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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง 

 (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 คณะเกษตรศาสตร์ 
 สาขาประมง 

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
      รหัสหลักสูตร              25541971104609 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า    

และการจัดการทรัพยากรประมง 
  ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Science Program in Aquaculture and Fishery     

Resources Management   
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการ

ทรัพยากรประมง) 
  ชื่อย่อภาษาไทย  วท.ม. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Science (Aquaculture and Fishery Resources  

Management)          
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Aquaculture and Fishery Resources Management) 
 
3. วิชาเอก  
  ไม่มี 
 
4. จ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปี   
 5.2  ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของทุกรายวิชา 
 5.3  การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทย 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากร
ประมง (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง  (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554) เริ่มด้าเนินการใช้
หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559  
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 142-7/2559  
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2560 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา 

1. รับราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต้าแหน่ง อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย เป็น
นักวิชาการหรือนักวิจัยในหน่วยงานกรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. งานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เป็นนักวิชาการ นักวิจัยหรือพนักงานประจ้าบริษัทเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร การประมง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ บริษัทผลิตและ
จ้าหน่ายอาหารและเคมีภัณฑ์สัตว์น้้า รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เป็นต้น 
 3. ประกอบอาชีพส่วนตัว ท้าธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า จัดจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าและพรรณไม้
น้้า จ้าหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนวางระบบโรงเรือนเพาะฟักสัตว์น้้าและบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า การ
ด้าเนินธุรกิจบริษัทจ้าหน่ายเคมีภัณฑ์และอาหารสัตว์น้้า หรือจัดตั้งบริษัทเพ่ือให้ค้าปรึกษาและให้
ค้าแนะน้า รวมทั้งให้บริการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากร เป็นต้น 
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9. ชื่อ เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล้าดับ ช่ือ – สกุล/ 
เลขประจ้าตัวประชาชน 

ต้าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสา้เรจ็
การศึกษา สถาบันการศึกษา 

1 นางวรรณณิี  จันทร์แก้ว 
  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (นิเวศวิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ), 2556 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), 
2540 
ทษ.บ.  (ประมงน้้าจืด), 2533  

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้

2 นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธุ ์
  

อาจารย ์ ปร.ด. (วาริชศาสตร)์, 2555 
วท.ม. (วาริชศาสตร)์, 2550 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2545 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

3 นางสาวมณี ศรีชะนันท์ 
  

อาจารย ์ ปร.ด. (วาริชศาสตร)์, 2557 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2546 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การจับสัตว์น้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติในน่านน้้าไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่ องจาก
การขยายตัวทางด้านธุรกิจการประมงทะเล เพื่อจับสัตว์น้้าเป็นอาหารส้าหรับประชากรทั้งในประเทศ
และเพ่ือการส่งออก อีกทั้งทรัพยากรประมงทั้งในแหล่งน้้าจืดและทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้้า    
พืชน้้า ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิตและการขยายพันธุ์ มีความเสี่ยงจากการถูกคุกคาม
ให้เสื่อมโทรมลง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ภาครัฐ หรือ
เอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้  จึงต้องมุ่งร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และหา
แนวทางในการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าและทรัพยากรประมงอ่ืน ๆ เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของ
คนในประเทศและการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าว
ขึ้นเป็นครัวโลก ซึ่งหมายถึงวัตถุดิบด้านการเกษตรและการประมงต้องมีเพียงพอทั้งในด้านคุณภาพ
และปริมาณ ดังนั้นจึงจ้าเป็นจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองที่ตอบสนองการจัดการทรัพยากร
ประมงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และสอดคล้องต่อบริบทของเกษตรกร เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองและผลิตผลผลิตจากภาคการ
ประมงได้อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ทิศทางการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทยและการ
รวมกลุ่มของประเทศในกลุ่มอาเซียน ท้าให้ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนมีการปรับตัว ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการพัฒนาหลักสูตร โดยทางหลักสูตรได้มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ รวมถึงยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนของประเทศไทย ตามกรอบของ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับร่าง) โดยมีเป้าหมาย
ในการผลิตนักศึกษาและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมต่อสังคม สร้างความตระหนักในจิต
สาธารณะ และเคารพกฎระเบียบ วินัย กติกาที่ถูกต้องของสังคม รวมถึงมุ่งพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัวของบุคคลให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานของ
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ปลูกฝังทัศนคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่เหมาะสมแก่นักศึกษาและ
อาจารย์ในหลักสูตร รวมถึงการสร้างลักษณะนิสัยที่พึงมีในการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 

3. พัฒนาให้นักศึกษาและอาจารย์ของหลักสูตร ตระหนักถึงความส้าคัญขององค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสามารถแข่งขันทางวิชาชีพและพร้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของภูมิภาค
อาเซียน บนพ้ืนฐานของความตระหนักในคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนใน
ระบบการจัดการทรัพยากร 

4. สนับสนุนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยง   
สัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง เพ่ือยกระดับความสามารถในการขับเคลื่อน
องค์กรให้แก่มหาบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตร 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ภายใต้สถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน

รวมถึงในอนาคตระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ได้ถูกก้าหนดทิศทางจากปัจจัย 2 กลุ่มส้าคัญ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการด้าเดินงานของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและปัจจัยภายในประเทศ    
โดยปัจจัยด้านประชาคมอาเซียนได้ก้าหนดให้ประเทศไทยและทุกประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ต้องพร้อมในการใช้กติกา การพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมร่วมกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ประชากรของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มสามารถย้ายแหล่งงานได้โดยเสรี รวมถึงด้านการเคลื่อนย้าย
ปัจจัยการผลิตและสินค้า โดยภาษาและการสื่อสารจะเข้ามามีบทบาทส้าคัญต่อประสิทธิภาพแรงงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกใช้เป็นภาษามาตรฐานของประชาคมอาเซียน เมื่อผนวกรวม
กับปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมภายในประเทศ โดยทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ  
ประเทศไทย โดยให้ความส้าคัญกับสังคมสูงวัยและวัยท้างานที่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่การผลิต
แรงงานคุณภาพยังเพ่ิมขึ้นช้า นอกจากนี้คนไทยยังคงมีปัญหาเชิงคุณภาพในด้านสุขภาพ การเรียนรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม เหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเริ่ม
เสื่อมถอย ในขณะที่รูปแบบของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบมากขึ้น สังคมไทยมี
แนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น แต่ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งในสังคมกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นคือปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ
การจัดการทรัพยากรประมง เพ่ือให้สามารถพัฒนามหาบัณฑิตที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ อย่าง
เหมาะสม 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    จากการเปิดประชาคมอาเซียนและปรับโครงสร้างภาคแรงงานและภาคการเกษตรของ
ประเทศไทย เพ่ือสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ รวมถึงพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส้าคัญของโลก ซึ่งผลผลิตและวัตถุดิบทาง
อาหารที่ส้าคัญในการขับเคลื่อนประเทศมีมูลค่าสูง ส่วนหนึ่งมาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการ
ประมง แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานจ้าเป็นจะต้องตั้งอยู่บนฐานการผลิตที่
มีความเข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงของเกษตรกรไทย จากการ
ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการประมงของประเทศ ท้าให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในกระบวนการผลิตสัตว์น้้า ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นพ้ืนฐานส้าคัญในการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรจะมุ่งการ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย ทั้งในแง่ของความรู้พ้ืนฐาน ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา ความเชี่ยวชาญวิทยาการและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง ที่สอดคล้องกับนโยบายอาหารปลอดภัย รวมถึงมีศักยภาพในการ
สร้างและบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ในขณะเดียวกันหลักสูตรจะเน้นการปลูกจิตส้านึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม การรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ของหลักสูตร     
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน   
การวิจัย และการบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากร
ให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตามวิสัยทัศน์ และจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส การพัฒนา
หลักสูตรเป็นส่วนส้าคัญในการผลิตบุคลากรทางภาคเกษตรที่มีคุณสมบัติสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้
ของเกษตรกรไทยและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถน้าองค์ความรู้ที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ความส้าคัญต่อการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านและ
การบริการชุมชน ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
และการจัดการทรัพยากรประมง ได้มุ่งเน้นการด้าเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 ไม่มี  
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอ่ืน 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 

การด้าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยมีการก้าหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาทีม่ีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมดูแลแผน เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลเป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก้าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท้ารายละเอียดของรายวิชา
และรายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานและการวิจัย เพ่ือผลิต
สัตว์น้้าตามแนวทางอาหารปลอดภัย สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบของคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 ความส้าคัญ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากร
ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) เพ่ือตอบสนอง
การผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และข้อตกลงความ
เห็นชอบให้มีผลในการบังคับใช้กฎบัตรประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ที่ประกอบด้วย           
3 เสาหลักที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) รวมทั้งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการพัฒนางานด้านการประมงของประเทศได้อย่างครบวงจร 
เป็นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและการปรับตัวให้เหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บัณฑิตจะต้องมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าและการจัดการทรัพยากรประมงและสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือเสริมสร้างระบบการผลิตด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างเพียงพอต่อศักยภาพการผลิต และความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม  ส้านึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  

2.  มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และการจัดการ
ทรัพยากรประมงและตระหนักถึงการผลิตอาหารปลอดภัย เพ่ือสุขภาพและอนามัยที่ดีของผู้บริโภค  

3. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และการ
จัดการทรัพยากรประมง ในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ อันจะน้าไปสู่ความอยู่ดีกินดี และการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน สามารถด้ารงชีพอยู่ได้ด้วยความพอเพียง 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา  3  ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานตามที ่สกอ. ก้าหนด  
และสอดคล้องกับการเปลีย่น 
แปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการ
จัดการทรัพยากรประมง และ/
หรือความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
และ/หรือ ความต้องการของ
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 มีกรรมการกา้กับดูแล และ
ติดตามประเมินหลักสตูรอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
1.3 ติดตามการเปลีย่นแปลงและ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการ
จัดการทรัพยากรประมง 
1.4 ส้ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑติ
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
 
 
1.5 ส้ารวจภาวะการมีงานท้าของ
มหาบัณฑิต 
 
 
1.6 ส้ารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อมหาบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
 
 
1.2.1 รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / รายงานผล    
การวิพากย์หลักสูตร 
 
1.3.1 รายงานจากการศึกษาดูงานของ
อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง
ทุกป ี
 
1.4.1 รายงานผลการส้ารวจ ระดบั
ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
มหาบัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลกัสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 
5.0 
1.5.1 รายงานผลส้ารวจภาวะการมีงาน
ท้าของมหาบัณฑิตทุกปี (หลังเปิดสอน  
3 ปี) โดยผลการประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมหาบัณฑิต 
1.6.1 รายงานผลการส้ารวจ ระดบั
ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจยั และบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 อาจารย์ใหม่ทุกคน ไดร้ับการ
ปฐมนิเทศหรือค้าแนะน้าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2.2 ก้าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อ
ช่วยเหลือและให้ค้าปรึกษาแนะน้า
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
2.3 ส่งเสริมการท้าการวิจยัเพื่อ
เพิ่มพูนคุณวุฒิด้านวิชาการ 

2.4 สนับสนุนการท้าวิจัย การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index: TCI) 
และเข้าร่วมน้าเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

2.5 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
ในการช่วยแกป้ัญหาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับชุมชน 
 
2.6 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ เพื่อหาความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ 

2.1.1 ปฐมนิเทศ หรือให้ค้าแนะนา้
อาจารย์ใหมด่้านการจดัการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
2.2.1 ค้าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง  
 
 

2.3.1  อาจารย์มีต้าแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้นร้อยละ 20 ของอาจารย์ผู้สอน 

2.4.1 อาจารยไ์ดร้ับการสนับสนุนการ
ท้าวิจัย ในด้านการจัดสรรงบประมาณ
และสิ่งอ้านวยความสะดวก 
2.4.2 อาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาหรอื
น้าเสนอผลงานทางวิชาการอย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ของอาจารย์ผูส้อน 
2.5.1 มีโครงการให้บริการทางวิชาการ
อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ และ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพงึพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.6.1 อาจารย์ประจ้าและบคุลากรสาย
สนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย   
ปีละ 1 ครั้ง/คน 

3. พัฒนานักศึกษา 3.1 พัฒนาทักษะทางด้านภาษา
ให้กับนักศึกษา  
 
 
 

 
 

 
 

3.1.1 จัดและ/หรือสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เสรมิหลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษ 
อย่างน้อย 1 โครงการในระหว่าง
การศึกษาของนักศึกษา 
 3.1.2 ด้าเนินกิจกรรมการสอนทั้งหมด
ของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษไมน่้อย
กว่าร้อยละ 40 ของทุกรายวิชา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 3.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม และตระหนักถึง
ความส้าคญัของศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
 
3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม/
น้าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ี
ประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
นานาชาติ 
 

3.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีคณุธรรม 
จริยธรรม และตระหนักถึงความสา้คัญ
ของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 นักศึกษาทุกคนต้องน้าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ หรือตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาติ 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ครุภณัฑ์ที่จ้าเป็นต่อการเรียน
การสอนของหลักสูตร 
และสภาพแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู ้ 
 

4.1 จัดท้าแผนความต้องการและ
งบประมาณเพื่อการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน และครุภณัฑ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสตูร 
4.2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้

 

4.1.1 รายการครภุัณฑ์ทีไ่ดร้ับการ
จัดสรรงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของจ้านวนครุภัณฑ์ที่ต้องการ 
 
 

4.2.1 รายงานผลจากการตรวจประเมิน
ติดตาม กิจกรรม 5ส plus 

5. การสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน และชุมชน 

5.1 สง่เสริมใหน้ักศึกษาไปดูงานใน
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ 
5.2 ส่งเสริมใหน้ักศึกษามีส่วนร่วม
ในโครงการบริการวิชาการ  เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับชุมชน 

5.1.1 รายงานผลการประเมินการดูงาน 
นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5.2.1 ใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมโครงการ
ให้บริการวิชาการอย่างน้อยปลีะ 1 
โครงการ และผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รับ
ความพงึพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก้าหนดระยะเวลาและจ้านวนหน่วยกิต
ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
2. การด้าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด้าเนนิการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 สิงหาคม – ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 มกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 
    1) ผู้เข้าศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 
หรือสาขาวิชาวาริชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า หรือเทียบเท่า ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
หรือ 
    2) มีผลการเรียนศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 2.50 และต้องมีประสบการณ์การ
ท้างานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  2.2.2 แผน ก แบบ ก 2 
    1) เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หรือ
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าหรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร
บัณฑิตอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง ตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 2.50  
    2) เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หรือ
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 
2.50 แต่ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในส่วนของวิชาชีพไม่ต่้ากว่า 3.00 
    3) เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1) โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการท้างานด้านประมงหรือการจัดการทรัพยากรประมง 
หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ต่้ากว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   1. นักศึกษาแรกเข้ามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย  
2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรม journal club  

2. จัดการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
แผน ก แบบ ก 1  

ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2 
- 

 
2 
2 

แผน ก แบบ ก 2 
ชั้นปีที่ 1 

    ชั้นปีที่ 2 

 
10 
- 

 
10 
10 

 
10 
10 

 
10 
10 

 
10 
10 

รวม 10 20 20 22 24 
คาดว่าจะส้าเร็จการศึกษา - 10 10 10 12 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยค่าใช้จ่าย
ในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. รายรับเงินรายได้      
  1.1 ค่าบ้ารุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียน 

420,000 840,000 840,000 924,000 1,008,000 

รวมรายรับทั้งหมด   420,000 840,000 840,000 924,000 1,008,000 

จ้านวนนักศึกษา (คน) 10 20 20 22 24 

รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
2. งบด้าเนินงาน (ตอบแทน/   
ใช้สอย/วัสดุ) 

252,000 408,000 408,000 448,000 492,000 

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ) 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 

4. งบอุดหนุน (โครงการวิจัย/
บริการวิชาการ/ทุนนักศึกษา) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

5. งบร่ายจ่ายอื่น (โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษา/  ท้านุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

- - - - - 

            รวม  352,000 708,000 708,000 748,000 792,000 

จ้านวนนักศึกษา (คน) 10 20 20 22 24 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 35,200 35,400 35,400 34,000 33,000 
 
2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 

3.1.1 หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 1 
3.1.1.1 จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 
3.1.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

   วิทยานิพนธ์   36 หนว่ยกิต 

3.1.1.3  รายวิชาตามแผน ก แบบ ก 1 
03-321-598 วิทยานิพนธ์ 

Thesis  
36(0-18-0) 

นักศึกษาเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 

03-321-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง 
Research Methodology in Fishery 

3(2-3-5) 

03-321-504 สัมมนา 1 
Seminar I 

1(1-0-2) 

03-321-505 สัมมนา 2 
Seminar II 
 

1(0-2-1) 

 

  3.1.2 หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 2 
    3.1.2.1  จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                 36 หน่วยกิต 
    3.1.2.2  โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาบังคับ    9    หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก  12  หน่วยกิต 
3. วิทยานิพนธ์  15  หน่วยกิต 
   

    3.1.2.3 รายวิชา แผน ก แบบ ก 2    

            1. หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)  จ้านวน 9 หน่วยกิต 
                ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

03-321-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง 
Research Methodology in Fishery 

 3(2-3-5) 
 

03-321-502 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเพ่ือการวิจัยทางประมง                                                             
Instrumental Analysis for Fishery Research   
 
 

 1(0-3-1) 
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03-321-503 ความปลอดภัยทางด้านอาหารและมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าประมง 
Food Safety and Fishery Production 
Standard 

 3(3-0-6) 

03-321-504 สัมมนา 1 
Seminar I  

   1(1-0-2) 

03-321-505 สัมมนา 2  
Seminar II  

 1(0-2-1) 

2. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)   จ้านวน 12 หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  

   2.1 กลุ่มวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง 
03-321-506 เทคนิคจ้าเป็นทางชีวภาพส้าหรับงานวิจัยการ

ประมง                 
Essential Biological Techniques for Fishery  
Research 

3(2-3-5) 

 

03-321-507 

 

 

ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงและการจัดการ
ทรัพยากรประมง 
Special Problems in Aquaculture and 
Fishery Resources Management 

 3(0-9-3) 
 

               2.2 กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์น้้า 

03-322-501 เทคโนโลยีฟาร์มผลิตสัตว์น้้า 
Aquatic Animal Farm Technology 

3(2-3-5) 

03-322-502 อณูชีววิทยาและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า 
Molecular Biology and Aquatic Animal 
Genetic Improvement 

3(2-3-5) 

03-322-503 เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Microbial Technology for Aquaculture 

3(2-3-5) 

03-322-504 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้้า 
Aquatic Animal Feed Technology 

3(2-3-5) 

03-322-505 อาหารสัตว์น้้าขั้นสูง 
Advanced Aquatic Animal Nutrition 
 
 

3(2-3-5) 
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               2.3 กลุ่มวิชาสุขภาพสัตว์น้้า 
   03-323-501 
 

โรคสัตว์น้้าเขตร้อน 
Aquatic Animal Diseases in the Tropics 

3(2-3-5) 

   03-323-502 
 

ปรสิตสัตว์น้้าขั้นสูง 
Advanced Aquatic Animal Parasitology 

3(2-3-5) 

   03-323-503 
 

พยาธิวิทยาสัตว์น้้า 
Aquatic Animal Pathology 

4(3-3-7) 

   03-323-504 
 

ภูมิคุ้มกันสัตว์น้้า                                                                      
Aquatic Animal Immunology 

3(2-3-5) 

                2.4 กลุ่มวิชาทรัพยากรประมงและการจัดการ 

03-324-501 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้้า 
Aquatic Biodiversity 

  3(2-3-5) 

03-324-502 
 

การประเมินศักยภาพและผลกระทบต่อนิเวศ 
แหล่งน้้า 
Assessment and Impact on Aquatic Eclogy 

3(2-3-5) 

03-324-503 การจัดการทรัพยากรประมง 
Fisheries Resources Management 

3(2-3-5) 

03-324-504 
 

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากแหล่งน้้า 
Natural Products from Aquatic System 

3(2-3-5) 

03-324-505 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประมง 
Geographical Information System for Fishery 

3(2-3-5) 

03-324-506 การประเมินกลุ่มประชากรสัตว์น้้า 
Quantitative Fish Stock Assessment 

3(2-3-5) 

            3. วิทยานิพนธ์ (Thesis)   จ้านวน 15 หน่วยกิต 

03-321-599 
 

วิทยานิพนธ์  
Thesis  

     15(0-45-0) 
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3.1.3 แสดงแผนการศึกษา  
แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

03-321-598 วิทยานิพนธ์    3(0-9-0) 
03-321-501 
03-321-504 

ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง 
สัมมนา 1 

      3(2-3-5)* 
      1(1-0-2)* 

                                                       รวม   3 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 

03-321-598 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
03-321-505 สัมมนา 2        1(0-2-1)* 
                                               รวม   9 หน่วยกิต 
* ไม่นับหน่วยกิต 
  

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

03-321-598 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 รวม 12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
03-321-598 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 รวม 12 หน่วยกิต 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

03-321-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง 3(2-3-5) 
03-321-502 การวิเคราะหด์้วยเครื่องมือเพ่ือการวิจัยทางประมง                                                             1(0-3-1) 
03-321-503 ความปลอดภัยทางด้านอาหารและมาตรฐานการผลิต

สินค้าประมง 
3(3-0-6) 

UU-VWX-MZZ วิชาเลือก (1) 3(T-P-E) 
                                            รวม   10 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

03-321-504 สัมมนา 1 1(1-0-2) 
03-321-599 วิทยานิพนธ์ 2(0-6-0) 
UU-VWX-MZZ วิชาเลือก (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-MZZ วิชาเลือก (3) 3(T-P-E) 
 รวม 9 หน่วยกิต 
   

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

03-321-505 สัมมนา 2  1(0-2-1) 
03-321-599 วิทยานิพนธ์ 5(0-15-0) 
UU-VWX-MZZ วิชาเลือก (4) 3(T-P-E) 
 รวม 9 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

03-321-599 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 
 รวม   8  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

  UU-VWX-MZZ 
     UU หมายถึง  คณะ 
                          03  คือ  คณะเกษตรศาสตร์ 
  ส้าหรับสาขาวิชา 
     V หมายถึง  สาขา 
       1    คือ  สาขาพืชศาสตร์ 
 2    คือ  สาขาสัตวศาสตร์ 
                           3    คือ  สาขาประมง 

    4    คือ  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    5    คือ  สาขาเกษตรกลวิธาน 

 6    คือ  สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
                WX หมายถึง  สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 

 10 คือ  สาขาวิชาประมง 
                20  คือ  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง 
                21  คือ  วิชาย่อยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง 

  22  คือ  วิชาย่อยการผลิตสัตว์น้้า 
  23  คือ  วิชาย่อยสุขภาพสัตว์น้้า 
  24  คือ  วิชาย่อยทรัพยากรประมงและการจัดการ  

     M หมายถึง  รายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
                5   คือ  รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท 
     ZZ หมายถึง  ล้าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 

 
ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 

         C(T-P-E) 
     C หมายถึง  จ้านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นต่อสัปดาห์ 
     T หมายถึง  จ้านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
     P หมายถึง  จ้านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
     E หมายถึง  จ้านวนชั่วโมงการค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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รายละเอียดค้าอธิบายรายวิชา 
 
03-321-501      ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง 3(2-3-5) 
 Research Methodology in Fishery  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักและระเบียบวิธีวิจัย  เทคนิคการสืบค้นข้อมูล  วิธีการสร้างสมมุติฐานวิจัย

ทางการประมง  การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก้าหนดหัวข้องานวิจัย  การเลือกสถิติ
และการประมวลผลที่เหมาะสม  การแปลผล  การจัดท้ารายงานวิจัย การเขียน
บทความเพ่ือเผยแพร่  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักวิจัย  
Research principles and research methodology; techniques for 
information search; creating a fishery research hypothesis; problem 
analysis for research topic; statistical methods for research and 
data analysis; interpretation; research report; writing manuscript for 
publication; research proposal preparation; morals and ethics of 
researcher  
 

03-321-502   การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางประมง                                                             1(0-3-1) 
 Instrumental Analysis for Fishery Research    
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการ  ทฤษฎี  การประยุกต์การใช้งานของเครื่องมือวิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะจ้าเพาะ  เทคนิคในการวิเคราะห์  การใช้เครื่องมือที่
ทันสมัยในการวิเคราะห์กระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ  
การประยุกต์ใช้ทางการวิจัยและการปฏิบัติงานทางประมง 
Principles, theories, and applications of instrumental methods for 
scientific analysis with specific characteristics; techniques of 
analysis; the use of modern instrumentation to perform analysis 
associated with physical, chemical, and biological processes; 
instrumental analysis applications for research and fishery practice 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

21 
 

03-321-503     ความปลอดภัยทางด้านอาหารและมาตรฐานการผลิตสินค้า
ประมง 

3(3-0-6)  

 Food Safety and Fisheries Production Standard  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร  มาตรฐานการผลิตสินค้าประมง  วิธีการปฏิบัติที่ดีใน

การผลิตสินค้าประมงและฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  จริยธรรม จรรยาบรรณ
ข้อก้าหนดและกฎระหว่างประเทศ  ในการผลิตสินค้าประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า 
Food safety; production standards of fishery products; GAP for  
fishery and aquaculture farming; ethics; regulation; act and 
international rules in fishery and aquaculture production 
 

03-321-504      สัมมนา 1 1(1-0-2) 
 Seminar I  
 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ค้นคว้าข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการ 
จัดการทรัพยากรประมง เพ่ือจัดท้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ฝึกทักษะการอ่านและ 
วิเคราะห์ และน้าเสนอในที่ประชุมสัมมนา  
Searching academic research paper concerning aquaculture and 
fishery resources management for writing thesis project proposal; 
reading and analyzing skills practice and seminar presentation  
 

03-321-505     สัมมนา 2  1(0-2-1) 

 Seminar II  

 วิชาบังคับก่อน: 03-321-504 สัมมนา 1  
 Prerequisite:  03-321-504 Seminar I  
 การน้าเสนอและการอภิปรายหัวข้อทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการ

ทรัพยากรประมงทีท่ันสมัยและน่าสนใจเป็นภาษาอังกฤษ 
Presentation and discussion on current interesting in aquaculture 
and fishery resources management in English 
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03-321-506 เทคนิคจ้าเป็นทางชีวภาพส้าหรับงานวิจัยการประมง   3(2-3-5) 
 Essential Biological Techniques for Fishery Research  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการและความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคนิคที่จ้าเป็นในการวิจัยทาง

ประมง  ทักษะปฏิบัติของเทคนิคพ้ืนฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้าน
ชีวเคมี  อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม เช่น การเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม
ในหลอดทดลอง การวัดการแสดงออกของยีน การศึกษาคุณลักษณะของโปรตีน  
Principles and comprehensive applications of essential techniques 
for fishery research; practical skills in basic techniques and high 
biochemical technologies; molecular biology and genetic 
engineering including polymerase chain reaction (PCR) technique; 
determination of gene expression; the study of protein 
characterization   
 

03-321-507     ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรประมง   3(0-9-3) 
 Special Problems in Aquaculture and Fishery  

Resources Management 
 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 ศึกษา ค้นคว้า และการออกแบบการทดลองวิจัยทางการเพาะเลี้ยงและ 
การจัดการทรัพยากรประมง  การเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานและน้าเสนอ 
Searching, exploring and setting up experimental design for 
scientific research in the areas of aquaculture and/or fishery 
resources management; descriptive writing and presentation are 
essential portions of the course 
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03-322-501     เทคโนโลยีฟาร์มผลิตสัตว์น้้า 3(2-3-5) 
 Aquatic Animal Farm Technology    
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 เทคโนโลยีที่จ้าเป็นต่อการวางแผน การพัฒนา และการด้าเนินการฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  การจัดการด้านคุณภาพน้้า  อาหารและการควบคุมโรคใน
ระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า  กระบวนทัศน์การเพ่ิมก้าลังการผลิตของฟาร์มบน
พ้ืนฐานของความตระหนักในคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย  
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Essential technologies used for planning, developing, and 
implementing of aquatic animal farming; water quality 
management, feed and disease control in aquatic animal farming 
systems; key strategies to increase aquatic animal production 
based on the concepts of environmental friendly and food safety; 
field trip required 
 

03-322-502      อณูชีววิทยาและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า    3(2-3-5) 
 Molecular Biology and Aquatic Animal Genetic 

Improvement 
 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้าโดยวิธีการคัดพันธุ์และระบบการผสมพันธุ์   
อัตราพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ การสร้างประชากรเริ่มต้น วิธีการคัดพันธุ์
แบบต่าง ๆ  การประเมินความก้าวหน้าในการคัดพันธุ์  เครื่องหมายพันธุกรรม  
การแสดงออกของยีน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการคัดพันธุ์   
Principles of genetic improvement of aquatic animals through 
strain selection and reproductive system; heritability and its 
benefit; initial stock population; procedures for strain selection; 
progressive estimation of strain selection; gene marker; gene 
expression; application of biotechnology in selective breeding   
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03-322-503      เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
Microbial Technology for Aquaculture 

3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน : -  
 Prerequisite  : -  
 หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์  การศึกษาจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  การคัดเลือก การเก็บรักษา และการปรับปรุงพันธุกรรม
จุลินทรีย์  การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากจุลินทรีย์  การน้าสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Concepts of microbial biotechnology; microbial study related to 
aquaculture; selection, maintenance, and genetic improvement of 
microorganisms; production of biological products from microbes; 
applications of bioactive substances to improve aquaculture 
productivity in aquaculture industry  
 

03-322-504     เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้้า  3(2-3-5) 
 Aquatic Animal Feed Technology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 ชนิดของอาหารสัตว์น้้า  วัตถุดิบและหลักการคัดเลือกเพ่ือการผลิตอาหาร 

สัตว์น้้า  การผลิตอาหารสัตว์น้้าเชิงอุตสาหกรรมและในฟาร์ม  เทคโนโลยีการให้
อาหารสัตว์น้้า  การประเมินคุณภาพอาหาร  การตรวจสอบคุณภาพอาหาร  
Feed types; raw materials and selection of feed components; 
aquatic animal feed production in feed mill and farm; fish feeding 
technology; fish feed evaluation; feed quality inspection 
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03-322-505     อาหารสัตว์น้้าขั้นสูง 3(2-3-5) 
 Advanced Aquatic Animal Nutrition  

 วิชาบังคับก่อน: - 

 Prerequisite: -  
 สรีรวิทยาระบบย่อยอาหาร  การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร   

เมแทบอลิซึมของสารอาหาร  ความต้องการสารอาหารของสัตว์น้้า   
โภชนาศาสตร์ของสัตว์น้้าที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ  ภาวะทุพโภชนาการในปลา   
การให้อาหารสัตว์น้้า  ความสัมพันธ์ของการให้อาหารในระบบการเพาะเลี้ยงกับ
สิ่งแวดล้อม  การวางแผนงานวิจัยทางด้านโภชนาศาสตร์ของสัตว์น้้า 
Digestive physiology; digestion and absorption; metabolism of 
nutrients; nutrient requirements; nutrition of economically 
important aquatic animal species; malnutrition in fish; fish feeding; 
the relation of aquatic animal feeding and environment; 
experimental design in aquatic animal nutrition 
 

03-323-501     โรคสัตว์น้้าเขตร้อน 3(2-3-5) 
 Aquatic Animal Diseases in the Tropics  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 โรคติดเชื้อในสัตว์น้้าที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจในเขตร้อนที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย 
รา และไวรัส  โรคไม่ติดเชื้อจากสาเหตุต่าง ๆ  เทคนิคการวินิจฉัยโรค   
การจ้าแนกและศึกษาคุณลักษณะของเชื้อโรคในระดับโมเลกุล  การป้องกันและ
รักษาโรคสัตว์น้้า  หลักการและวิธีการใช้ยาและสารเคมี  กลไกการท้างานของ
ยาต้านจุลชีพ  การตรวจสอบการตกค้างของยาและสารเคมีในสัตว์น้้า 
Infectious diseases caused by bacteria, fungi and viruses in 
economic aquatic animals in the tropics; non-infectious diseases; 
molecular diagnostic techniques; molecular classification and 
characterization of pathogens; prophylaxis and treatment of 
aquatic animal diseases; principles and usage of drugs and 
chemicals; mode of actions of antimicrobial drugs; surveillance of 
drug and chemical residues in aquatic animals 
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03-323-502     ปรสิตสัตว์น้้าขั้นสูง 3(2-3-5) 

 Advanced Aquatic Animal Parasitology  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: - 

 ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการเกิดโรคของปรสิตในสัตว์น้้า เทคนิคขั้นสูงใน
การศึกษาอนุกรมวิธานโดยใช้หลักการทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาโมเลกุล  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับสัตว์น้้า ภูมิศาสตร์การแพร่กระจายของปรสิต  
การใช้ประโยชน์จากปรสิตสัตว์น้้าทางการประมง 
Biology; ecology and etiology of parasitic diseases in aquatic 
animals; advanced morphological and molecular biology 
techniques used in taxonomy; host-parasite interaction; 
geographical distribution of parasites; advantages of parasites for 
fishery 
 

03-323-503      พยาธิวิทยาสัตว์น้้า 3(2-3-5) 
 Aquatic Animal Pathology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 เนื้อเยื่อวิทยาของอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์น้้า  การเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อปกติ

และผิดปกติ  เทคนิคการย้อมสีและถ่ายภาพ  การอ่านผลและการเปรียบเทียบ
ลักษณะเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของอวัยวะอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ  
Histology of aquatic animal organs; preparation of normal and 
abnormal tissue samples; staining and photography techniques; 
interpretation and comparison relevant to abnormal tissue 
structures caused by various determinants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

27 
 

03-323-504     ภูมิคุ้มกันสัตว์น้้า    3(2-3-5)    
 Aquatic Animal Immunology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดพ้ืนฐาน  เทคโนโลยีสมัยใหม่และทักษะการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับภูมิคุ้มกัน

สัตว์น้้า ทั้งกลุ่มสัตว์น้้ามีและไม่มีกระดูกสันหลัง โดยการปฏิบัติงานจริงภายใน
ห้องปฏิบัติการ  ระบบจ้าแนกสารชีวโมเลกุลของเชื้อก่อโรค  ระบบวิถีภูมิคุ้มกัน  
กลไกการท้างานและการพัฒนาสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน วัคซีน และสารทุติยภูมิ  
เทคนิคการตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันและการแสดงออกของยีนในวิถีภูมิคุ้มกัน 
Fundamental concepts; technologies and practical skills in 
immunity of aquatic animals, including vertebrates and 
invertebrates, through hand-on laboratory experience; 
biomolecule-based classification of pathogens; immune system 
pathways; mechanisms of action and development of 
immunostimulating agents, vaccines, and secondary metabolites; 
techniques of determining immunity and immune-related gene 
expression  
 

03-324-501      ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้้า 3(2-3-5)  
 Aquatic Biodiversity  
 วิชาบังคับก่อน: -    
 Prerequisite: -  
 ความส้าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้้า  ความหลากหลายทาง

ชนิด ทางพันธุกรรม และทางระบบนิเวศ  ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ  
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  การคุกคามความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  แนวคิดของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้้า 
Significance of aquatic biodiversity; species diversity, genetic 
diversity, and ecosystem diversity; biodiversity index; advantages of 
biodiversity; biodiversity harassment; concepts of aquatic 
biodiversity conservation  
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03-324-502      การประเมินศักยภาพและผลกระทบต่อนิเวศแหล่งน้้า 3(2-3-5) 
 Assessment and Impact on Aquatic Ecology  
 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  
 การจ้าแนกระบบนิเวศแหล่งน้้า  ผลของกิจกรรมมนุษย์และธรรมชาติต่อระบบ

นิเวศ  พิษวิทยาในแหล่งน้้า  การประเมินศักยภาพแหล่งน้้า  การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศแหล่งน้้า  กลยุทธ์ในการจัดการแหล่งน้้า 
Classification of aquatic ecosystems; impacts on ecosystem due to 
human activities and nature; aquatic toxicology; potential 
assessment of water resources; assessment of environmental 
impacts on aquatic ecosystems; water resources management 
strategies 
 

03-324-503      การจัดการทรัพยากรประมง     3(2-3-5) 
 Fishery Resources Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 นิเวศปัจจัย วัฏจักรแร่ธาตุและการถ่ายทอดพลังงาน ความหลากหลายและการ

กระจายของสิ่งมีชีวิต อิทธิพลของมนุษย์ต่อระบบนิเวศทางน้้า เทคนิคในการ
ศึกษาวิจัย ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาและการประยุกต์ใช้ การอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง  การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีระบบโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม  
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน  
Ecological factors; nutrient cycle and energy transfer; diversity and 
distribution of aquatic organisms; effect of human on aquatic 
ecosystem; research techniques; ecological indicators and 
applications; conservation of fishery resources management of 
fishery resources participated by stakeholder; strategic 
management for sustainable use of fishery resources 
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03-324-504      ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากแหล่งน้้า 3(2-3-5) 
 Natural Products from Aquatic System  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารเคมีทุติยภูมิ  ลักษณะและคุณสมบัติของสารทุติยภูมิ  

การสกัดสารทุติยภูมิจากสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้า  การใช้ประโยชน์ของสารทุติยภูมิ
จากแหล่งน้้าต่ออุตสาหกรรมประมงและอ่ืน ๆ  
Living organisms producing secondary metabolites; characteristics 
and properties of secondary metabolites; extraction of secondary 
metabolites from aquatic living organisms; the use of secondary 
metabolites from water resources for fisheries and others  
 

03-324-505      ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประมง 3(2-3-5) 
 Geographical Information System for Fisheries  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การจัดการและการออกแบบ

ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
ทฤษฎีและเทคนิคในการน้าเข้าการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
ความแม่นย้าและข้อผิดพลาดของข้อมูลเชิงพ้ืนที่  การจ้าลองการวิเคราะห์เพ่ือ
ช่วยในการตัดสินใจ 
Principles of geographical information system; management and 
spatial database design for fishery resources management and 
aquaculture; theorem and techniques to access, analyze, and 
spatial data management; accuracy and error of spatial data; 
analysis simulation for decision making 
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03-324-506 การประเมินกลุ่มประชากรสัตว์น้้า 3(2-3-5) 
 Quantitative Fish Stock Assessment  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ผลของคุณภาพและปริมาณของข้อมูลต่อการประเมินกลุ่มประชากรสัตว์น้้า  

พลวัตของการประมงและกองเรือประมง  กลุ่มประชากรและการทดแทนที่
พลวัตของมวลชีวภาพ  โมเดลการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพ  รุ่นสัตว์น้้าและ
ประชากรเสมือน  การประมาณขนาดของประชากรและการเพิ่มขนาดเพ่ือ
ชดเชย  การวิเคราะห์พหุชนิด  การประเมินกลุ่มประชากรสัตว์น้้าและการ
จัดการประมง 
Impacts of data quality and quantity on fisheries stock assessment; 
dynamics of fisheries and fishing fleets; stock and recruitment; 
biomass dynamic models; cohort and virtual population analysis; 
estimation of population size and turnover; multispecies analysis; 
stock assessment to fisheries management  
 

 

03-321-598 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 
 

ท้าวิจัยเพื่อสร้างองความรู้  เทคโนโลยีใหม่ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ
การจัดการทรัพยากรประมง วิเคราะห์ข้อมูล เขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Research conducting to create new knowledge and technology in 
aquaculture and fishery resources management; data analysis and 
thesis writing under the supervision of thesis advisor 
 

03-321-599      วิทยานิพนธ์                                                               15(0-45-0) 
 Thesis  
 วิชาบังคับก่อน: 03-321-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง  
 Prerequisite:  03-321-501 Research Methodology in Fishery 
 ท้าวิจัยเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและสมมุติฐานทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการ

จัดการทรัพยากรประมง  วิเคราะห์ข้อมูล เขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
Research conducting to prove theory and hypothesis in 
aquaculture and fishery resources management; data analysis and 
thesis writing under the supervision of thesis advisor 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

 

ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ ต้าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2559 2560 2561 2562 

1 นางวรรณณิี  จันทร์แก้ว 
  
 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

นิเวศวิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมงน้้าจดื 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2556 
 

2540 
2533 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 300 300 300 300 

2 นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธุ ์
  

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร ์
วาริชศาสตร ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
2550 
2545 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

3 นางสาวมณี ศรีชะนันท์ 
  

ปร.ด. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2546 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

4 นายธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล 
  

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Fish Parasitology 
 
วิทยาศาสตร์การประมง 
วาริชศาสตร ์

University of Malaya, 
Malaysia 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2542 
 

2530 
2528 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 300 300 300 300 

5 นายพชร เพ็ชรประดับ 
  

Dr.rer.nat. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Pharmacy 
 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
เทคโนโลยีการประมง 

Heinrich Heine University, 
Germany 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2548 
 

2541 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 150 150 150 150 

6 นางอังคณา ใสเกื้อ 
  

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2553 
2545 
2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 150 150 150 150 

 
 

 

31 

มคอ.2 



มคอ.2 

32 
 

                
           3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 

 

ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ ต้าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2559 2560 2561 2562 

1 นางวรรณณิี  จันทร์แก้ว 
  
 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

นิเวศวิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมงน้้าจดื 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2556 
 

2540 
2533 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 300 300 300 300 

2 นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธุ ์
  

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร ์
วาริชศาสตร ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
2550 
2545 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

3 นางสาวมณี ศรีชะนันท์ 
  

ปร.ด. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2546 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

4 นายธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล 
  

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Fish Parasitology 
 
วิทยาศาสตร์การประมง 
วาริชศาสตร ์

University of Malaya, 
Malaysia 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2542 
 

2530 
2528 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 300 300 300 300 

5 นายพชร เพ็ชรประดับ 
  

Dr.rer.nat. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Pharmacy 
 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
เทคโนโลยีการประมง 

Heinrich Heine University, 
Germany 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2548 
 

2541 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 150 150 150 150 

6 นางอังคณา ใสเกื้อ 
  

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2553 
2545 
2541 

อาจารย ์ 150 150 150 150 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม  
      ไม่มี 
4.2  ช่วงเวลา 
      ไม่มี 

  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
                 ไม่มี 
5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค้าอธิบายโดยย่อ  

แผน ก แบบ ก 1  
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส้าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

   แผน ก แบบ ก 2  
      ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามก้าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตี พิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน้าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น้าเสนอฉบับสมบูรณ์        
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แผน ก แบบ ก 1 
1. นักศึกษาประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่าง

เคร่งครัด 
2. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญ และน้ามาประยุกต์

ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ มีความเข้าใจทฤษฎีทางวิชาการอย่างลึกซึ้ง 
3. สามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนเทคนิคการวิจัย ด้าเนินการค้นคว้า

ทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
4. นักศึกษามีความรับผิดชอบสูง และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น้า 
5. นักศึกษาสามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ น้ามาใช้ในการค้นคว้า แก้ปัญหา

วิเคราะห์ สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้
6. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
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แผน ก แบบ ก 2 
1. นักศึกษาประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่าง

เคร่งครัด 
2. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญ และน้ามาประยุกต์

ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ มีความเข้าใจทฤษฎีทางวิชาการอย่างลึกซึ้ง 
3. สามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิคการวิจัย ด้าเนินการค้นคว้า

ทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
4. นักศึกษามีความรับผิดชอบสูง และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น้า 
5. นักศึกษาสามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ น้ามาใช้ในการค้นคว้า แก้ปัญหา

วิเคราะห์ สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้
6. ผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ หรือน้าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น้าเสนอฉบับสมบูรณ์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ   

5.3 ช่วงเวลา 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 1       

ปีการศึกษาที่ 1 จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน     
สี่ภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 2       
ปีการศึกษาที่ 1 จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตและได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน     
ห้าภาคการศึกษาปกต ิ

5.4 จ้านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 
36 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ     

1 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 
15 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ    

1 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

1. นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2. นักศึกษาขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์   

แจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
4. ด้าเนินการท้าวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะน้าดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และขอเผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์ 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และด้าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ แจ้งผลการสอบ

วิทยานิพนธ์ 
6. นักศึกษาจัดท้าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 

 1. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการด้าเนินการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
กรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 

 2. นักศึกษาที่ท้าวิทยานิพนธ์ต้องเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการน้าผลงานไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
 1. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการด้าเนินการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ

กรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
 2. นักศึกษาที่ท้าวิทยานิพนธ์ต้องเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของคณะ

กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการน้าผลงานไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น้าเสนอ
ฉบับสมบู รณ์  (Full Paper) ได้ รับการตี พิมพ์ ในรายงานสืบ เนื่ องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มหาบัณฑิตมีความสามารถในการ

ท้างานวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากร
ประมงที่เน้นวิธีคิดและกระบวนการ
ทีใ่ส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการผลิต
อาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค     
โดยสามารถคิดออกแบบโจทย์วิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาได้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละพัฒนางานโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไดอ้ย่าง
เหมาะสม    

1. ส่งเสริมการท้าวิจัยหรือปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง  หรือแก้
โจทย์ปัญหาจากกรณีศึกษา 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง
และแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการ
ทรัพยากรประมงของเกษตรกรและชุมชนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

2. มีความขยัน อดทน และมี
บุคลิกภาพที่ดี สามารถท้างานเป็น
ทีมและมีเจตคติที่ดีกับการท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน สามารถท้างานร่วมกับ
ชาวต่างชาติหรือกลุ่มบุคคลต่างภาษา
และวัฒนธรรมได้ 

1.   มีการฝึกปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตรในโอกาสต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความขยันและ
อดทน 

2.   มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม 
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี    
การพูดในที่ชุมชน หรือน้าเสนอในที่ประชุม และ   
การวางตัวในการท้างานในบางรายวิชา 

3. สามารถแก้ปัญหาเชิงวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความเป็นผู้น้า
รวมถึงเป็นนักวิชาการที่มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณที่ดี 

1.   สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เพ่ือมุ่งเน้นการสร้าง
สภาวะผู้น้าทางด้านวิชาการ การสร้างคุณธรรมและ
จรรยาบรรณที่ดีให้แก่นักศึกษา 

2.   สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดย
ค้านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

 2. สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและ
ชัดเจนตามหลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

 3. ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
 4. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมในการ

จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น้าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  

จริยธรรม  ในสภาพแวดล้อมของการท้างานและในชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอน 

 1. ก้าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต 
รู้จักการเสียสละและมีจิตสาธารณะ ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม โดยเน้นการ
มีจิตสาธารณะ ตลอดจนการวุฒิภาวะและความซื่อสัตย์ 

 2. ก้าหนดกิจกรรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องท้าร่วมกัน เพ่ือฝึกการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น้า ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ขยันมั่นเพียร และการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม   

 3. ก้าหนดบทลงโทษนักศึกษาที่กระท้าการทุจริตในการวัดผล การทุจริตวิชาการ      
การละเมิดสิทธิ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนต้องอธิบายผลเสียที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา เพ่ือปลูกฝังให้
นักศึกษาตระหนักถึงการเคารพในคุณค่าของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  เคารพกฎหมาย           
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ วัฒนธรรมขององค์กรและสังคม 

 4. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และยกประเด็นปัญหา
ทางคุณธรรม และจริยธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมให้นักศึกษาวินิจฉัยตามหลักเหตุผลและค่านิยมอันดี  

 5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

  2.1.3  การประเมินผล 
    1. ประเมินการมีคุณธรรมของนักศึกษาจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่

ได้รับมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
              2. ประเมินจากภาวะผู้น้าและการแสดงออกของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
             3. ประเมินจากการกระท้าทุจริตในการวัดผลและการทุจริตทางวิชาการ 
              4. ประเมินจากความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ในหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย  เช่น การ
ด้าเนินการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน้าเสนอ ตรงตามความเป็นจริง 
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 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญ 
 2. สามารถน้าความรู้ หลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 3. มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือ
กลุ่มวิชาเฉพาะ 
 4. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ  และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบ
ทางผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้  ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 5. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ ใช้อยู่ ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ
นานาชาติ    ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 
  2.2.2  กลยุทธ์การสอน 
 1. การบรรยายและการถาม-ตอบในชั้นเรียน โดยเน้นวิธีการสอนแบบ problem 
based learning  
 2. งานมอบหมายมีหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและน้าเสนอทั้งในลักษณะรายบุคคลและราย
กลุ่ม 
 3. อภิปรายกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค้าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 4. การศึกษานอกสถานที่หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง หรือการใช้งานวิจัยสมัยใหม่ท่ีมีหัวข้อน่าสนใจมาอธิปรายในกลุ่มผู้เรียน  
 5. สอนโดยการสาธิตและการฝึกปฏิบัติ น้าความรู้ไปสร้างงานวิจัยเพ่ือน้าไปสู่การ
พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  2.2.3  การประเมินผล 
 1. การสอบ 
 2. ประเมินผลจากการท้างานที่ได้รับมอบหมาย 
 3. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
 4. ประเมินจากการน้าเสนอในชั้นเรียน หรือรายงานความก้าวหน้า 
 5. ประเมินจากรายวิชาวิทยานิพนธ์  
2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ 
 1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการ  และวิชาชีพ  และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
 2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางวิชาการและวิชาชีพในสถานการณ์ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ 
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 3. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย  สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ  หรือรายงานทาง
วิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่
ท้าทาย 

4. สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

5. สามารถวางแผนและด้าเนินโครงการส้าคัญหรือโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ
ได้ด้วยตนเอง และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่
เดิมได้อย่างมีนัยส้าคัญ 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอน 
 1. งานมอบหมายค้นคว้าและท้ารายงานทั้งในลักษณะรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
ตลอดจนการน้าเสนอในชั้นเรียน 
 2. อภิปรายกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค้าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 3. ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา การตั้งโจทย์วิจัยและขบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาทางด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และการจัดการทรัพยากรประมงให้แก่เกษตรกร หรือชุมชน 

4. ก้าหนดรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาข้อเท็จจริง  แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท้าความเข้าใจและประเมินข้อมูล เพ่ือ
น้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่  ๆ 
ได ้
  2.3.3 การประเมินผล 
 1. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
 2. ประเมินจากการน้าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 3. ประเมินจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่สามารถแก้ปัญหาทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง หรือพบองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม ่
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 
 2. สามารถตัดสินใจในการด้าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้  
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
 3. มีความรับผิดชอบในการด้าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ใน
การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
 4. แสดงออกทักษะการเป็นผู้น้าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท้างานของกลุ่ม 
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  2.4.2  กลยุทธ์การสอน 
 1. ก้าหนดให้นักศึกษาต้องท้างานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มในการท้ารายงาน 
ตลอดจนน้าเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น้าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
 2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด้าเนิน
กิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้น้า 
 3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การมอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 4. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ท้างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ การออกไปส่งเสริมหรือแก้ปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
  2.4.3 การประเมินผล 
 1. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษา 
 2. ประเมินจากความสามารถในการเป็นผู้น้า และความรับผิดชอบในบทบาทของ
สมาชิก 
 3. ประเมินจากข้อสอบหรือรายงานในหัวข้อที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4. ประเมินจากความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักศึกษามีโอกาส
ร่วมงาน 
 5. ประเมินจากผลงานที่เกิดจากกิจกรรมกลุ่มหรือร่วมกับบุคลภายนอกหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน้ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา วิเคราะห์ สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 
 2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ  ทั้งใน
วงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอน 

1. ก้าหนดรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนทดลอง
เก็บข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปช่วยวิเคราะห์ สามารถแปลและ
สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาเพ่ือน้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 



มคอ.2 
 

41 
 

  2.5.3 การประเมินผล 
 1. ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
 2. ประเมินจากเทคนิคการน้าเสนอผลงานโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ
คณิตศาสตร์และสถิต ิ
 3. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการ
น้าเสนอต่อชั้นเรียน 

4. ประเมินผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การน้าเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบ 
การสัมมนาทางวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสาร หรือที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้คุณวุฒิ   
   คุณธรรม จริยธรรม 

1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดย
ค้านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

2. สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและ
ชัดเจนตามหลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

3. ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
4. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมในการ

จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
5. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น้าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  

จริยธรรม  ในสภาพแวดล้อมของการท้างานและในชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 
  ความรู้ 
 1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญ 
 2. สามารถน้าความรู้  หลักการ  และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 3. มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัย  และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้น  อย่างลึกซึ้งในวิชา
หรือกลุ่มวิชาเฉพาะ 
 4. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ  และการประยุกต์ตลอดถึงผลกระทบ
ทางผลงานวิจยัในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 5. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ ใช้อยู่ ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ
นานาชาติ  ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผล  และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 
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   ทักษะทางปัญญา 
    1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการ  และวิชาชีพ  และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
 2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางวิชาการและวิชาชีพในสถานการณ์ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ 
 3. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย  สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ  หรือรายงานทาง
วิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่
ท้าทาย 

4. สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

5. สามารถวางแผนและด้าเนินโครงการส้าคัญหรือโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ
ได้ด้วยตนเอง และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่
เดิมได้อย่างมีนัยส้าคัญ 

    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 
 2. สามารถตัดสินใจในการด้าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้  
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
 3. มีความรับผิดชอบในการด้าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ใน
การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
 4. แสดงออกทักษะการเป็นผู้น้าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์  เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท้างานของกลุ่ม 
     ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน้ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา วิเคราะห์ สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 
 2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ  ทั้งใน
วงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งชุมชนทั่วไป 

 
 



มคอ.2 
 

43 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
( ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง) 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

1. หมวดวิชาบังคับ                      
03-321-501    ระเบียบวิธีวิจยัทางการประมง        O O   O          
03-321-502    การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเพื่อการวิจัย

ทางประมง                                                             
        O  O O O      O   

03-321-503    
 

ความปลอดภัยทางด้านอาหารและ
มาตรฐานการผลิตสินค้าประมง 

   O O  O O O    O         

03-321-504    สัมมนา 1        O      O  O O     
03-321-505 สัมมนา 2         O      O  O O     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
( ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง) 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

2. หมวดวิชาเลือก                      
03-321-506    เทคนิคจ้าเป็นทางชีวภาพส้าหรับงานวิจัย 

การประมง               
       O  O      O O     

03-321-507    ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงและ         
การจัดการทรัพยากรประมง 

       O O O    O  O O     

03-322-501    เทคโนโลยีฟารม์ผลิตสัตว์น้้า     O           O O  O   
03-322-502    อณชีูววิทยาและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า   O O O   O  O      O O     
03-322-503    เทคโนโลยีจลุินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยง  

สัตว์น้้า 
   O O   O O O      O O     

03-322-504    เทคโนโลยีการผลติอาหารสัตว์น้้า        O  O      O O     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
( ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง) 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

2. หมวดวิชาเลือก (ต่อ)                      
03-322-505    อาหารสตัว์น้้าขัน้สูง        O  O      O O     
03-323-501    โรคสตัว์น้้าเขตร้อน        O  O      O O     
03-323-502    ปรสิตสัตว์น้้าขั้นสูง        O  O      O O     
03-323-503    พยาธิวิทยาสัตว์น้้า        O        O O     
03-323-504    ภูมิคุ้มกันสัตว์น้้า        O  O      O O     
03-324-501    ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้้า                               O        O O     
03-324-502    การประเมินศักยภาพและผลกระทบต่อ

นิเวศแหล่งน้้า 
   O O   O    O    O O     

03-324-503    การจัดการทรัพยากรประมง    O O   O    O    O O     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
( ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง) 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

2. หมวดวิชาเลือก (ต่อ)                      
03-324-505    ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติจากแหล่งน้้า        O  O  O    O O     
03-324-506    ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อการประมง         O  O  O    O O     
03-324-508    การประเมินกลุ่มประชากรสตัว์น้้า        O    O    O O     
3.วิทยานิพนธ์                      
03-321-598    วิทยานิพนธ ์                       
03-321-599    วิทยานิพนธ ์                       
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  รายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีระดับคะแนน (Grade) 
ตามความหมายและค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี้  

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+  อ่อน (Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอ่ืนได้ ดังนี้ 
 สัญลักษณ์    ความหมาย 

S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส้าหรับรายวิชาที่
ก้าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พ้ืนฐาน 

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส้าหรับ 
รายวิชาที่ก้าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับคะแนน หรือ
รายวิชาปรับพื้นฐาน    

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่
ครบภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้หรือขาดสอบโดยมีเหตุสุดวิสัยต้องมีการ
แก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายในภาคการศึกษาถัดไป ที่นักศึกษาผู้นั้น
ลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับ
คะแนน F หรือ N หรือ U 

P การท้าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่มีความต่อเนื่อง (In progress) 
และมีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 

N การท้าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่ มีความต่อเนื่องแต่ไม่มี
ความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้สัญลักษณ์ N 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้้าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with permission) 
AU การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา 

1. มีการประเมินการจัดการสอนในระดับรายวิชาโดยนักศึกษา  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้าการคัดเลือกรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือประเมินการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือไม่ 
3. การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจ้าคณะ

เกษตรศาสตร์ ก่อนประกาศผลสอบ 
4. ตรวจสอบจากรายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา 
5. ตรวจสอบจากรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์  
6. การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากส้าเร็จการศึกษา ท้าได้โดยการ

ส้ารวจ และ/หรือการวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตที่ท้าอย่างต่อเนื่อง และ
น้าผลส้ารวจและ/หรือวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร โดย
การส้ารวจและ/หรือการวิจัยด้าเนินการ ดังนี้ 

1. ภาะการได้งานท้าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาและได้
งานท้าและ/หรือประกอบอาชีพอิสระ เงินเดือนที่ได้รับเริ่มต้น และการได้ท้างานตรงสาขาที่ส้าเร็จ
การศึกษา โดยครั้งแรกด้าเนินการในปีที่ 3 หลังเปิดสอน ครั้งต่อไปด้าเนินการปีละ 1 ครั้ง   

2. ประเมินจากสถานประกอบการ โดยการส้ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตตามความ
คิดเห็นของสถานประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและ        
เข้าท้างานในหน่วยงาน หรือองค์กรนั้น ๆ โดยครั้งแรกด้าเนินการในปีที่ 3 หลังเปิดสอน ครั้งต่อไป
ด้าเนินการปีละ 1 ครั้ง   

3. การประเมินจากมหาบัณฑิตประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก้าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น โดยครั้งแรกด้าเนินการในปีที่ 3 
หลังเปิดสอน ครั้งต่อไปด้าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

4. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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 2.3 เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษา 
2.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

 1. แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส้าหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

 2. ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination)  

 3. ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้น
ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด ในกรณีที่ทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ภาษาอังกฤษส้าหรับบัณฑิตศึกษาและสอบผ่าน (Pass) 

2.3.2 แผน ก แบบ ก 2  
1. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้

ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  หรือน้าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น้าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

2. ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้น
ตามที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก้าหนด ในกรณีที่ทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนภาษาอังกฤษส้าหรับบัณฑิตศึกษาและสอบผ่าน (Pass) 

3. ผู้ ส้ า เร็จการศึ กษาจะต้องสอบผ่ านการประมวลความรู้  (Comprehensive 
Examination)  
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส้าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1. การปฐมนิเทศแนะแนวส้าหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน คณะ ตลอดจนรายละเอียดหลักสูตร และการท้าแผนการสอน  
 2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  
2. จัดกระบวนการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  
3. สนับสนุนการศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์  

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
2. การกระตุ้นอาจารย์ท้าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
3. ส่งเสริมการท้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   
4. การกระตุ้นให้อาจารย์เสนอโครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณการท้าวิจัย 
5. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ  
6. ให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ/น้าเสนอผลงานทั้งภายในประเทศและต่าง 

ประเทศ 
7. จัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการตามที่คณาจารย์สนใจตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด้าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ
การจัดการทรัพยากรประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้  1) การก้ากับมาตรฐาน          
2) บัณฑิต 3) นักศึกษา  4) อาจารย์  5) หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้ เรียน               
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก้ากับมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ้านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะจ้านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท้าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ และข้อก้าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ้าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอด
ระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก้าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพ ดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก้าหนด
คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส้าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด้าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด้าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด้าเนินการรับนักศึกษาให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร มีการก้าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความ
พร้อมในการเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค้าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ้าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และ
ส้าเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  
 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท้าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต้าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรให้มีคุณวุฒิ และต้าแหน่งทางวิ ชาการ รวมทั้ งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ               
มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรคงอยู่และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร และมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 

5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด้าเนินงานตามสาระรายวชิาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุง
สาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท้าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไก
ในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค้านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์  โดยมีการก้าหนดผู้สอน 
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การก้ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท้าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก้าหนด  

5.3 การประเมินผู้ เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้ เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และก้ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมี
การทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวัง
ของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท้าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด้าเนินงานประเมินเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการ
ด้าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการ
หลักท่ีจ้าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) ระบบคอมพิวเตอร์ (personal computer) และระบบโสตทัศนอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อ
การเรียนการสอน การวิจัย การสืบค้นข้อมูลและการน้าเสนองาน 
    2) มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส้าหรับการเรียนการสอน งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ
และทันสมัย เช่น  

2.1 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์โรคสัตว์น้้า 
2.2 ครุภัณฑ์ชุดเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงและการวิเคราะห์การตอบสนอง          
     ในสัตว์น้้า 
2.3 ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล 

3) มีห้องปฏิบัติการส้าหรับท้างานวิจัย ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียนหลัก เพ่ือให้นักศึกษาสะดวกในการ
ท้าวิจัย เช่น  

3.1 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
3.2 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางสาหร่ายวิทยา 

4) มีโรงเพาะฟักเพ่ือเป็นสถานที่ในการท้าวิจัยแบบ wet laboratory  
5) มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการศึกษา เช่น ห้องสมุดและมีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการ

สืบค้นทั้งแบบมีสายและไร้สาย (wifi) 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
1. การก้ากับ   
   มาตรฐาน 

1)  มีการบริหารจัดการให้มจี้านวนและคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา x x x 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก้าหนด  
     (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร x x x 

2. บัณฑิต 4)  การประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ครอบคลุม      
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 

    จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา  
    4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนนประเมินไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

5)  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

  x 

3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกด้าเนินงานครอบคลุมประเด็น 1) การรับ
และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 2) การควบคุม 

    ดูแลการให้ค้าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3) การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
และ 4) มีช่องทางการรับเสนอแนะของนักศึกษาและการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผลการด้าเนินงานตามระบบ  

     มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
4. อาจารย์  7)  มีระบบและกลไกด้าเนินงานครอบคลุมประเด็น 1) ระบบการ

รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 2) ระบบการบริหาร
อาจารย์ และ 3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และ
ผลการด้าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

8)  อาจารย์ประจ้าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม     
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด้าเนินงานหลักสูตร 

x x x 

9)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค้าแนะน้า
ด้านการจัดการเรียนการสอน x x x 

10)  อาจารย์ประจ้าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ   
      วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง x x x 

11)  จ้านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี x x x 

5. หลักสูตร การ   
เรียนการสอน   
การประเมิน 
ผู้เรียน 

12)  มีระบบและกลไกด้าเนินงานครอบคลุมประเด็น 1) การ   
      ออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม 
      ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา 2) การปรับปรุงสาระ 
      รายวชิาในแต่ละปีการศึกษา 3) การก้าหนดผู้สอน               
      4) การก้ากับ ติดตาม การตรวจสอบการจัดท้าแผนการ   
      เรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 5) การควบคุมหัวข้อ  
      วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
      6) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การช่วยเหลือ ก้ากับ ติดตาม 
      ในการท้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนการ  
      ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 7) การประเมินผู้เรียน  
      ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ  
      8) การก้ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและมีการ 
      ทวนสอบผลการเรียนรู้ และผลการด้าเนินงานตามระบบ  
      มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 

 13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  
      ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
      ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x 

14)  จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานรายวิชา และประสบการณ์   
      ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
      ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x 

15)  จัดท้ารายงานผลการด้าเนินกานของหลักสูตร ตามแบบ  
       มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x 

 16)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
      เรียนรู้ที่ก้าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
      ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x 

17)  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์   
      การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน 
      การด้าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x 

18)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี 
      ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 
 x x 

6. สิ่งสนับสนุน 
    การเรียนรู้ 
 

19)  มีระบบและกลไกด้าเนินงาน การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ 
      เรียนรู้เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ 
      เรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร และผลการ 
      ด้าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51  
      จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 16 18 19 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่ใช้ในการประเมิน และปรับกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในแต่ละข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบค้าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล จากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว 
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท้าให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด้าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุก
ด้าน ทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา 
ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

2. ประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาที่สอนร่วม 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและมหาบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษา 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาก่อนส้าเร็จการศึกษา ในรูปแบบสอบถาม 
หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 

การประเมินจากข้อเสนอแนะและข้อมูลในรายงานผลการด้าเนินการหลักสูตร 
 2.3 โดยผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน  

การประเมินจากข้อเสนอแนะและข้อมูลในรายงานผลการด้าเนินการหลักสูตร 
3. การประเมินผลการด้าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

3.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ้าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะเกษตรศาสตร์ 

3.2 มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5  ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูลท้าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่

ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถท่ีจะด้าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่ง
จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะท้าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส้าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับจะกระท้าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ 

  1. อาจารย์ประจ้าวิชาทบทวนและปรับปรุงผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่
รับผิดชอบ จัดท้ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
และรายงานผล เสนอหัวหน้าสาขาผ่านหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด้าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน 
จากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตรประจ้าปี     
(มคอ.7) โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด้าเนินการของ
รายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอ้านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการหลักสูตรประจ้าปี เสนอหัวหน้าสาขา 

  4. ประชุมอาจารย์ประจ้าหลักสูตร พิจารณาทบทวน สรุปผลการด้าเนินการหลักสูตร   
จากร่างรายงานผลการด้าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 
วางแผนปรับปรุงการด้าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท้ารายงานผลการด้าเนินการ
ของหลักสูตร เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ้าคณะ 
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