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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์ 
 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25541971104609 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

อย่างยั่งยืน 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Science Program in Sustainable Aquaculture  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.ม. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Science (Sustainable Aquaculture) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  M.Sc. (Sustainable Aquaculture) 
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปี   
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรทางวิชาการ   
 5.3 ภาษาที่ ใช้   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

ของทุกรายวิชา 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทย 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทาง 

การศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ (ภาคผนวก ฏ) 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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มคอ.2 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564)  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการ
จัดการทรัพยากรประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เริ่มด้าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564  
   วันที่ 5 เมษายน 2564 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 198-4/2564  
   วันที่ 22 เมษายน 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา 

1) ประกอบอาชีพส่วนตัว ได้แก่ ท้าธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า จัดจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าและ 
พรรณไม้น้้า จ้าหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนวางระบบโรงเรือนเพาะฟักสัตว์น้้าและบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า 
การด้าเนินธุรกิจบริษัทจ้าหน่ายเคมีภัณฑ์และอาหารสัตว์น้้า  หรือจัดตั้งบริษัทเพ่ือให้ค้าปรึกษาและ 
ให้ค้าแนะน้า รวมทั้งให้บริการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากร  

2) งานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เป็นนักวิชาการ นักวิจัยหรือพนักงานประจ้าบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการเกษตรและการประมง เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ บริษัทผลิตและจ้าหน่าย
อาหารและเคมีภัณฑ์สัตว์น้้า รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน  

3) รับราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต้าแหน่ง อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือ
นักวิจัย เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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9. ชื่อ เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล้าดับ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ้าตัวประชาชน 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีทีจ่บ สถาบันทีจ่บ 

1 นางวรรณณิี  จันทร์แก้ว 
3 8007 0028x xx x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (นิเวศวิทยาและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ), 2556 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ
ประมง), 2540 

ทษ.บ. (ประมงน้้าจืด), 2533  

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ ้

2 นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธุ ์
3 9011 0012x xx x 

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

2545 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

3 นางสาวมณี ศรีชะนันท์ 
3 9301 0039x xx x 

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

2546 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ภายใต้แผนพัฒนาประเทศที่ส้าคัญได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ได้วางวิสัยทัศน์ของประเทศในการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษ 
ที่ 21 โดยเป็นการพัฒนาก้าลังคนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคงและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals, SDGs) โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในมิติของการยุติความยากจน 
ประเทศไทยวางกลยุทธ์สู่การบรรลุความมั่นคงด้านอาหาร การศึกษาที่มีคุณภาพ การใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนและการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง โดยสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยสู่ระดับสากล เพ่ือน้าพาประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่ก้าหนดใน
ยุทธศาสตร์ชาตินั้น จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยการพัฒนาประเทศเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) ซึ่งเปลี่ยนข้อได้เปรียบของ
ประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วย
นวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม หรือ Bio-circular-green Economy (BCG)  
ที่เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
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มคอ.2 ซึ่ งถู กก้ าหนดให้ เป็ นหนึ่ ง ใน อุตสาหกรรม  S-curves หลักของการขับ เคลื่ อนประเทศ ไทย 
โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นเฟืองขับส้าคัญในการส่งเสริมบุคคลากรให้มีความพร้อมรองรับการขับเคลื่อน
ประเทศ เพ่ือเป็นการตอบรับต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศ รวมถึงพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างความ 
มั่งคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน ให้กับภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งเป็นมิติ (Dimension) ที่มีความส้าคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาสังคมโลกอย่างยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ 

ปัจจุบันการขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อ งเป็นกลไกส้าคัญต่อการ
พัฒนาการเจริญ เติบโตของขนาดเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจจ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในหลาย ๆ ด้านจากทั้งภาครัฐและภาคประชา
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เช่น การปรับเปลี่ยนค่านิยมคน
ไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  รวมถึงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ยังต้องการองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถตอบค้าถามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  หรือก้าลังจะเกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ก้าหนดให้มหาวิทยาลัย
จ้าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้และก้าลังคนให้มีขีดความสามารถ ทั้งในรูปแบบการด้าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และปัญหาที่ถูกก้าหนดขึ้นจากการใช้องค์ความรู้เพ่ือการกีดกันทาง
การค้า รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ซึ่งในปัจจุบันภาคการผลิตและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของไทยยังประสบปัญหา
หลายด้าน โดยแนวทางในการจัดการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างยั่งยืน คือ การมุ่งสร้างองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีในรูปแบบ Deep technology ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบท ภูมิสังคม 
และเกษตรกรไทย ซึ่งประเด็นส้าคัญ ได้แก่ การผลิตอาหารคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
การลดการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะและเชื้อก่อโรคตามที่ประเทศคู่ค้าและองค์กรการค้าระหว่าง
ประเทศก้าหนด รวมถึงการลดการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงจากต่างประเทศและพัฒนาปัจจัยการ
ผลิตจากทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศเพ่ือลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน
ในอนาคตยังจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  เพ่ือสร้าง
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่มีความยั่งยืนและมั่นคง  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ภายใต้สถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยในปัจจุบันรวมถึง
ในอนาคตระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ความต้องการก้าลังคนของประเทศได้ถูกก้าหนดทิศทางจาก
ปัจจัย 3 กลุ่มส้าคัญ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการปรับเปลี่ยนความปกติใหม่ (New normal) ของประชากร
โลก 2) ปัจจัยด้านความต้องการคุณภาพแรงงานในอุตสาหกรรม S-curves หลัก และ 3) การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของไทย โดยทั้ง 3 ปัจจัยส่งผลอย่างยิ่งต่อรูปแบบความต้องการอาหาร คุณภาพและ
กระบวนการผลิตสัตว์น้้า รวมถึงด้านการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและสินค้า โดยภาษาและการสื่อสาร
จะมีบทบาทส้าคัญต่อประสิทธิภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกใช้เป็นภาษา
มาตรฐานของประชาคมอาเซียน เมื่อผนวกรวมกับปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมภายในประเทศ และ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ระบุถึงการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย โดยให้ความส้าคัญกับสังคมสูงวัยและวัยท้างานที่ มี
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แนวโน้มลดลงในขณะที่การผลิตแรงงานคุณภาพยังเพ่ิมขึ้นช้า อีกทั้งคนไทยยังต้องประสบปัญหาเชิง
คุณภาพด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม ความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ 
วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเริ่มเสื่อมถอย นอกจากนี้รูปแบบของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง 
ปรากฏเป็นรูปแบบครอบครัวและสังคมที่หลากหลายมากขึ้น สังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น แต่ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้ความขัดแย้งในสังคมมี
แนวโน้มสูงขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นคือปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งมผีลอย่างมากต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ  

 มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากการก้าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย เพ่ือสร้างความยั่งยืนและความปลอดภัย
ด้านอาหารของประเทศ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพของไทยให้เป็น
แหล่งผลิตอาหารที่ส้าคัญทั้งด้านคุณภาพและรายได้ของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยตามเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กอปรกับ
สถานการณ์การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหา
ด้านการถดถอยของศักยภาพและฝีมือแรงงาน และมีความจ้าเป็นต้องผลิตเทคโนโลยีเชิงลึกด้วยตนเอง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในการผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นบุคลากร
ที่ มีความสามารถในการปรับตัวและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยตระหนักถึงความส้าคัญขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนผ่าน
การศึกษาวิจัยและพัฒนา Deep technology ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน โดยหลักสูตรให้ความส้าคัญต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาที่เน้นการแก้ปัญหาเชิงลึกและการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 1) ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและชุมชน 2) นวัตกรรมและ
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทดแทนสารเคมีและยาปฏิชีวนะ และ 3) การพัฒนาอาหารฟังก์ชั่นส้าหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เพ่ือน้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า นอกจากนี้หลักสูตรมุ่งเน้น
ปลูกฝังค่านิยมของมหาบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรมต่อสังคม มีความเชื่อมั่นและปฏิบัติ
ตนในจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่เหมาะสม เคารพกฎระเบียบ วินัยและกติกาที่ถูกต้องของสังคม 
มีจิตสาธารณะและพร้อมก้าวสู่องค์กรที่มีศักยภาพในการชี้น้าสังคมเพ่ือตอบรับต่อบริบทของสังคมไทย
และอาเซียนที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากร
ให้ก้าวทันต่อปรับเปลี่ยนความปกติใหม่ (New normal) ของโลก ตามวิสัยทัศน์และจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างโปร่งใส การพัฒนาหลักสูตรเป็นส่วนส้าคัญในการผลิตบุคลากรทางภาคเกษตรที่มีคุณสมบัติสอดรับ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ รวมถึงส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเกษตรกรไทยและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถน้าองค์ความรู้ที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ความส้าคัญต่อการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านและ 
การบริการชุมชน ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
อย่างยั่งยืน ได้มุ่งเน้นการด้าเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย  

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
  ไม่มี  
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอ่ืน 
  ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 

การด้าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยมีการก้าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์
ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มี
ผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก้าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท้ารายละเอียด
ของวิชาและรายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน และมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน ตามแนวทางอาหารปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 

1.2 ความส้าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการ
จัดการทรัพยากรประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการพัฒนางานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนของประเทศ
และภูมิภาคได้อย่างครบวงจร เป็นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและ 
การปรับตัวให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงความปกติใหม่ของประชากรอาเซียนและประชาคมโลก 
บัณฑิตต้องมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างระบบการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างเพียงพอต่อศักยภาพการผลิต  
และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยเชิงลึกทางด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนและ
ตระหนักถึงการผลิตอาหารปลอดภัย เพ่ือสุขภาพและอนามัยที่ดีของผู้บริโภค  

2) มีทักษะทางปัญญาสามารถบูรณาการและต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน  

3) มีคุณธรรม จริยธรรม ส้านึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

4) มีความรับผิดชอบ สามารถวางแผนงานอย่างเป็นระบบและมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
5) มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือคัดกรอง

ข้อมูล วิเคราะห์และน้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสื่อสารถึงกระบวนการคิดและ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอ่ืนอย่างเหมาะสมกับบริบทของผู้ได้รับการสื่อสาร 
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มคอ.2 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา  5  ปี ต้ังแตป่ี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามที่ก้าหนด 
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

1. รายงานผลการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตรทุกปีการศึกษา  
โดยมีผลประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. ส้ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายหรือมหาบณัฑิตที่มตีอ่
คุณภาพหลักสตูร 

2. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือ
มหาบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

3. ส้ารวจภาวะการมีงานท้า 
ของมหาบัณฑิต 

3. รายงานผลส้ารวจภาวะการมีงาน
ท้าของมหาบัณฑิต โดยมหาบัณฑิต
ต้องมีงานท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ส้ารวจความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

4. รายงานผลความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร โดยมีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ้าหลักสตูร เข้าร่วมประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
หรือฝังตัวในสถานประกอบการ 
ในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  
เพื่อพัฒนาตนเองและต่อยอด 
การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา 
ดูงาน หรือฝังตัวในสถานประกอบการ  
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให ้
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ้าหลักสตูร  
มีผลงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ้าหลักสตูร มีผลงานวิจยั/
สิ่งประดิษฐ/์นวัตกรรมที่น้าไปใช้
ประโยชน ์

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
มีผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
ที่น้าไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ้าหลักสตูรที่มคีุณวุฒิต่า้กว่า
ปริญญาเอก ลาศึกษาต่อ เพื่อเพ่ิมพูน
คุณวุฒิทางการศึกษา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสตูรที่มี
คุณวุฒิต่้ากว่าปริญญาเอก 
ลาศึกษาต่อ อย่างน้อยร้อยละ 20 
ภายใน 5 ปี 

 5. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ้าหลักสตูร ขอก้าหนดต้าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น  

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ้าหลักสตูร ขอก้าหนด
ต้าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน 5 ป ี

6. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ้าหลักสตูรพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรทุกคน  
สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

3. พัฒนาบุคลากร 
สายสนบัสนุน 

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 
ประชุม อบรม และสัมมนา  
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

1. บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม 
และสัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 

2. บุคลากรสอบผ่านทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด 

4. พัฒนานักศึกษา 1. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ให้กับนักศึกษา 

1. นักศึกษาทุกคนสอบผ่านทักษะ  
ด้านภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐาน 
CEFR ระดับ B1 หรือตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

2. ส่งเสรมิให้นักศึกษาน้าเสนอผลงาน
ทางวิชาการของนักศึกษา 
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2. นักศึกษาเข้าร่วมน้าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 ผลงาน/ปี หรือมีการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนานาชาต ิ
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน 

5. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ  
เรียนรู้ 

1. จัดระบบนิเวศทางการศึกษา 
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ของนักศึกษา 

1. รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบนิเวศทางการศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

6. การสร้างความร่วมมือเพื่อ
บูรณาการด้านวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  
และชุมชน 

1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการช้ันน้าภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศในการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษา 

1. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการและมีการดา้เนินการ
ภายใต้ความร่วมมือ 
อย่างน้อย 1 แห่ง/ปี 
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มคอ.2 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 2. บูรณาการการเรียนการสอน 

โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะ
วิชาชีพและประสบการณ์ในการ
ท้างานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน 

2. รายงานผลการประเมินการ 
ฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ ์
ในการท้างานจากหน่วยงาน  
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
   การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลา
ส้าหรับการสอบ และให้มีจ้านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจ้านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การด้าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด้าเนนิการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน 
  ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามประกาศฯ และ/หรือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 
       1) ผู้เข้าศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 
หรือสาขาวิชาวาริชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า หรือสาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง
หรือสัมพันธ์กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ ที่ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 3.25 หรือ 
       2) เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1) โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 2.50 และต้องมีประสบการณ์การท้างานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  2.2.2 แผน ก แบบ ก 2 

1) เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หรือ
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า หรือสาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์
กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่้ากว่า 2.50 หรือ 
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มคอ.2 2) เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1) โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่้ากว่า 2.50 แต่ต้องมีคะแนนในรายวิชาปัญหาพิเศษ โครงงาน หรือสหกิจศึกษาไม่ต่้ากว่า
ระดับคะแนน 3.00 หรือ 

3) เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1) โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่้ากว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการท้างานด้าน เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า หรือด้านอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องไม่ต่้ากว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษาแรกเข้ามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีทักษะด้านเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยน้อย 

2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ส่งเสริมให้มีการสร้างนิเวศทางการศึกษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและด้าเนิน

กิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติที่ใช้
ภาษาอังกฤษเข้าร่วมในนิเวศทางการศึกษาของหลักสูตร  และจัดกิจกรรม Journal club ส่งเสริมให้
นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารวิชาการในระดับนานาชาติ 

2.4.2 จัดการสอนรายวิชา เทคนิคจ้าเป็นทางชีวภาพส้าหรับงานวิจัยขั้นสูง 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผน ก แบบ ก 1 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 5 5 5 5 5 
2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
คาดว่าจะส้าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
แผน ก แบบ ก 2 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 5 5 5 5 5 
2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
คาดว่าจะส้าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
   ใช้งบประมาณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยค่าใช้จ่าย 
ในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. รายรับเงินรายได้      
    1.1 ค่าบ้ารุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียน 

420,000 840,000 840,000 840,000 840,000 

จ้านวนนักศึกษา (คน) 10 20 20 20 20 
รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 

ค่าใช้จ่ายนักศึกษา  42,000 บาท/คน/ปี 
ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 84,000 บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าบ้ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 
 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร  - - - - - 
2. งบด้าเนินงาน  200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
3. งบลงทุน  50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
4. งบอุดหนุน  50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
5. งบรายจ่ายอื่น  - - - - - 

รวม 300,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
จ้านวนนักศึกษา (คน) 10 20 20 20 20 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ผสมผสานทั้งแบบชั้นเรียนและแบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย  
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  
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มคอ.2 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  3.1.1  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  3. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 3.2 รายวิชา    
  3.2.1  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1    
  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  ให้ศึกษา 36 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  03-141-519 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 

Thesis Type A I 
36(0-108-0) 

  ให้ศึกษา 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
  03-141-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

Research Methodology in Aquaculture 
3(2-3-4) 

  03-141-504 สัมมนา 1 
Seminar I 

1(1-0-2) 

  03-141-505 สัมมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 

  3.2.2  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2    
  1. กลุ่มวิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  ให้ศึกษา 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  03-141-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

Research Methodology in Aquaculture 
3(2-3-4) 

  03-141-502 เทคนิคจ้าเป็นทางชีวภาพส้าหรับงานวิจัยขั้นสูง 
Essential Biological Techniques for 
Advanced Research 

2(1-3-2) 

  03-141-503 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้้า 
Sustainable Use of Resources in 
Aquaculture  

2(2-0-4) 

  03-141-504 สัมมนา 1 
Seminar I 

1(1-0-2) 

  03-141-505 สัมมนา 2  
Seminar II 

1(0-2-1) 
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  2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  ให้เลือกศึกษา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  03-141-506 ความปลอดภัยทางด้านอาหารและมาตรฐาน 

การผลิตสินค้าประมง 
Food Safety and Fisheries Production 
Standards 

3(2-3-4) 

  03-141-507 ชีววิทยาโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Molecular Biology in Aquaculture 

3(2-3-4) 

  03-141-508 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า 
Aquatic Animal Production Technology 

3(2-3-4) 

  03-141-509 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขั้นสูง 
Advanced Algae Cultivation Technology  

3(2-3-4) 

  03-141-510 นวัตกรรมจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
อย่างยั่งยืน 
Microbial Innovation for Sustainable 
Aquaculture 

3(2-3-4) 

  03-141-511 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้้า 
Aquatic Animal Nutrition and Feed 
Technology 

3(2-3-4) 

  03-141-512 อาหารฟังก์ชั่นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Functional Feed in Aquaculture 

3(2-3-4) 

  03-141-513 โรคสัตว์น้้าอุบัติใหม่และการจัดการอย่างยั่งยืน 
Emerging Aquatic Animal Diseases and 
Sustainable Management 

3(2-3-4) 

  03-141-514 พยาธิวิทยาสัตว์น้้า 
Aquatic Animal Pathology 

3(2-3-4) 

  03-141-515 ภูมิคุ้มกันสัตว์น้้าและนวัตกรรมสารเสริมภูมิคุ้มกัน 
Aquatic Animal Immunology and 
Innovative Immunostimulants 

3(2-3-4) 

  03-141-516 การจัดการคุณภาพน้้าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
อย่างยั่งยืน 
Water Quality Management for 
Sustainable Aquaculture 

3(2-3-4) 

  03-141-517 ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Special Problems in Aquaculture  

3(0-9-0) 

  03-141-518 หัวข้อพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Special Topics in Aquaculture  

3(2-3-4) 
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มคอ.2   3. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  ให้ศึกษา 16 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  03-141-520 

 
วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 
Thesis Type A II 

15(0-45-0) 
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3.3 แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

03-141-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า* 3(2-3-4) 
03-141-504 สัมมนา 1* 1(1-0-2) 
03-141-519 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 6(0-18-0) 
 รวม 6  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

03-141-505 สัมมนา 2* 1(0-2-1) 
03-141-519 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 9(0-27-0) 

 รวม 9  หน่วยกิต 
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต 

 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

03-141-519 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 9(0-27-0) 
 รวม 9  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

03-141-519 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 12(0-36-0) 
 รวม 12  หน่วยกิต 
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มคอ.2 แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

03-141-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3(2-3-4) 
03-141-502 เทคนิคจ้าเป็นทางชีวภาพส้าหรับงานวิจัยขั้นสูง 2(1-3-2) 
03-141-503 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 2(2-0-4) 
03-141-504 สัมมนา 1 1(1-0-2) 
 รวม 8  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

03-141-505 สัมมนา 2  1(0-2-1) 
03-141-520 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 1(0-3-0) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือก (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือก (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือก (3) 3(T-P-E) 
 รวม 11  หน่วยกิต 

 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

03-141-520 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 5(0-15-0) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือก (4) 3(T-P-E) 
 รวม 8  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

03-141-520 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 9(0-27-0) 
 รวม 9  หน่วยกิต 
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3.4 ค้าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 UU-VWX-YZZ 
 UU หมายถึง คณะ 
 03 คือ คณะเกษตรศาสตร์  
 V หมายถึง สาขา   
 1 คือ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  
 2 คือ สาขาเกษตรประยุกต์  
 WX หมายถึง สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชายอ่ย  
 40 คือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
  41 คือ วิชาย่อยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา หรือระดับการศึกษา 
 5 รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท 
 ZZ หมายถึง ล้าดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
   
ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
C(T-P-E)  
 C หมายถึง จ้านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
 T หมายถึง จ้านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 P หมายถึง จ้านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัตติ่อสัปดาห์ 
 E หมายถึง จ้านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 

 
 
 
 



 
มคอ.2 
 

20 
 

มคอ.2 รายละเอียดค้าอธิบายรายวิชา 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

03-141-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3(2-3-4) 
 Research Methodology in Aquaculture  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักและระเบียบวิธีวิจัย  เทคนิคการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ปัญหา

เพ่ือก้าหนดหัวข้องานวิจัย  การวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนและด้านที่
เกี่ยวข้อง  สถิติส้าหรับการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล  เทคนิคการ
จัดท้ารายงานวิจัย การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  
จรรยาวิชาชีพวิจัย  
Research principles and methodologies; techniques for information 
investigation and gathering; problem analysis for research topic; 
researches in sustainable aquaculture and a relevant area; statistics 
for research, data analysis and interpretation; techniques for research 
report, writing manuscript for publication, research proposal 
preparation; research code of conduct.  
 

03-141-502 เทคนิคจ้าเป็นทางชีวภาพส้าหรับงานวิจัยขั้นสูง 2(1-3-2) 
 Essential Biological Techniques for Advanced Research 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคที่จ้าเป็นในการวิจัยขั้นสูงเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้้าอย่างยั่งยืน  ทักษะปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม  ทฤษฎี
และเทคนิคด้านชีววิทยาโมเลกุล  คุณลักษณะและการท้างานของโปรตีนและ
เอนไซม ์ การเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง  การตรวจติดตามและ
วินิจฉัยเชื้อก่อโรคปริมาณน้อย  การวัดการแสดงออกของยีน  
Principles and applications of essential techniques for advanced 
research into sustainable aquaculture; practical skills in biotechnology 
and genetic engineering; theory and techniques of molecular biology; 
characteristics and functions of protein and enzyme; in vitro 
amplification of genetic elements; detection and diagnosis of trace 
amounts of pathogen; determination of gene expression. 
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03-141-503 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 2(2-0-4) 
 Sustainable Use of Resources in Aquaculture  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความส้าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  ผลกระทบ

ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและกิจกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าต่อระบบ
นิเวศ  การผลิตขั้นปฐมภูมิ  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแบบหมุนเวียน  การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศแหล่งน้้า  การฟ้ืนฟูทางชีวภาพ  การประยุกต์ใช้
พลังงานหมุนเวียนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Significance of biodiversity in aquaculture; impacts of natural 
phenomena and aquaculture activities on ecosystem; primary 
production; rotational aquaculture; assessment of environmental 
impacts on aquatic ecosystems; bioremediation; application of 
renewable energy in aquaculture. 

 
03-141-504 สัมมนา 1 1(1-0-2) 
 Seminar I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ค้นคว้าข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางวิชาการ  ฝึกทักษะการอ่าน  

การวิเคราะห์  การน้าเสนอสัมมนาและอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
Searching scientific information and academic research; reading and 
analyzing skills practice; seminar presentation and discussion on topics 
relevant to sustainable aquaculture. 
 

03-141-505 สัมมนา 2  1(0-2-1) 
 Seminar II  
 วิชาบังคับก่อน: 03-141-504 สัมมนา 1  
 Prerequisite:  03-141-504 Seminar I  
 การน้าเสนอสัมมนาและการอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจหรือค้นพบใหม่ทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
Seminar presentation and discussion on modern and interesting  
issues associated with sustainable aquaculture. 
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มคอ.2 03-141-506 ความปลอดภัยทางด้านอาหารและมาตรฐานการผลิตสินค้า
ประมง 

3(2-3-4) 

 Food Safety and Fisheries Production Standards  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร  มาตรฐานการผลิตสินค้าประมง  มาตรฐานการปฏิบัติ

ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีในการผลิตสินค้าประมงและฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  
ข้อก้าหนดและกฎระหว่างประเทศในการผลิตสินค้าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Food safety; production standards of fishery products; good 
aquaculture practices (GAP) for fisheries product and aquaculture 
farming; hazard analysis critical control point (HACCP); ethics; 
regulation; act and international rules in fisheries and aquaculture 
production. 
 

03-141-507 ชีววิทยาโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                                    3(2-3-4) 
 Molecular Biology in Aquaculture 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 จีโนมและยีน  การแสดงออกและการควบคุมการแสดงออกของยีน  การวิเคราะห์

การแสดงออกของยีน  ชีวสารสนเทศศาสตร์  การผลิตดีเอ็นเอและโปรตีนรีคอม
บิแนนท์  การตรวจสอบและติดตามยีนเป้าหมาย  การแสดงออกของยีนระดับอาร์
เอ็นเอแบบองค์รวม  เมตาจีโนมิกส์  การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษาในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
Genomes and genes; gene expression and regulation; gene expression 
analysis; bioinformatics; production of recombinant DNA and protein; 
target gene detection and monitoring; transcriptomics; metagenomics; 
applications and case studies in sustainable aquaculture. 
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03-141-508 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า                                                    3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Production Technology   
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ทิศทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน  ระบบและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้้าแบบหนาแน่นอย่างยั่งยืน  องค์ประกอบและการปรับปรุงระบบฟาร์ม  การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติหรือระบบควบคุมทางไกล
เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และแอปพลิเคชันส้าหรับระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  การใช้ประโยชน์จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
Direction of sustainable aquaculture development; methods and 
systems for sustainable intensive aquaculture; farming system 
components and improvement, prospect of aquaculture; smart 
aquaculture, application of automation or remote control systems for 
aquaculture; software, hardware and applications for Internet of 
Things (IoT) system in aquaculture; utilization of big data analytics for 
sustainable aquaculture. 
 

03-141-509 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายข้ันสูง                                      3(2-3-4) 
 Advanced Algae Cultivation Technology  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย  การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบ 

มหมวลในถังปฏิกรณ์  การเพาะเลี้ยงในระบบปิด  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
เลี้ยงเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  การอนุรักษ์สายพันธุ์  การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
Factors affect algal cultivation; mass cultivation of microalgae in 
photobioreactor; algal cultivation in closed system; technological 
application for value added; conservation of strain; sustainable 
utilization. 
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มคอ.2 03-141-510 นวัตกรรมจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างย่ังยืน 
Microbial Innovation for Sustainable Aquaculture 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ชนิดของจุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพทาง

จุลินทรีย์  การคัดเลือกและการพัฒนาจุลินทรีย์โพรไบโอติก แบคทีเรียปฏิปักษ์ กลุ่ม
จุลินทรีย์บ้าบัดน้้าเสีย  การผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากจุลินทรีย์  แนวคิด
และการใช้จุลินทรีย์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
Microbial types in aquaculture; concepts of microbial biotechnology; 
selection and development of probiotics, antagonistic bacteria, 
microbiomes for wastewater treatment; production of innovative 
biological products from microbes; concepts and applications of 
microorganisms and microbial bioactive compounds for sustainable 
development of aquaculture. 

 
03-141-511 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้้า 3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Nutrition and Feed Technology  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: -  
 สารอาหารและความต้องการอาหารของสัตว์น้้า  การย่อย การดูดซึม เมแทบอลิซึม

และความสัมพันธ์ของสารอาหาร  ภาวะทุพโภชนาการในสัตว์น้้า  วัตถุดิบอาหาร 
ปัญหา และความยั่งยืนของวัตถุดิบอาหารสัตว์น้้า  การค้านวณสูตรอาหารสัตว์น้้า  
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้้าและการควบคุมคุณภาพ  การให้อาหารสัตว์น้้า และ
ความสัมพันธ์ของการให้อาหารกับสิ่งแวดล้อม  การวางแผนงานวิจัยด้านโภชน
ศาสตร์สัตว์น้้า   
Nutrients and nutritional requirements of aquatic animals; digestion, 
absorption, metabolism of nutrients and their interrelationships; 
malnutrition in aquatic animals; aquatic animal feed manufacturing 
and quality control; aquatic animal feeding and its relation to 
environment; experimental design in aquatic animal nutrition. 
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03-141-512 อาหารฟังก์ชั่นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3(2-3-4) 
 Functional Feed in Aquaculture  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความหมายและความส้าคัญของอาหารฟังก์ชั่น  ชนิดและการท้างานของอาหาร

ฟังก์ชั่น  การประเมินประสิทธิภาพของอาหารฟังก์ชั่น  การประยุกต์ใช้อาหาร
ฟังก์ชั่นในสัตว์น้้าเศรษฐกิจ  ธุรกิจอาหารฟังก์ชั่นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  บทบาท
ของอาหารฟังก์ชั่นกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน  ปฏิบัติการเก่ียวกับอาหาร
ฟังก์ชั่นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   
Definition and importance of functional feed; types and modes of 
action of functional feed; efficiency evaluation of functional feed; 
application of functional feed in economic aquatic animal species; 
functional feed business in aquaculture; roles of functional feed for 
sustainable aquaculture; practices in aquaculture functional feed.  

   
03-141-513 โรคสัตว์น้้าอุบัติใหม่และการจัดการอย่างยั่งยืน  

Emerging Aquatic Animal Diseases and Sustainable 
Management 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 ชีววิทยาและการก่อโรคของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส  ระบบภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์
น้้าส้าคัญทางเศรษฐกิจ  การจ้าแนกและศึกษาคุณลักษณะของเชื้อโรคในระดับ
โมเลกุล  พัฒนาการของเชื้อก่อโรคเพ่ือก่อโรคอุบัติใหม่  เทคนิคการวินิจฉัยโรค  
ระบบควอรัมเซนซิงและควอรัมเควนชิ่งในการควบคุมโรคแบคทีเรีย  การป้องกัน 
การรักษา และการจัดการโรคอย่างยั่งยืนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Biology and pathogenicity of bacteria and viruses; immune system of 
economically important aquatic animals; molecular classification and 
characterization of pathogens; development of pathogenic organisms 
to cause emerging infectious diseases; disease diagnostic techniques; 
quorum sensing and quorum quenching systems in bacterial disease 
control; prevention, treatment and sustainable disease management 
in aquaculture. 
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มคอ.2 03-141-514 พยาธิวิทยาสัตว์น้้า 3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Pathology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 เนื้อเยื่อวิทยาของอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์น้้า  การเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อปกติและ

ผิดปกติ  เทคนิคการย้อมสีและถ่ายภาพ  การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของ
เนื้อเยื่อสัตว์น้้า  โครโมเจนิก อิมมูโนฮีสโตเคมีและอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์  การอ่าน
ผลและการเปรียบเทียบลักษณะเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของอวัยวะอันเนื่องมาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ  การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านพยาธิวิทยาเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
Histology of aquatic animal organs; preparation of normal and 
abnormal tissue samples; staining and photography techniques; 
histopathological changes of aquatic animal tissues;  chromogenic 
immunohistochemistry and immunofluorescence stains;  
interpretation and comparison of abnormal tissue structures caused 
by various determinants; utilization of pathology data in sustainable 
aquaculture. 
 

03-141-515 ภูมิคุ้มกันสัตว์น้้าและนวัตกรรมสารเสริมภูมิคุ้มกัน 3(2-3-4)   
 Aquatic Animal Immunology and Innovative 

Immunostimulants 
 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดพ้ืนฐาน  เทคโนโลยีสมัยใหม่และทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับภูมิคุ้มกัน 

สัตว์น้้า โดยการปฏิบัติงานจริงภายในห้องปฏิบัติการ  การจ้าแนกสารชีวโมเลกุลของ
เชื้อก่อโรค  ระบบภูมิคุ้มกัน  การวิเคราะห์วิถีทรานสคริปโตม กลไกการท้างานและ
การพัฒนานวัตกรรมสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  เทคนิคการ
ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันและการแสดงออกของยีนในวิถีภูมิคุ้มกัน 
Fundamental concepts; modern technologies and practical skills in 
immunity of aquatic animals through hand-on laboratory experience; 
biomolecule-based classification of pathogens; immune system; 
transcriptome pathway analysis; mechanisms of action and 
development of innovative immunostimulating agents, and bioactive 
compounds; techniques of determining immunity and immune-related 
gene expression.  
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03-141-516 การจัดการคุณภาพน้า้เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน              3(2-3-4) 
 Water Quality Management for Sustainable Aquaculture 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: - 
 เกณฑ์คุณภาพน้้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  การจัดการคุณภาพน้้าเพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแบบไม่ทิ้งของเสียออก
จากฟาร์ม  การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงอย่างปลอดภัยและ
ยั่งยืน  การควบคุมคุณภาพน้้าตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี  
การควบคุมมลภาวะทางน้้า 
Water quality criteria for aquaculture; water quality management for 
prevention and solving aquaculture problems; zero waste aquaculture 
system; environmental management for safe and sustainable 
aquaculture; water quality control following good aquaculture 
practices; water pollution control.  

 
03-141-517 ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                                  3(0-9-0) 
 Special Problems in Aquaculture   
 วิชาบังคับก่อน: - 

Prerequisite: - 
 การก้าหนดโจทย์วิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือความยั่งยืน  การรวบรวมข้อมูล

และการทบทวนวรรณกรรม  ด้าเนินการศึกษาวิจัย  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  
การสรุปและการให้ข้อเสนอแนะ  การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   
Formulation of research problems in aquaculture concerned with 
sustainability; data gathering and literature search; conducting 
research; data analysis and interpretation; conclusion and formulation 
of recommendations; technology transfer in the areas of aquaculture. 
 

03-141-518 หัวข้อพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                                  3(3-2-4) 
 Special Topics in Aquaculture   
 วิชาบังคับก่อน: - 

Prerequisite: - 
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยหรือค้นพบใหม่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
Advanced, recent and interesting topics in various fields of sustainable 
aquaculture. 
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มคอ.2 03-141-519 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1                                                    36(0-108-0) 
 Thesis Type A I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: - 
 
 

ท้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่าง
ยั่งยืน  วิเคราะห์ข้อมูล  เขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 
Research conducting to create new knowledge and technology in 
sustainable aquaculture; data analysis; thesis writing under the 
supervision of thesis advisor. 
 

03-141-520 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 15(0-45-0) 
 Thesis Type A II  
 วิชาบังคับก่อน: 03-141-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

Prerequisite:  03-141-501 Research Methodology in Aquaculture  
 ท้าวิจัยเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและสมมติฐานการวิจัย เน้นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่าง

ยั่งยืน  วิเคราะห์ข้อมูล  เขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Research conducting to prove theories and research hypotheses 
focusing on sustainable aquaculture; data analysis and thesis writing 
under the supervision of thesis advisor. 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1 อาจารยป์ระจ้าหลักสูตร 

ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 นางวรรณณิี  จันทร์แก้ว 
3 8007 0028x xx x 
 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

นิเวศวิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมงน้้าจดื 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2556 
 

2540 
2533 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

2 นายกิตติชนม์  อุเทนะพันธ์ุ 
3 9011 0012x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร ์
วาริชศาสตร ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
2550 
2545 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

3 นางสาวมณี  ศรีชะนันท์ 
3 9301 0039x xx x 

ปร.ด. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2546 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

4 นางสาวนิอร  จิรพงศธรกุล 
3 8399 0000x xx x 

ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีวเคมี 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2551 
2545 

อาจารย ์ 300 300 300 300 
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3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 
 

ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 นางวรรณณิี  จันทร์แก้ว 
3 8007 0028x xx x 
 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

นิเวศวิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมงน้้าจดื 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2556 
 

2540 
2533 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

2 นายกิตติชนม์  อุเทนะพันธ์ุ 
3 9011 0012x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร ์
วาริชศาสตร ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
2550 
2545 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

3 นางสาวมณี  ศรีชะนันท์ 
3 9301 0039x xx x 

ปร.ด. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2546 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

4 นางสาวนิอร  จิรพงศธรกุล 
3 8399 0000x xx x 

ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีวเคมี 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2551 
2545 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

5 นายสิริพงษ์  วงศ์พประทีป 
3 1012 0271x xx x 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
 
ประมง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2552 
 
7254  

อาจารย ์ 150 150 150 150 

6 นายพชร  เพ็ชรประดับ 
3 9202 0009x xx x 

Dr.rer.nat. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Pharmacy 
 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
เทคโนโลยีการประมง 

Heinrich Heine University, 
Germany 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2548 
 

2541 
2538 

รอง
ศาสตราจารย ์

150 150 150 150 
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มคอ.2 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
ไม่มี 

 
5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค้าอธิบายโดยย่อ  

แผน ก แบบ ก 1  
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย

แต่งตั้ง และควรเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ กรณีที่เป็นระบบปิดท้าได้โดยมีหนังสือยืนยันจาก
แหล่งทุนอย่างเป็นทางการเท่านั้น ส้าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส้าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

   แผน ก แบบ ก 2  
      ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามก้าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและควรเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ กรณีที่เป็น
ระบบปิดท้าได้โดยมีหนังสือยืนยันจากแหล่งทุนอย่างเป็นทางการเท่านั้น 

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน้าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น้าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค้านึงถึง

ความถูกต้องและความรู้สึกของผู้อื่น 
2) สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน 

ตามหลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
4) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ 

ข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
5) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น้าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน

สภาพแวดล้อมของการท้างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
6) สามารถอธิบายเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนได ้
7) สามารถน้าความรู้ หลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ

การปฏิบัติในวิชาชีพ 
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8) สามารถอธิบายทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ า 
อย่างยั่งยืนได้อย่างลึกซึ้ง 

9) สามารถอธิบายองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ก้าวทันและพัฒนาตามวิทยาการที่ก้าวหน้า ตลอดถึง
ผลกระทบทางผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ และการปฏิบัติ ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
อย่างยั่งยืน 

10) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทัง้เหตุผล  และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

11) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ  และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

12) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางวิชาการและวิชาชีพในสถานการณ์ที่มีข้อมูล 
ไม่เพียงพอ 

13) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพและ
พัฒนาความคิดใหม ่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

14) สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

15) สามารถวางแผนและด้าเนินโครงการส้าคัญหรือโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่าง
มีนัยส้าคัญ 

16) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
17) สามารถตัดสินใจในการด้าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง

วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
18) มีความรับผิดชอบในการด้าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการ

ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
19) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น้าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์  เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการท้างานของกลุ่ม 
20) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน้ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 

วิเคราะห์ สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 
21) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการ

และวิชาชีพรวมทั้งชุมชนทั่วไป 
5.3 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก 1 ตลอดหลักสูตร 2 ปี 
แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 1 เป็นต้นไป 

5.4 จ้านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 วิชา 03-141-519 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1  จ้านวน  36  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 วิชา 03-141-520 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2  จ้านวน  15  หน่วยกิต 
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มคอ.2 5.5 การเตรียมการ 
1) นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2) นักศึกษาขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
3) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  

แจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
4) ด้าเนินการท้าวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะน้าดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และขอเผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์ 
5) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และด้าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ แจ้งผลการสอบ

วิทยานิพนธ์ 
6) นักศึกษาจัดท้าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
1 ) นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการด้าเนินการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ

กรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
2) นักศึกษาที่ท้าวิทยานิพนธ์ต้องเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการน้าผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ  

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
1 ) นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการด้าเนินการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ

กรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
2) นักศึกษาที่ท้าวิทยานิพนธ์ต้องเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการน้าผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น้าเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) สามารถท้างานวิจัยทางด้าน deep 
technology เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
อย่างยั่งยืนที่เน้นวิธีคิดและกระบวนการ
ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการผลิต
อาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

1) ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดออกแบบโจทย์
วิจัยจากกรณีศึกษา สถานประกอบการ หรือชุมชน 
ด้าเนินการท้าวิจัยหรือปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้้าอย่างยั่งยืนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางและ
แก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากร
ประมงของเกษตรกรและชุมชนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

2) สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้
บริบทพหุวัฒนธรรมและพหุภาษา 

1) มีการฝึกปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ในโอกาสต่าง ๆ ที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสบุคคลและสังคมที่
หลากหลายทั้งด้านการด้าเนินชีวิต วัฒนธรรมและภาษา 
2) มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม 
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
การพูดในที่ชุมชน หรือน้าเสนอในที่ประชุม  
และการวางตัวในการท้างาน 

3) สามารถแก้ปัญหาเชิงวิชาการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เพ่ือมุ่งเน้นการสร้าง
สภาวะผู้น้าทางด้านวิชาการ การสร้างคุณธรรมและ
จรรยาบรรณที่ดีให้แก่นักศึกษา 
2) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาขาวิชา 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพอย่าง 
มีเหตุมีผล และค้านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

 2) สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนตาม
หลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

 3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
 4) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมในการจัดการ

กับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น้าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  ในสภาพแวดล้อมของการท้างาน องค์กร และในชุมชน 
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มคอ.2   2.1.2  กลยุทธ์การเรียนการสอน 
 1) ก้าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต 

รู้จักการเสียสละและมีจิตสาธารณะ ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม โดยเน้นการมี
จิตสาธารณะ ตลอดจนการวุฒิภาวะและความซื่อสัตย์ 

 2) ก้าหนดกิจกรรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องท้าร่วมกัน เพ่ือฝึกการแสดงออก 
ซึ่งภาวะผู้น้า ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ขยันมั่นเพียร และการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม   

 3) ก้าหนดบทลงโทษนักศึกษาที่กระท้าการทุจริตในการวัดผล การทุจริตวิชาการ 
การละเมิดสิทธิ การละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนต้องอธิบายผลเสียที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา 
เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงการเคารพในคุณค่าของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ วัฒนธรรมขององค์กรและสังคม 

 4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และยกประเด็น 
และกรณีศึกษาเรื่องปัญหาทางคุณธรรม และจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมให้นักศึกษาวินิจฉัยตามหลัก
เหตุผล รวมถึงค่านิยมอันดี  

 5) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
    1) ประเมินการมีคุณธรรมของนักศึกษาจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน 

ที่ได้รับมอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติตนในสภาวะทั่วไปและสถานการณ์พิเศษ 
              2) ประเมินจากภาวะผู้น้าและการแสดงออกของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
             3) ประเมินจากการกระท้าทุจริตในการวัดผลและการทุจริตทางวิชาการ 
              4) ประเมินจากความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การด้าเนินการ
ทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน้าเสนอ ตรงตามความเป็นจริง 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) สามารถอธิบายเนื้อหาสาระหลัก หลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญของสาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยเฉพาะรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
 2) สามารถน้าความรู้ หลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
 3) สามารถอธิบายทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
อย่างยั่งยืนไดอ้ย่างลึกซึ้ง 
 4) สามารถอธิบายองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ก้าวทันและพัฒนาตามวิทยาการที่ก้าวหน้า 
ตลอดถึงผลกระทบทางผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ และการปฏิบัติ  ในสาขาวิชา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
 5) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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  2.2.2  กลยุทธ์การเรียนการสอน 
 1) การบรรยายและการถาม-ตอบในชั้นเรียน รวมถึงการเรียนผ่าน virtual classroom 
หรือการเรียนออนไลน์ โดยเน้นวิธีการสอนแบบ problem based learning  
 2) งานมอบหมายมีหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและน้าเสนอทั้งในลักษณะรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 3) อภิปรายกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค้าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 4) การศึกษานอกสถานที่หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง หรือการใช้งานวิจัยสมัยใหม่ท่ีมีหัวข้อน่าสนใจมาอธิปรายในกลุ่มผู้เรียน  
 5) สอนโดยการสาธิตและการฝึกปฏิบัติ น้าความรู้ไปสร้างงานวิจัยเพ่ือน้าไปสู่การพัฒนา
และสร้างองค์ความรู้ใหม ่
  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
 1) การสอบ 
 2) ประเมินผลจากการท้างานที่ได้รับมอบหมาย 
 3) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
 4) ประเมินจากการน้าเสนอในชั้นเรียน หรือรายงานความก้าวหน้า 
 5) ประเมินจากรายวิชาวิทยานิพนธ์  
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ ไม่คาดคิดทางวิชาการ  
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
 2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางวิชาการและวิชาชีพในสถานการณ์ที่มีข้อมูล  
ไม่เพียงพอ 
 3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย  สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ  หรือรายงานทางวิชาชีพ
และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

4) สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน
ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

5) สามารถวางแผนและด้าเนินโครงการส้าคัญหรือโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยส้าคัญ 
  2.3.2  กลยุทธ์การเรียนการสอน 
 1) งานมอบหมายค้นคว้าและท้ารายงานทั้งในลักษณะรายบุคคลและเป็นกลุ่มตลอดจน
การน้าเสนอในชั้นเรียน 
 2) อภิปรายกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค้าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 3) ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา การตั้งโจทย์วิจัยและขบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน ให้แก่เกษตรกร หรือชุมชน 

4) ก้าหนดรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาข้อเท็จจริง แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท้าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือน้ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได ้
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มคอ.2   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
 1) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
 2) ประเมินจากการน้าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 3) ประเมินจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่สามารถแก้ปัญหาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
อย่างยั่งยืน หรือพบองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม ่
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 
 2) สามารถตัดสินใจในการด้าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
 3) มีความรับผิดชอบในการด้าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
 4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น้าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท้างานของกลุ่ม 
  2.4.2  กลยุทธ์การเรียนการสอน 
 1) ก้าหนดให้นักศึกษาต้องท้างานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มในการท้ารายงาน ตลอดจน
น้าเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น้าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
 2) มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด้าเนิน
กิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้น้า 
 3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การมอบหมายงาน
ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 4) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ท้างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น การจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ การออกไปส่งเสริมหรือแก้ปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
 1) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษา 
 2) ประเมินจากความสามารถในการเป็นผู้น้า และความรับผิดชอบในบทบาทของสมาชิก 
 3) ประเมินจากข้อสอบหรือรายงานในหัวข้อที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4) ประเมินจากความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักศึกษามีโอกาสร่วมงาน 
 5) ประเมินจากผลงานที่เกิดจากกิจกรรมกลุ่มหรือร่วมกับบุคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น  
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน้ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา วิเคราะห์ สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 
 2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน 
วงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป 
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  2.5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
1) ก้าหนดรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนทดลอง

เก็บข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปช่วยวิเคราะห์ สามารถแปลและ
สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาเพื่อน้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม  

2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
 1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
 2) ประเมินจากเทคนิคการน้าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์
และสถิต ิ
 3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการ
น้าเสนอต่อชั้นเรียน 

4) ประเมินผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การน้าเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบการ
สัมมนาทางวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสาร หรือที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค้านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น 

2) สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม  อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน 
ตามหลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
4) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมในการจัดการกับ 

ข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
5) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น้าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน

สภาพแวดล้อมของการท้างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
 3.2 ความรู้ 

1) สามารถอธิบายเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนได้ 

2) สามารถน้าความรู้ หลักการ และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพ 

3) สามารถอธิบายทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่าง
ยั่งยืนได้อย่างลึกซึ้ง 

4) สามารถอธิบายองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ก้าวทันและพัฒนาตามวิทยาการที่ก้าวหน้า ตลอดถึง
ผลกระทบทางผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ และการปฏิบัติ ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
อย่างยั่งยืน 

5) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ ใช้อยู่ ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผล  และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 3.3 ทักษะทางปัญญา 

1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ  และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางวิชาการและวิชาชีพในสถานการณ์ที่มีข้อมูล 
ไม่เพียงพอ 

3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย  สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ  หรือรายงานทางวิชาชีพและ
พัฒนาความคิดใหม ่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

4) สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้ 
อย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

5) สามารถวางแผนและด้าเนินโครงการส้าคัญหรือโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้ 
อย่างมีนัยส้าคัญ 
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 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถตัดสินใจในการด้าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้  รวมทั้งวางแผน

ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
3) มีความรับผิดชอบในการด้าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการ

ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น้าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์  เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการท้างานของกลุ่ม 
 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน้ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
วิเคราะห์ สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการ
และวิชาชีพรวมทั้งชุมชนทั่วไป 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

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 
03-141-501 ระเบียบวิธีวิจยัทางการเพาะเลีย้งสัตว์น้้า        O O   O     O O    
03-141-502 เทคนิคจ้าเป็นทางชีวภาพส้าหรับงานวิจัย 

ขั้นสูง 
       O    O          

03-141-503 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า 

        O   O    O O     

03-141-504 สัมมนา 1        O      O  O      
03-141-505 สัมมนา 2      O   O      O  O      
03-141-506 ความปลอดภัยทางด้านอาหารและมาตรฐาน

การผลิตสินค้าประมง 
   O O  O O O    O    O     

03-141-507 ชีววิทยาโมเลกลุในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า        O    O       O   
03-141-508 เทคโนโลยีการผลติสตัว์น้้า        O   O           
03-141-509 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขั้นสูง     O   O O   O     O  O   
03-141-510 นวัตกรรมจุลินทรยี์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

อย่างยั่งยืน 
       O    O       O   

03-141-511 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้้า        O  O O    O    O   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

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 
03-141-512 อาหารฟังก์ช่ันในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้า     O   O O   O  O   O  O   
03-141-513 โรคสตัว์น้้าอุบัติใหม่และการจัดการอย่าง

ยั่งยืน 
       O      O O       

03-141-514 พยาธิวิทยาสัตว์น้้า        O   O O       O   
03-141-515 ภูมิคุ้มกันสัตว์น้้าและนวัตกรรมสารเสริม

ภูมิคุ้มกัน 
       O O  O           

03-141-516 การจัดการคุณภาพน้้าเพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 

    O   O   O           

03-141-517 ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้า        O O     O   O     
03-141-518 หัวข้อพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสตัวน์้้า        O O     O   O     
03-141-519 วิทยานิพนธ ์แบบ ก 1                      
03-141-520 วิทยานิพนธ ์แบบ ก 2                      
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมี
หลายครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อย  
ภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา 
 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
จากอาจารย์ผู้สอน 
 การประเมินผลการศึกษาส้าหรับรายวิชาที่มีการประเมินเป็นระดับคะแนน มีล้าดับขั้นดังนี้ 

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 

กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์  ความหมาย 

S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส้าหรับ
รายวิชาที่ก้าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับคะแนน
หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน 

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้
ส้าหรับรายวิชาที่ก้าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับ
คะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน 

I การวัดผลยั งไม่สมบู รณ์  (Incomplete) ใช้ ในกรณี นั กศึกษา
ปฏิบัติงานไม่ครบภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้หรือขาดสอบโดยมี
เหตุสุดวิสัย ต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนน/ผลความก้าวหน้า
การท้าวิทยานิพนธ์เป็นที่พอใจ (P)/ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่
พอใจ (S) ภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียน
เรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับ
คะแนน F หรือ N หรือ U  

P การท้าวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระที่มีความต่อเนื่ อง 
(In progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 
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N การท้าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่มีความต่อเนื่องแต่ไม่มี
ความก้าวหน้าหรือไม่ เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณี ได้
สัญลักษณ์ N นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้้าในหน่วยกิตที่ได้
สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with permission) 
AU การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา 
1) มีการประเมินการจัดการสอนในระดับรายวิชาโดยนักศึกษา  
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้าการคัดเลือกรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือประเมินการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือไม่ 
3) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่ านที่ ประชุมของคณ ะกรรมการประจ้ า 

คณะเกษตรศาสตร์ ก่อนประกาศผลสอบ 
4) ตรวจสอบจากรายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา 
5) ตรวจสอบจากรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์  
6) การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากส้าเร็จการศึกษา ท้าได้โดยการ

ส้ารวจ และ/หรือการวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตที่ท้าอย่างต่อเนื่อง และน้า
ผลส้ารวจและ/หรือวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยการ
ส้ารวจและ/หรือการวิจัยด้าเนินการ ดังนี้ 

1) ภาวะการได้งานท้าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาและได้
งานท้าและ/หรือประกอบอาชีพอิสระ เงินเดือนที่ได้รับเริ่มต้น และการได้ท้างานตรงสาขาที่ส้าเร็จ
การศึกษา โดยครั้งแรกด้าเนินการในปีที่ 3 หลังเปิดสอน ครั้งต่อไปด้าเนินการปีละ 1 ครั้ง   

2) ประเมินจากสถานประกอบการ โดยการส้ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตตามความ
คิดเห็นของสถานประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาแล ะ 
เข้าท้างานในหน่วยงาน หรือองค์กรนั้น ๆ โดยครั้งแรกด้าเนินการในปีที่ 3 หลังเปิดสอน ครั้งต่อไป
ด้าเนินการปีละ 1 ครั้ง   

3) การประเมินจากมหาบัณฑิตประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา 
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก้าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น โดยครั้งแรกด้าเนินการในปีที่ 3  
หลังเปิดสอน ครั้งต่อไปด้าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษา 
3.1  แผน ก แบบ ก 1 

1) ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านหน่วยกิตรวมครบตามหลักสูตร ซ่ึงในแต่ละหน่วยกิตได้ผล
การศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P 

2) ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น้าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตั้ง และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส้าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

3) ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้นตามที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด ในกรณีที่ทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ภาษาอังกฤษส้าหรับบัณฑิตศึกษาและสอบผ่าน (Pass) 

3.2  แผน ก แบบ ก 2  
1) ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะต้องมีจ้านวนรายวิชาและหน่วยกิตรวมครบตามหลักสูตรและจะต้องมี

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 3.00 จากระดับ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ซึ่งในแต่ละรายวิชาได้ผล
การศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+ หรือสัญลักษณ์ P 

2) ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้นตามที่
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก้าหนด ในกรณีที่ทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ภาษาอังกฤษส้าหรับบัณฑิตศึกษาและสอบผ่าน (Pass) 

3) ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น้าเสนอวิทยานิพนธ์ สอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตั้ง และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส้าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน้าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น้าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
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มคอ.2 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส้าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) การปฐมนิเทศแนะแนวส้าหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน คณะ ตลอดจนรายละเอียดหลักสูตร และการท้าแผนการสอน  
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร 
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 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/น้าเสนอผลงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
7) จัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการตามที่คณาจารย์สนใจตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด้าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 
รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 
6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก้ากับมาตรฐาน  2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
1. การก้ากับมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ้านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
จ้านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท้าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
และข้อก้าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ้าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัด
การศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก้าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพ ดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก้าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิต ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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มคอ.2 

3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส้าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด้าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด้าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด้าเนินการรับนักศึกษาให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร มีการก้าหนดเกณฑ์รับเข้าท่ีโปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อม
ในการเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค้าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ้าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและ
มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และส้าเร็จตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร  

 
4. อาจารย์  

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

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรให้มีคุณวุฒิและต้าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร
คงอยู่และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร และมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 

5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด้าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุง
สาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท้าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรมีระบบและกลไกใน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค้านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์  โดยมีการก้าหนดผู้สอน 
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การก้ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท้าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก้าหนด  

5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และก้ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ 
เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท้าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป 

5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด้าเนินงานประเมินเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด้าเนินงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการหลักที่
จ้าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) ระบบคอมพิวเตอร์ (personal computer) และระบบโสตทัศนอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน การวิจัย การสืบค้นข้อมูลและการน้าเสนองาน 
    2) มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส้าหรับการเรียนการสอน งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอและ
ทันสมัย เช่น  

2.1 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์โรคสัตว์น้้า 
2.2 ครุภัณฑ์ชุดเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงและการวิเคราะห์การตอบสนองในสัตว์น้้า 
2.3 ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล 
2.4 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเก็บรักษาสารสกัดชีวภาพ 
2.5 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์น้้า 

3) มีห้องปฏิบัติการส้าหรับท้างานวิจัย ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียนหลัก เพ่ือให้นักศึกษาสะดวกในการ  
ท้าวิจัย เช่น  

3.1 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
3.2 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางสาหร่ายวิทยา 

4) มีโรงเพาะฟักเพ่ือเป็นสถานที่ในการท้าวิจัยแบบ wet laboratory  
5) มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการศึกษา เช่น ห้องสมุดและมีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้น

ทั้งแบบมีสายและไร้สาย (wifi) 
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มคอ.2 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
1. การก้ากับ   
   มาตรฐาน 

1)  มีการบริหารจัดการให้มีจ้านวนและคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 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) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

5)  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาใน 
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

  x 

3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกด้าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
(1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา  
(2) การควบคุมดูแลการให้ค้าปรึกษาวิทยานิพนธ์  
(3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ (4) มีช่องทางการรับ
เสนอแนะของนักศึกษาและการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
และผลการด้าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

4. อาจารย์ 7)  มีระบบและกลไกด้าเนินงานครอบคลุมประเด็น (1) ระบบ
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (2) ระบบการ
บริหารอาจารย์ และ (3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ และผลการด้าเนินงานตามระบบ มีคะแนน 
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
 8)  อาจารย์ประจ้าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด้าเนินงานหลักสูตร 

x x x 

 9)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค้าแนะน้าด้านการจัด การเรียนการสอน 

x x x 

 10) อาจารย์ประจ้าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x 

 11) จ้านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ต่อปี 

x x x 

5. หลักสูตร           
การเรียน 
การสอน 
การประเมิน 
ผู้เรียน 

12) มีระบบและกลไกด้าเนินงานครอบคลุมประเด็น 
(1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา  (2) การปรับปรุง
สาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา (3) การก้าหนดผู้สอน    

    (4) การก้ากับ ติดตาม การตรวจสอบการจัดท้าแผนการ 
เรียนรู้และการจัด การเรียนการสอน (5) การควบคุมหัวข้อ 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา            
(6) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การช่วยเหลือ ก้ากับ 
ติดตาม ในการท้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ตลอดจนการ ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  
(7) การประเมินผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ  (8) การก้ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
และผลการด้าเนินงานตามระบบ  มีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

13) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x 

14) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x 

15) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60  วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x 

16) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่ก้าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25  
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x 
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มคอ.2 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
 17) มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด้าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x 

 18) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x 

6. สิ่ง
สนับสนุน 
การเรียนรู้ 
 

19) มีระบบและกลไกด้าเนินงาน การจัดหาสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัด 
การเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  
และผลการด้าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 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 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในแต่ละข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ 
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การก้าหนด
โจทย์หรือสถานการณ์ตัวอย่างให้นักศึกษาอภิปรายโต้ตอบ วิเคราะห์ และสรุปผล รวมถึงการตอบค้าถาม
ของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า 
ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถน้าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถท้าให้ผู้เรียนเข้าใจได ้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ใน
เนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด้าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามการทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการใน 
ทุกรายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการประเมินของแต่ละรายวิชา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ใน 
ทุกด้าน ทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจง
เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

2) ประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาที่สอนร่วม 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและมหาบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษา 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาก่อนส้าเร็จการศึกษา ในรูปแบบสอบถาม หรือ
การประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 

การประเมินจากข้อเสนอแนะและข้อมูลในรายงานผลการด้าเนินการหลักสูตร 
 2.3 โดยผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน  

การประเมินจากข้อเสนอแนะและข้อมูลในรายงานผลการด้าเนินการหลักสูตร 
 
3. การประเมนิผลการด้าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ้าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะเกษตรศาสตร์ 
 2) มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5  ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูลท้าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะด้าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะท้าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส้าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับจะกระท้าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
มหาบัณฑิต โดยมีขัน้ตอนการด้าเนินการดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ้าวิชาทบทวนและปรับปรุงผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ 
จัดท้ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผล 
เสนอหัวหน้าสาขาผ่าน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด้าเนิ นการตามตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน 
จากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตรประจ้าปี  (มคอ.7) 
โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการประเมินการสอน และสิ่งอ้านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการหลักสูตรประจ้าปี เสนอหัวหน้าสาขา 

4) ประชุมอาจารย์ประจ้าหลักสูตร พิจารณาทบทวน สรุปผลการด้าเนินการหลักสูตรจากร่างรายงาน
ผลการด้าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการ
ด้าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตรเสนอคณบดี
ผ่านหัวหน้าสาขา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจ้าคณะ 
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