชิาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3445 

081-665-6703 

Email plagutt@yahoo.com 

ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ. 2545 

 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วทิยาศาสตร์การประมง) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร             

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรบัณฑติ (การประมง) เกยีรตนิยิมอันดับ 2 

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้เชียงใหม่ 

 

ผลงานวชิาการ/ผลงานวจัิย  

ศริิลักษณ์ ตันเจริญ, ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, กัญญาณัฐ สุนทรประสทิธิ์ และสันธิวัฒน์ พิทักษ์พล.

(2561). ฤดูกาลวางไข่ของปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตร. ปทีี่ 46 (1): 

147 – 154. 

ศริิลักษณ์  ตันเจริญ, เศกสรรค์  อุปพงศ์ และกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์. (2563). ความหลากหลาย

ของปลาในพื้นที่ชุ่มนำ้หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา.วารสารแก่นเกษตร. ปทีี่ 48 (2): 283-29 

Panase P, Uppapong S, Tuncharoen S, Tanitson J, Soontornprasit K, Intawich P. (2018). Partial 

replacement  of commercial fish meal with Amazon sailfin catfish Pterygoplichthys 

pardalis meal in diets for juvenile Mekong giant catfish Pangasianodon gigas. Aquaculture 

Reports 12: 25–29 
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Dutrudi Panprommin, Kanyanat Soontornprasit, Siriluck Tuncharoen, Santiwat Pithakpol and 

Julatat Keereelangc. (2019). DNA barcodes for the identification of species diversity in fish 

from Kwan Phayao, Thailand. Journal of Asia-Pacific Biodiversity 12(3): 382-389. 
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7. ประวัต ิ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สันธวิัฒน์ พิทักษ์พล 

Assistant Professor Dr. Santiwat Pithakpol 

 

ช่ือ – สกุล   นายสันธวัิฒน์ พิทกัษ์พล 

รหัสประจำตัวประชาชน  31005002xxxxx 

ตำแหน่งทางวชิาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีทำงาน   สาขาวชิาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาต ิ

สถานท่ีตดิต่อได้สะดวก สาขาวชิาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาต ิ

    มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 3445 

E-mail    santiwatp@hotmail.com 

ประวตักิารศกึษา   

 พ.ศ. 2543  Ph.D. (Aquatic Environment Science) 

EHIME UNIVERSITY, Japan 

 พ.ศ. 2540  M.Sc. (Agriculture) 

KAGAWA UNIVERSITY, Japan  

 พ.ศ. 2536  วทิยาศาสตรบัณฑติ (ประมง) เกยีรตนิยิมอันดับ 2 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ กรุงเทพมหานคร 

ผลงานวจัิย 

Dutrudi Panprommin, Kanyanat Soontornprasit, Siriluck Tuncharoen, Santiwat Pithakpol, Julatat 

Keereelangc. (2019). DNA barcodes for the identification of species diversity in fish from 

Kwan Phayao, Thailand. Journal of Asia-Pacific Biodiversity, In Press. 

https://doi.org/10.1016/j.japb.2019.05.003 

ศิริลักษณ์ ตันเจริญ, ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และ สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล. 

(2561). ฤดูกาลวางไข่ของปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตร. ปทีี่ 46 (1): 147 

– 15 

Dutrudi Panprommin, Kanyanat Soontornprasit, Siriluck Tuncharoen, Santiwat Pithakpol and Julatat 

Keereelangc. (2019). DNA barcodes for the identification of species diversity in fish from Kwan 

mailto:santiwatp@hotmail.com
https://doi.org/10.1016/j.japb.2019.05.003?fbclid=IwAR3L-YYp0J9oQYqahOzHePcrp2aTD_zApVJ2bKS2AqrK0Yl41dcb0YKy9OU
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Phayao, Thailand. Journal of Asia-Pacific Biodiversity. 12(3) . September 2019. P382-389. 

Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.japb.2019.05.003 
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8. ประวตั ิ

ดร.กรทิพย์  กันนกิาร์ 

Korntip Kannika, Ph.D. 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวกรทพิย์  กันนกิาร ์
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อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
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มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3445  

089-855 9684 

Email klontip@hotmail.com 

ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ. 2560 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้)  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยกีารประมง) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2546 วทิยาศาสตรบัณฑติ (การประมง) (เกยีรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา พะเยา 

 

ผลงานวจัิย  

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กัลยรัตน์ เมฆอุส่าห์ ณันทวรรณ อหิงสากลุ และกรทิพย์ กันนิการ์. (2563).   

การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 

48(5). กันยายน-ตุลาคม 2563. หนา้ 933-941. 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วชิาการ 
คุณวุฒ ิ

สาขาวชิา 

 

ชั่วโมงภาระการสอน 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นายไพบูลย ์ปะนาเส รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทาง

น้ำ 

ชีววิทยา 

การประมง 

360 360 360 360 360 

2 นางสาวกัญญาณัฐ  

สุนทรประสิทธิ์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.  

วท.ม.  

วท.บ.  

วิทยาศาสตร์การประมง 

การจัดการประมง  

ประมง (เกยีรตินิยมอนัดับ 2) 

360 360 360 360 360 

3 นายเกรียงไกร สตีะพันธุ ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

ชีววิทยา  

การประมง 

360 360 360 360 360 

4 นางสาวดุจฤด ี  

ปานพรหมมนิทร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.  

วท.ม. 

วท.บ.  

เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากร 

ประมง 

360 360 360 360 360 

5 นายฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ชีววิทยาชาติพันธุ์)  

ชีววิทยา  

การประมง 

360 360 360 360 360 

6 นางศิริลักษณ์ ตันเจริญ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การประมง 

การประมง  

(เกยีรตนิยิมอันดับ 2) 

 

360 360 360 360 360 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วชิาการ 
คุณวุฒ ิ

สาขาวชิา 

 

ชั่วโมงภาระการสอน 

2565 2566 2567 2568 2569 

7 นายสันธวัิฒน์  พทัิกษ์พล ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S 

วท.บ. 

 Aquatic Environmental Science 

Agriculture 

ประมง (เกยีรตินิยมอันดับ 2)  

360 360 360 360 360 

8 นางสาวกรทิพย ์กันนิการ์ อาจารย ์ ปร.ด.  

วท.ม.  

วท.บ. 

เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ำ  

การประมง (เกยีรตินิยมอันดับ 2) 

360 360 360 360 360 
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ภาคผนวก ช 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลกัสูตร (PLO) รายชั้นป ี
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ตาราง ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นป ี

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร นสิติช้ันป ี

1 2 3 4 

PLO 1 ผู้เรยีนสามารถใช้ภาษาในการสือ่สารไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ √ √ √ √ 

PLO 2 ผู้เรยีนสามารถใช้เทคโนโลยยุีคดจิทิัลอย่างรูเ้ท่าทัน √  √ √ 

PLO 3 ผู้เรยีนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมีคุณธรรมและจรยิธรรม √ √   

PLO 4 ผู้เรยีนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และแสดงออกถงึคุณลักษณะ

ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

 √   

PLO 5 ผู้เรยีนสามารถแสดงออกซ่ึงทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวติ √  √ √ 

PLO 6 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบได ้

  √ √ 

PLO7 ผู้เรยีนสามารถอธบิายความรูพ้ื้นฐานทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ทางดา้นทรัพยากรประมง เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ และเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงได ้

√ √ √ √ 

PLO8 ผู้เรยีนสามารถเลอืกและประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีนวัตกรรม และ

ปัจจัยการผลติที่เหมาะสมต่อการจัดการและเพ่ิมผลผลติทางการประมง

ได ้

 √ √ √ 

PLO9 ผู้เรยีนสามารถบูรณาการศาสตรท์างดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และการประมง เพื่อออกแบบแนวคิดนวัตกรรมประมงได้ 

  √ √ 
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