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มคอ. 2 ระดับปริญญาโท 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น ้า 

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Animal Science 

 

2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ 

 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สัตวศาสตร์) 

  : ชื่อย่อ วท.ม. (สัตวศาสตร์) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Master of Science (Animal Science) 

  : ชื่อย่อ M.S. (Animal Science) 

 

4. มี 2 แขนง คือ   1. สัตวศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์การประมง 

5. จ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1   (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร           37 หนว่ยกิต 

แบบ 2   (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  37 หนว่ยกิต  

 

6. รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศกึษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศกึษา
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 6.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย

 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) :  กรณีแบบ 1  เขียนวิทยานพินธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

 

 6.3 การรับเข้าศึกษา

 นักศึกษาไทย

 นักศึกษาต่างชาติ 

 

 6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 

 ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผูศ้กึษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

 

 6.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 

     กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ ………………………… 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560   มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  7/2560 เมื่อวันที่ 4  เดือน 

ธันวาคม  พ.ศ. 2560  

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 22  เดือน ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 
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8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปีการศึกษา 2561 

 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 นักวิชาการสัตวศาสตร์/สัตวบาล/ประมงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

 พนักงานในมหาวิทยาลัย 

 นักวิจัย นักส่งเสริมการเกษตร 

 ธุรกิจการส่งออก และธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีก สุกร โคเนือ้ โคนม และประมง 

 พนักงานหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ปีก สุกร โคเนื้อ โคนม  วิทยาศาสตร์

เนือ้สัตว์ การผลิตอาหารสัตว์  และด้านประมง ทั้งในและตา่งประเทศ 

 พนักงานธนาคารที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรสาขาปศุสัตว์และประมง 

 

10. ชื่อ ต้าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

แบบ 1 และ แบบ 2 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต้าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒกิารศึกษา(สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 

เลขที่บัตรประจ้าตัว 

ประชาชน 

1. รศ.ดร.สุชน   

 ตั้งทวีวิพัฒน์ 

Ph.D. (Poultry Nutrition), Ehime 

University,   Japan, 1997 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวบาล,   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวบาล,   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 

(3120101231451) 
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ชื่อ-สกุล 

(ระบุต้าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 

เลขที่บัตรประจ้าตัว 

ประชาชน 

2. รศ.ดร.ศุภมิตร  

 เมฆฉาย 

Dr. agr. (Molecular genetics in animal 

breeding), University of Bonn, 

Germany, 2003 

(3309900720891) 

 วท .ม . (เกษตรศาสตร์ ), สาขาวิ ชา 

สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2539 

วท .บ . (เกษตรศาสตร์ ), สาขาวิ ชา 

สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2536 

 

3. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ 

     แย้มหมื่นอาจ 

Dr. agr. (Molecular genetics in animal 

breeding), University of Bonn, 

Germany,   2008 

(3630200358986) 

 วท .ม . (เกษตรศาสตร์ ), สาขาวิ ชา 

สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2542 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2538 

 

 

11. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้ง

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่................... 
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12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตรขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้การท างานของ

รัฐบาลปัจจุบัน หรอืที่เรยีกว่าโมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดยตั้งเป้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงระยะ 3-5 

ปีข้างหน้า หรือภายในปีพ.ศ. 2565 เน้นเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วย

การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อ

ปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมอืกับโอกาสและ

ภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 แนวทางการปรับเปลี่ยน

ดังกล่าวจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based 

Economy) ทั้ งนี้ โม เดลประเทศไทย 4.0 จะโน้มน าแนวคิดปรัชญ าเศรษฐกิจพอเพี ยงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มอบให้แก่ประชาชนชาวไทยมาใช้ขับเคลื่อน มีหลัก

ความส าคัญประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิ คุ้มกันในตัวเอง 

ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมในการตัดสินใจด าเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ทั้งนี้

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่จะขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ ประกอบด้วยภาคเอกชน ภาค

การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่าง ๆ เหล่านี้ผนึกก าลังร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

ทางธุรกิจ เพื่อการวิจัยพัฒนา การปรับโครงสรา้งทางเศรษฐกิจนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมิติที่ส าคัญคือ 

1) การเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเพื่อโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนการขับเคลื่อน

ประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 3) เปลี่ยน

จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นทั้งนี้สาขาอาหาร เกษตร และ

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในการปรับ

โครงสรา้งเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” 

ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีพันธกิจที่จะสร้างเนื้อหา

ส าหรับพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม กระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาความคิดเชิง

สร้างสรรค์ น าองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน คิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง

รอบคอบและเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนต่อยอดกับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ าของประเทศไทย โดยจะขับเคลื่อนองค์ความรู้ 

และวิทยาการด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถเห็นผลเชิงประจักษ์สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์

เชิงรุก คือ การสร้างนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพ และด้าน
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นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ส่วนยุทธศาสตร์หลักเน้นการวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมและให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง โดย

หลักสูตรนีเ้น้นใหน้ักศึกษาสร้างความรู้ความเช่ียวชาญ มทีักษะสูงส าหรับผลิตองค์ความรู้ เทคโนโลยี

ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อม

ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้เข้ากับอารยธรรม

โลก (Globalization and Civilization) บนพื้นฐานการด าเนินชีวิตตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” อย่างมคีวามสุข 

 

12.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เป็นยุคสมัยที่เรียกว่า  

“เป็นประเทศก้าลังพัฒนา” เนื่องจากในอดีตรัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยขึ้นค่าแรงขั้นต่ า

ให้เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด แผนพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจดังกล่าวเปิดช่องให้ประชาชนเห็น

โอกาสการมีรายได้ประจ า สอดคล้องกับความต้องการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้องการรายได้ที่มากขึ้น

ให้เพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรือน ขณะที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์มี

รายได้ไม่สม่ าเสมอ ราคาผลผลิตมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตลอดเวลาสาเหตุของปัญหาคือ เกษตรกร

ขาดองค์ความรู้ที่จะสร้างรายได้จากกิจกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ า นอกจากนี้ยังขาดโอกาสในการ

เรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ า ท า

ให้ไม่สามารถแข่งขันกับการเกษตรสมัยใหม่ได้ ส่งผลท าให้วิถีชีวิตของเกษตรกรเปลี่ยนไป ดังนั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จึงเป็นหลักสูตรที่รวบรวมองค์ความรู้เพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรด้านการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ าผ่านกระบวนการวิจัย การรับองค์

ความรู้ขั้นสูงที่ทันสมัยตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

และสัตว์น้ า สามารถสร้างโอกาสใหเ้กษตรกรแข่งขันกับตลาดโลก และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

13.   ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

13.1  การพัฒนาหลักสูตร  

จากสถานการณ์ขอ้ 12.1 และ 12.2 ชีใ้ห้เห็นว่า 

สาขาอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” โดยปัจจุบันการผลิตปศุสัตว์และ

สัตว์น้ ามีการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเพื่อโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม รัฐบาลใช้นโยบาย

ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ และเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การ
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บริการมากขึ้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีเป้าหมายในการผลิต

บัณฑิต ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญระดับสากล มีความสามารถในการแข่งขันสูง รวมทั้งสามารถใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ า ให้เพียงพอ

ต่อการบริโภคภายในประเทศ และส่งออก น ามาซึ่งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ โดยจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทั้ง

ความรู้พื้นฐานและความรู้ใหม่ ทันสมัย รวมถึงฝึกฝนทักษะการค้นคว้าวิจัย ทักษะการแก้ปัญหาโดย

สอดแทรกอยู่ในบางกระบวนวิชาและวิทยานิพนธ์ นอกจากการถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังส่งเสริมให้มี

ทักษะด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในหลักสูตรนีย้ังได้พัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกื้อกูลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรภาคปศุสัตว์และสัตว์น้ าให้สามารถ

พัฒนาชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

13.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะเกษตรศาสตร์ มีพันธกิจในการจัดการหลักสูตรการศึกษาที่

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการตรงตามความต้องการของตลาด และผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีคนเก่ง 

รู้จริงปฏิบัติได้ มีความเป็นสากลและเป็นผู้น า ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสัตวศาสตร์ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถผลิตผลงาน

ทางวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาทางด้านการเกษตร เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการบริการ

วิชาการด้านการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ าสู่ ชุมชน ประเทศ และนานาประเทศ มีจิตส านึกใน

ศลิปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถครองตน ครองคน ครองงานและด ารงตนในสังคมด้วย

มโนธรรม 

 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

14.1  ความสัมพันธ์ของกระบวนวชิาในหลักสูตรที่เปิดสอน  ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น    

         ไม่มี 

 

     14.2   ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ที่ให้หลักสูตรอื่นมาเรยีนด้วย  

         ไม่มี 

 

14.3 การบรหิารจัดการ   

         ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

1.1 ปรัชญา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  เป็นวิทยาศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับ

สัตว์ ทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์  ปรับปรุงพันธุ์สัตว์  เทคโนโลยีชีวภาพ  สรีรวิทยา  วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์     
การผลิตสัตว์และระบบการผลิต  และ วิทยาศาสตร์การประมง โดยให้ความส าคัญกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนสร้างความรู้และทักษะใน
การวจิัยทางสัตวศาสตร์ทีท่ันสมัย อยู่ในระดับมาตรฐานสากล สรา้งบุคลากรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
ในสาขาวิชาชีพ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศ 
 

1.2 วัตถุประสงค์  

      เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี   

1)   ความสามารถในการผลิตและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเลีย้งสัตว์ของประเทศ 

2)  ความสามารถในการวางแผนหรือก าหนดกลยุทธด้านการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ า

ของประเทศใหม้ีมากขึ้น 

3)  ความตระหนักรู้และใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี 
 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี  

มีการปรับปรุง 

หลักสูตรทุก 5 ปี 

รวบรวมตดิตามผลการ

ประเมิน QA ของหลักสูตร

รวมทุก 5 ปี ในด้านความ

พึงพอใจ และภาวะการได้

งานของบัณฑิต 

 

 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาโทที่

ได้งานท าหรอืการประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี

 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาโท ที่

ได้รับเงินเดือนเริ่มตน้เป็นไปตามเกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 

ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ

 ระบบรายปี

 ระบบทวิภาค ภาคการศกึษาปกติ มรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

 ระบบหนว่ยการศกึษา (Module) 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

   มภีาคการศกึษาพิเศษ

 ไม่มภีาคการศกึษาพิเศษ 

 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มใิช่ระบบทวิภาค-ระบุรายละเอียด) 

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

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

 

2. การด้าเนินการหลักสูตร  

    2.1 วัน-เวลาในการด้าเนินการเรียนการสอน 

   ระบบการศึกษาตลอดปี  (เดือน.................ถึง.......................) 

     ในเวลาราชการ 

                 นอกเวลาราชการ

   ระบบทวิภาค 

       ภาคการศกึษาที่ 1 ตั้งแตเ่ดือน สิงหาคม  ถึง  ธันวาคม 

       ภาคการศกึษาที่ 2 ตั้งแตเ่ดือน มกราคม  ถึง  พฤษภาคม 

    ในเวลาราชการ 

     นอกเวลาราชการ (ระบุ) 

   ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  (เดือน.................ถึง.......................)

    ในเวลาราชการ

    นอกเวลาราชการ 

(ระบุ)........................................................................................... 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง การรับนักศกึษาในแต่ละปีการศึกษา 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   

3. มีผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจสอบอย่างน้อย 1 เรื่อง 

หรอืมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 3.00 (GPA 3.00) 

 

หลักสูตร แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง การรับนักศกึษาในแต่ละปีการศึกษา 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า ใน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   

3. มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 2.50 (GPA 2.50) 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาสาขาสัตวศาสตร์อาจก าหนดคุณสมบัติ  

อื่น ๆ เพิ่มเตมิ เพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าศกึษา 

   

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ

    ความรูด้้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ (พิจารณา) 

อื่น ๆ ................... 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานก่อนการเรียน

   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา รวมถึงการกระตุ้นนักศึกษาทดสอบความรู้

ภาษาต่างประเทศโดยเร็ว และ/หรอื เข้าร่วมอบรมความรูภ้าษาต่างประเทศ

   มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล  

ตักเตอืนให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา

   จัดกิจกรรมเสริมความรูเ้กี่ยวกับการท าวิจัย

    ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบสัมมนาเน้นการค้นคว้า การวิเคราะห ์

สังเคราะห ์และการน าเสนอ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

ภาคการศกึษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ           

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  3 3  3  3  3  

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  12 12  12  12  12  

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จ 

การศกึษา 

          

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)     3 3  3  3 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)     12 12  12  12 

           
 

2.6 งบประมาณตามแผน   

1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการ

เสนอตั้งงบประมาณ 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

การเรียนการสอน 84,207,100 16,891,640 86,509,279 17,986,836 88,780,716 18,158,139 

วจิัย 23,890,600 7,201,210 23,890,600 9,074,279 23,890,600 9,160,700 

บรกิารวิชาการแก่สงัคม 3,900 17,851,600 3,900 14,449,050 3,900 14,586,660 

การท านุบ ารุงศาสนา 

ศลิปะ วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอ้ม 

0 339,700 0 383,775 0 387,430 

สนับสนุนวชิาการ 250,200 716,610 250,200 787,805 250,200 795,307 

บริหารมหาวิทยาลัย 29,984,000 10,841,410 30,874,118 9,964,311 31,790,940 10,059,209 

รวม 138,335,800 53,842,170 141,528,097 52,646,056 144,716,356 53,147,445 

รวมทั งสิ น 192,177,970 194,174,152 197,863,802 
 

2 ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

แบบ  1 แล ะ แบบ  2  ค่ า ใ ช้ จ่ ายต่ อหั ว ในการผลิ ตบัณ ฑิ ต จริ ง  1  คน  ตลอดหลั กสู ต ร   

จ านวน    73,360   บาท  
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต

 อื่น ๆ (ระบุ)   

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2559    

2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติการ

เปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอน

หนว่ยกิตของนักศึกษาบัณฑติศกึษา   

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ้านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  37 หน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  

   ไม่น้อยกว่า   37  หน่วยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) แขนงสัตวศาสตร์ และ 

แขนงวิทยาศาสตร์การประมง 

 

  จ้านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร  37 หน่วยกิต 

 

1. ปริญญานิพนธ์ 37 หน่วยกิต 

356797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 37 หนว่ยกิต 
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ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ ด าเนินการ และการน าเสนอในการ

สัมมนาทางวิชาการหรือมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ ในหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับการท า

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างน้อย 

ร้อยละ 75 ของจ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมในแต่ละปีการศกึษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ

อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 

เรื่อง   และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เรื่อง  

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน

ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย 

ทุกภาคการศึกษา 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา : ไม่ม ี

 

ง. การสอบประมวลความรู้ 

ผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศกึษายื่น

ค ารอ้งขอสอบต่อบัณฑิตวทิยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2)  

จ้านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   4 หน่วยกิต 
 356722 การวางแผนการทดลองและสถิตวิิเคราะห์ 3  หนว่ยกิต 

                  ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
356791  สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 1   1  หนว่ยกิต 

 

 1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวิชาในแขนงใดแขนงหนึ่ง หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 
 

แขนง สัตวศาสตร์ 
 356711 เอ็นโดไครน์วทิยาของสัตว์   3 หนว่ยกิต 
 356721 พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์ 3 หนว่ยกิต
 356723 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขัน้สูง 3 หนว่ยกิต
 356725 พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว์   3 หนว่ยกิต
 356731 การใชย้าในฟาร์มสัตว์เลี้ยง   3 หนว่ยกิต 
 356741 การเลี้ยงสัตวใ์นระบบเกษตรแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต 
 356742 การปรับตัวของสัตว์เลีย้งในสภาพอากาศร้อน 3 หนว่ยกิต 
 356743 สรีรวทิยาของการให้นม   3 หนว่ยกิต
 356744 การผลิตสุกรขั้นสูง   3 หนว่ยกิต
 356745 การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง   3 หนว่ยกิต
 356746 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขัน้สูง   3 หนว่ยกิต
 356751 โภชนศาสตร์สัตว์ขัน้สูง   3 หนว่ยกิต
 356752 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง  3 หนว่ยกิต
 356753 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว   3 หนว่ยกิต 

  356769 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 1   1 หนว่ยกิต
 356779 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 2   2 หนว่ยกิต 

 356784 จรรยาบรรณการใชส้ัตว์เกษตรเพื่อ 3   หนว่ยกิต 
  งานทางวิทยาศาสตร์ 

  356789 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 3   3 หนว่ยกิต 
356792     สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 2   1 หนว่ยกิต 

  356795 ปัญหาพเิศษ   3 หนว่ยกิต 

http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS721.pdf
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แขนง วิทยาศาสตร์การประมง 

 356713 ภูมคิุ้มกันวิทยาสัตว์น้ าขั้นสูง 3 หนว่ยกิต 

 356726 เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขั้นสูง 3 หนว่ยกิต 

 356732 โรคสัตว์น้ าขั้นสูง  3 หนว่ยกิต

 356733 พยาธิวิทยาสัตว์น้ าขั้นสูง   3 หนว่ยกิต

 356734 ชีววิทยาปรสิตภายนอกของสัตว์น้ าขั้นสูง   3 หนว่ยกิต 

 356735 เภสัชวทิยาในสัตว์น้ า   3 หนว่ยกิต 

 356747 การผลิตสัตว์น้ าวัยอ่อน 3 หนว่ยกิต 

 356748 การผลิตสัตว์น้ าสวยงามเชิงธุรกิจ 3 หนว่ยกิต 

 356749 แพลงก์ตอนและสาหร่ายวิทยาเชงิธุรกิจการประมง 3 หนว่ยกิต 

 356755 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าขั้นสูง   3 หนว่ยกิต 

 356769 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 1   1 หนว่ยกิต 

  356779 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 2   2 หนว่ยกิต 

 356781 การท าประมงบนที่สูง 3 หนว่ยกิต 

 356782 การท าประมงและการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน 3 หนว่ยกิต 

 356783 นิเวศนว์ิทยาทางน้ าขั้นสูง 3 หนว่ยกิต 

 356784 จรรยาบรรณการใชส้ัตว์เกษตรเพื่อ 3   หนว่ยกิต 

  งานทางวิทยาศาสตร์ 

  356789 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 3   3 หนว่ยกิต 

356792     สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 2   1 หนว่ยกิต 

  356795 ปัญหาพเิศษ   3 หนว่ยกิต 
 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่เกิน   9 หน่วยกิต 

 1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ ไม่ม ี

 1.2.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่เกิน  9   หน่วยกิต 
 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั นสูง -ไม่ม-ี 
 

ข. ปริญญานิพนธ์  

 356799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12  หนว่ยกิต 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา : ไม่ม ี
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ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ ด าเนินการ และการน าเสนอในการสัมมนาทาง

วิชาการหรือมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ในหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับการท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างน้อยร้อยละ 50 

ของจ านวนครั้งทีจ่ัดกิจกรรมในแตล่ะปีการศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Ticr1  อย่างน้อย 1 เรื่อง  หรือ

เผยแพร่ บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับ

นานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวชานั้น 

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัย โดยผา่นความเห็นชอบ

ของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา 

 

 

 

 จ.   การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)   

นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และต้องผา่นการสอบประมวลความรู ้ 

(Comprehensive examination)
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3.1.2.1 Curriculum Structure:   

Type 1  (Option Animal Science  and Option Fisheries Science) 

A. Thesis 37 credits 

 356797   Master’s Thesis 37 credits 

 

B. Academic activities 

 (1) A student must organize, conduct and present a seminar or discussion on topic 

related to his/her thesis at least three times. In addition, a student must have at least 75% 

attendance on academic activities held on each year.   

  (2) At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be 

published or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1  

and At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be 

presented in national conference accepted by the field of study. 

 (3) A student has to report thesis progression to the Graduate School every semester 

which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

 

C. Non-credit courses 

1. Graduate School requirement : a foreign language 

2. Program requirement : none 

 

D. Comprehensive examination 

A student must  apply for the comprehensive examination to the Graduate School, with 

the approval from advisony committee or advisory thesis committee. A student must pass the 

comprehensive examination. 
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3.1.2.2 Type 2 

Degree Requirements 

Total : a minimum of 37 credits 

Curriculum Structure 

A. Coursework a minimum of 25 credits 

1. Graduate Courses a minimum of 25 credits 

1.1 Field of specialization  a minimum of 16 credits    

 

1.1.1 Required courses    4 credits 

 356722   Experimental Designs and Statistical   3  credits    

Analysis in Animal and Aquatic Sciences 

356791  Seminar on Animal and Aquatic Science 1 1  credit 

 

1.1.2 Elective courses a minimum of         12  credits 

 A student may select any courses form each option in the list or with approval 

of the Graduate Program Adinistrative Committee 

Option :  Animal Science 

356711  Animal Endocrinology   3  credits 

356721 Animal Population Genetics   3   credits 

356723 Advanced Animal Breeding   3   credits 

356725 Molecular Genetics in Farm Animals  3  credits 

356731 Drugs Uses in Farm Animals   3  credits 

356741 Integration of Livestock Production in  3  credits 

 Agricultural Systems 

356742 Adaptation of Livestock in hot Climates    3  credits 

356743 Physiology of Lactation   3  credits 

356744 Advanced Swine Production   3  credits 

356745 Advanced Poultry Production   3  credits 

356746 Advanced Meat Science    3  credits 

356751 Advanced Animal Nutrition   3  credits 

356752 Ruminant Nutrition   3  credits 

356753 Monogastric Animal Nutrition   3  credits 
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356769 Selected Topic in Animal and Aquatic Sciences 1  1  credit 

356779 Selected Topic in Animal and Aquatic Sciences 2  2  credits 

356784 Agricultural Animal Ethics for Scientific Work   3   credits 

356789 Selected Topic in Animal and Aquatic Sciences 3  3  credits 

356792  Seminar on Animal and Aquatic Science 2   1  credit 

356795 Special Problems   3  credits 

 

Option : Fisheries Science 

356713  Advanced in  Aquatic Animal Immunology  3  credits 

356726 Advanced Biotechnology in Aquaculture 3 credits  

356732 Advanced of Aquatic Animal Diseases 3  credits 

356733 Advanced of Aquatic Animal Pathology 3  credits 

356734 Advanced of Aquatic Animal Ectoparasite Biology 3  credits 

356735 Aquatic Animal Pharmacology 3 credits 

356747 Aquatic Animal Seed Production 3 credits 

356748 Commercial Ornamental Aquatic Animals Production   3 credits 

356749 Commercial Planktonology and Phycology for 3   credits 

  Fisheries   

356755 Advanced in Aquatic Animal Nutrition 3  credits 

356769 Selected Topic in Animal and Aquatic Science I  1  credit 

356779 Selected Topic in Animal and Aquatic Science 2   2  credits 

356781 Highland Fisheries 3 credits 

356782 Sustainable Aquaculture and Fisheries 3 credits 

356783 Advanced of Aquatic Ecology 3 credits 

356784 Agricultural Animal Ethics for Scientific Work   3   credits  

356789 Selected Topic in Animal and Aquatic Science 3  3  credits 

356792  Seminar on Animal and Aquatic Science 2   1  credit 

356795 Special Problems   3  credits 
 

1.2 Other courses a maximum of         9     credits   

 1.2.1  Repuired courses -none- 

  1.2.2  Elective courses a maximum of not more than 9     credits   
 

2. Advanced Undergraduate Courses -none- 
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B. Thesis 12 credits 

 356799  Master’s Thesis 12 credits 
 

C. Non-credit courses 

1. Graduate School requirement : a foreign language 

2. Program requirement : none 

 

D.  Academic activities 

(1) A student must organize, conduct and present a seminar or discussion on topic 

related to his/her thesis at least three times. In addition, a student must have at least 50% 

attendance on academic activities held on each year. 

(2) At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be 

published or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1  or must 

be presented as full paper in an international conference accepted by the field of study 

 (3) A student has to report thesis progression to the Graduate School every semesters 

which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

 

 E. Comprehensive examination :  

  A student must apply for the comprehensive examination to the Graduate School, with the 

approval from advisory committee or advisory thesis committee. A student must pass the 

comprehensive examination. 
 

 

 

3.1.3 กระบวนวิชา 

 

(1) หมวดวิชาบังคับ หนว่ยกิต 

356722 ก.สศ. 722   การวางแผนการทดลองและ 3 (3-0-6) 

  สถิติวิเคราะหท์างสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า  

  (Experimental Designs and Statistical  

   Analysis in Animal and Aquatic Sciences) 

356791 ก.สศ. 791  สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 1  1 (1-0-2) 

  (Seminar on Animal and Aquatic Science 1) 
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 (2) หมวดวิชาเลือก หนว่ยกิต 

356711 ก.สศ. 711   เอ็นโดไครน์วทิยาของสัตว์ 3 (3-0-6)

  (Animal Endocrinology) 

356713    ก.สศ. 713 ภูมคิุ้มกันวิทยาสัตว์น้ าขั้นสูง   3 (2-3-4)  

  (Advanced in  Aquatic Animal Immunology) 

356721 ก.สศ. 721    พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์ 3 (3-0-6) 

    (Animal Population Genetics) 

356723 ก.สศ. 723  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขัน้สูง 3 (3-0-6)

   (Advanced Animal Breeding) 

356725 ก.สศ. 725   พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว์ 3 (3-0-6) 

    (Molecular Genetics in Farm Animals) 

356726 ก.สศ. 726  เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขั้นสูง 3 (2-3-4) 

  (Advanced Biotechnology in Aquaculture) 

356731 ก.สศ. 731    การใชย้าในฟาร์มสัตว์เลี้ยง 3 (3-0-6) 

    (Drugs Uses in Farm Animals) 

356732    ก.สศ. 732  โรคสัตว์น้ าขั้นสูง 3 (2-3-4) 

  (Advanced of Aquatic Animal Diseases) 

356733    ก.สศ. 733 พยาธิวิทยาสัตว์น้ าขั้นสูง  3 (2-3-4) 

  (Advanced of Aquatic Animal Pathology) 

356734    ก.สศ. 734 ชีววิทยาปรสิตภายนอกของสัตว์น้ าขั้นสูง  3 (2-3-4) 

  (Advanced of Aquatic Animal Ectoparasite Biology)  

356735 ก.สศ. 735 เภสัชวทิยาในสัตว์น้ า 3 (3-0-6) 

 (Aquatic Animal Pharmacology) 

356741 ก.สศ. 741    การเลีย้งสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 

   (Integration of Livestock Production in Agricultural Systems) 

356742 ก.สศ. 742   การปรับตัวของสัตว์เลีย้งในสภาพอากาศร้อน 3 (3-0-6) 

  (Adaptation of Livestock in Hot Climates) 

356743 ก.สศ. 743   สรีรวทิยาของการให้นม 3 (3-0-6) 

   (Physiology of Lactation) 

356744 ก.สศ. 744   การผลิตสุกรขั้นสูง 3 (3-0-6) 

   (Advanced Swine Production) 
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356745 ก.สศ. 745   การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง 3 (3-0-6) 

   (Advanced Poultry Production) 

356746 ก.สศ. 746   วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขัน้สูง 3 (3-0-6) 

   (Advanced Meat Science) 

356747 ก.สศ. 747 การผลิตสัตว์น้ าวัยอ่อน 3 (2-3-4) 

  (Aquatic Animal Seed Production) 

356748 ก.สศ. 748  การผลิตสัตว์น้ าสวยงามเชิงธุรกิจ         3 (3-0-6) 

(Commercial Ornamental Aquatic Animals Production) 

356749 ก.สศ. 749  แพลงก์ตอนและสาหร่ายวิทยาเชงิธุรกิจการประมง 3 (2-3-4) 
  (Commercial Planktonology and Phycology for Fisheries) 

356751 ก.สศ. 751    โภชนศาสตร์สัตว์ขัน้สูง 3 (3-0-6) 

    (Advanced Animal Nutrition) 

356752 ก.สศ. 752   โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอือ้ง 3 (3-0-6) 

    (Ruminant Nutrition) 

356753 ก.สศ. 753   โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 3 (3-0-6) 

   (Monogastric Animal Nutrition) 
356755    ก.สศ. 755 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าขั้นสูง 3 (2-3-4) 
  (Advanced in Aquatic Animal Nutrition) 
356769 ก.สศ. 769   หัวข้อเลือกสรรทางสตัวศาสตร์และสตัว์น้ า  1 1 (1-0-2) 

   (Selected Topic in Animal and Aquatic Science 1) 

356779 ก.สศ. 779   หัวข้อเลือกสรรทางสตัวศาสตร์และสตัว์น้ า  2 2 (2-0-4) 

   (Selected Topic in Animal and Aquatic Science 2) 
356781 ก.สศ. 781 การท าประมงบนที่สูง 3 (2-3-4) 

  (Highland Fisheries) 
356782 ก.สศ. 782 การท าประมงและการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน 3 (3-0-6) 

  (Sustainable Aquaculture and Fisheries) 
356783 ก.สศ. 783 นิเวศนว์ิทยาทางน้ าขั้นสูง 3 (2-3-4) 

  (Advanced of Aquatic Ecology) 
356784 ก.สศ. 784 จรรยาบรรณการใชส้ัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์  3 (2-3-4)

  (Agricultural Animal Ethics for Scientific Work) 
356789 ก.สศ. 789   หัวข้อเลือกสรรทางสตัวศาสตร์และสตัว์น้ า  3 3 (3-0-6) 
  (Selected Topic in Animal and Aquatic Science 3) 
356792 ก.สศ. 792   สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 2 1 (1-0-2) 
  (Seminar on Animal and Aquatic Science 2) 
356795 ก.สศ. 795   ปัญหาพเิศษ 3 (0-18-0) 
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  (Special Problems) 

 

(4) หมวดปริญญานิพนธ์ หนว่ยกิต 

          356797   ก.สศ. 797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  (Master’s Thesis)        37   

 356799  ก.สศ. 799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Master’s Thesis)        12   
  

 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

3.1.4.1   แบบ 1  (แขนงสัตวศาสตร์ และแขนงวิทยาศาสตร์การประมง 
 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของ

มหาวิทยาลยั 

- 356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  12 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ -  สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ  

 เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ -    

 สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ -    

  -    

 รวม -   12 

 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  12 356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  13 

 สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ -  ผ่านการสอบประมวลความรู้ 

สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ 

ผ่านการสอบปอ้งกัน

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

- 

 รวม 12   13 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)    

 

แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

356722 วางแผนการทดลองและสถติ ิ 3  เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

 วิเคราะห์ทางสัตวศาสตร ์   กระบวนวิชาเลือก 9 

 และสตัว์น้ า     สัมมนา/กิจกรรมทางวิชาการ  

356791 สัมมนาสตัวศาสตรแ์ละสตัว์น้ า 1 1    

 กระบวนวิชาเลือก 6    

 สอบผ่านเงื่อนไข

 ภาษาตา่งประเทศ 

    

 รวม 10  รวม 9 

 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย

กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

356799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท  6 356799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท  6 

 กระบวนวิชาเลือก 6  สัมมนา/กิจกรรมทางวิชาการ  

   สัมมนา/กิจกรรมทางวชิาการ   ผ่านการสอบประมวลความรู้ 

ผ่านการสอบปอ้งกัน

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

 

 รวม 12  รวม 6 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  37 หน่วยกิต 
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แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 

 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

356722 วางแผนการทดลองและสถติ ิ 3  เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

 วิเคราะห์ทางสัตวศาสตร ์   กระบวนวิชาเลือก 9 

 และสัตว์น้ า     สัมมนา/กิจกรรมทางวิชาการ  

356791 สัมมนาสตัวศาสตรแ์ละสตัว์น้ า 1 1    

 กระบวนวิชาเลือก 6    

 สอบผ่านเงื่อนไข

 ภาษาตา่งประเทศ 

    

 รวม 10  รวม 9 

 

 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 กระบวนวิชาเลือก 6 356799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท  6 

356799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท  

 

6  สัมมนา/กิจกรรมทางวิชาการ  

ผ่านการสอบประมวลความรู้ 

 สัมมนา/กิจกรรมทางวิชาการ   ผ่านการสอบปอ้งกัน

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

 

 รวม 12  รวม 6 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2  ชื่อ ต้าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ้าหลักสูตร / อาจารย์ประจ้า 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่สา้เร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอน  

ชั่วโมง/สัปดาห ์

จ้านวนผลงาน

วิชาการรวม  

(ผลงานใน

ระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

   ตรี บศ ตรี บศ  

1. รศ.ดร.สุชน  

 ตัง้ทววีพิัฒน์* 

(3120101231451) 

Ph.D. (Poultry Nutrition), Ehime University,   

Japan, 1997 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาสตัวบาล,   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาสตัวบาล,   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 

9 13.5 9 13.5 58(26) 

2 รศ.ดร.ศุภมติร 

 เมฆฉาย* 

(3309900720891) 

Dr. agr. (Molecular genetics in animal 

breeding), University of Bonn, 

Germany, 2003 

9 9 9 9 42(6) 

  วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาสัตวศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

     

3. ผศ.ดร.เสาวลักษณ ์ 

 แยม้หมื่นอาจ* 

(3630200358986) 

Dr. agr. (Molecular genetics in animal 

breeding), University of Bonn, Germany,   

2008 

9 27 9 27 43(25) 

  วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาสัตวศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

     

4. ศ.ดร.สัญชัย    

 จตุรสิทธา 

(3650500025168) 

Dr.Sc.agr. (Meat Science), Georg-August 

University of Goettingen, Germany, 

1996 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวบาล, 

9 13.5 9 13.5 107(25) 
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มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวบาล, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่สา้เร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน  

ชั่วโมง/สัปดาห ์

จ้านวน

ผลงาน 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

วิชาการ

รวม(5 ปี 

   ตรี บศ ตรี บศ ล่าสุด) 

5. ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ 

(3619900090950) 

Dr.sc.agr (Animal Breeding) , Georg-
August University, Germany, 2002 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาสัตว- 
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2538 

18 15.75 18 15.75 24(10) 

6. อ.ดร.จิรวัฒน์  พัสระ 

(3809900171800) 

Dr. Agr. (Animal Molecular Genetics), 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn, Germany, 2007 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตว- 
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่,2537 

18 - 18 13.5 78(9) 

7. ผศ.ดร.เกศนิ ี เกตุพยคัฆ ์

(3501400622158) 

Dr.sc.agr (Molecular Biology of Livestock ), 
Institute Veterinary Medicine, 
Georg-August University Göttigen, 
Germany, 2004 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

18 13.5 18 13.5 23(16) 

8. ผศ.ดร.วรรณพร    
 ทะพิงคแ์ก 

(4501200001697) 

ปร.ด. (เทคโนโลยอีาหาร) , มหาวิทยาลัย 
 สงขลานครินทร์, ไทย, 2552 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

21 13.5 21 13.5 21(23) 

9. อ.ดร.มนิตรา ศลีอุดม 

(1249900005411) 

Ph.D. (Applied Marine Biosciences)  Tokyo 
University of Marine Science and 
Technology, Japan, 2013 

18 13.5 18 27 9(6) 
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วท.ม. (ประมง), เพาะเลีย้งสัตวน์้ า, 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 

วท.บ. (ประมง), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2549 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่สา้เร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน  

ชั่วโมง/สัปดาห ์

จ้านวน

ผลงาน 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

วิชาการ

รวม(5 ปี

ล่าสุด) 

   ตรี บศ ตรี บศ  

10 อ.ดร.ทศพล มูลมณ ี

(1301790010018) 

ปร.ด. (สัตวศาสตร์), มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 
2556 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551 

9 13.5 9 13.5 26(21) 

11. อ.ดร.วรวทิย ์ 
 มณพีทัิกษส์ันติ 

(3101800489131) 

Ph.D (Aquaculture) , Hiroshima University , 
Japan, 2013 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2550 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2543 

18 - 18 27 14(14) 

12. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม 
(3509901274079) 

Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences) , 
University of Hohenheim , 
Germany, 2008 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชา 
สัตวศาสตร์, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 
2543 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

9 13.5 9 13.5 14(17) 

13. Lect. Dr. Doan  Van Hien 
(N1776166) 

Ph.D. (Fisheries),Khon Kaen University, 2014 
Msc. (Fisheries),Khon Kaen University, 2010 
BSc. (Aquaculture), Nhatrang University, 

2006 

18 13.5 18 27 25(16) 

14. อ.ดร. มนตรี 
 ปัญญาทอง 

(3500100300090) 

วท.ด.(เทคโนโลยชีวีภาพ) 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2553 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชา 
สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 
2543 

21 - 21 13.5 11(7) 

หมายเหตุ   1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
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  2. อาจารย์ล าดับท่ี 1-14 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

จ้านวน

ผลงานวจิัย   

(5 ปีล่าสุด) 

1 Dr. Stephan Wessels Ph.D. Georg-August University 

Göttigen, Germany 

5 

2 รศ.เพทาย  พงษ์เพยีจันทร ์ วท.ม. ข้าราชการบ านาญ 5 

3 ดร.นิภา  โชคสัจจะวาท ี Ph.D. หน่วยวิจยัเทคโนโลยีชีวภาพ

อาหาร  ศนูย์พนัธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

21 

4 ผศ.ดร.ทองเลยีน  บัวจมู Ph.D. มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ 4 

5 รศ.ดร.นนทวิทย ์ อารยี์ชน Ph.D. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 16 

6 ผศ.ดร.ชนกันต์  จิตมนัส วท.ด. มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ 6 

7 ศาสตราจารย์เกียรตยิศ ซพีีเอฟ (CPF) 

ดร.ประจิตต์  อุดหนุน 

วท.ด. บรษิัทซพีีเอฟ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 

8 

8 ดร.ศิวัช  สังห์ศรทีวงษ ์ Ph.D ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

10 

9 ดร.สุดาพร  ตงศิริ Ph.D มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ 6 



31 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

นักศึกษาจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งจากการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ งานฟาร์มที่

เกี่ยวข้องกับการท างานวิจัยเพื่อสนับสนุนประกอบการท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงกระบวนการเรียนใน

กระบวนวิชาต่าง ๆ  ผ่านกระบวนการท ากิจกรรมทางวิชาการที่ก าหนดขึ้นโดยภาควิชาฯ หลังจากนั้น

จะเป็นการด าเนินการวิจัยภายใต้การแนะน าการศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผลการศึกษาจะ

น าเข้าสู่หอ้งสัมมนาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูท้างด้านวิชาการตอ่ไป 

 

 

4.2 ช่วงเวลา  

 กรณี ของกระบวนวิชา 356741 356744 356745 356746 356713 356726 356732  

356733 356734 356735 356736 356737 356738 356755  356761  356762 356763 

356764  จะมีการเข้าศึกษางานฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์น้ าทั้งภาคเกษตรกรและ /หรือการผลิตแบบ

อุตสาหกรรม ในช่วงการเรียนการสอนของแตล่ะวชิาระหว่างต้นเทอมถึงกลางเทอม 

 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

กรณีของกระบวนวิชาการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ นักศกึษาจะต้องน าเสนอหัวข้อตั้งแต่ภาคเรียน

ที่ 2 ของปีที่ 1 หลังจากนั้นก็จะด าเนินงานวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยในภาคเรียนสุดท้าย 

 

5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ  

เป็นโครงงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศกึษาจะต้องมีการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสนับสนุนสมมุติฐานที่จะท าการวิจัย มีการน าเสนอหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และ

กระบวนการวิจัยที่สามารถพิสูจน์สมมุติฐานที่วางไว้ผา่นกระบวนการสัมมนา หลังจากนั้นจะเป็นการ

ด าเนินการวิจัยภายใต้การแนะน าการศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผลการศึกษาจะน าเข้าสู่

หอ้งสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   

ผลงานวิจัยที่ ได้นั้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยทางด้านวิทยาการสัตวศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์การประมง สามารถวิเคราะหป์ัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์เกษตรได้ และสามารถเผยแพร่สู่

นักวิจัยอื่นและชุมชนเกษตรได้ทั้งระดังชาติหรอืนานาชาติ 
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5.3 ช่วงเวลา   

  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จะลงทะเบียนกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ในปีที่ 1  

ภาคการศกึษาที่  2  และ ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2  

  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จะลงทะเบียนกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ในปีที่ 2  

ภาคการศกึษาที่  1 และ 2 
 

5.4 จ้านวนหน่วยกิต   

  แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  จ านวน  37 หนว่ยกิต  

   แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  จ านวน  12 หนว่ยกิต  

 

5.5 การเตรยีมการ   

 1.  ชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการวิจัยในฟาร์มและห้องปฏิบัติการก่อนการท าวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ์ตัง้แต่แรกเข้า 

2.   มีการฝึกอบรมการท างานในห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยและการมีคุณภาพของ

งานวิจัยเพื่อวิทยานพินธ์ 

3.  มีระบบการจัดนักศึกษาให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มต้น

การท างานวิจัย 

4.  มีคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่การน าเสนอหัวข้อโครงร่างจนกระทั่งการสอบ

วิทยานิพนธ์  

 

5.6 กระบวนการประเมินผล   

  ประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศกึษา โดยน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/

กรรมการที่ปรึกษา และ/หรือเสนอในการสัมมนาของสาขาวิชา    สอบวิทยานิพนธ์เมื่อผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และพิจารณาเพิ่มเติมจากการเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานทาง

วิชาการ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูแ้ละกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศกึษา 

1.  มีความรู้ความสามารถในวิชาการการผลิต 

ปศุสัตว์/ประมงในระดับสูง สามารถประยุกต์ใช้

องค์ความรู้น้ันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

ทั้ ง ใน ระดั บ เก ษตรก รรายย่ อ ย และระดั บ

อุตสาหกรรม 

1.   มี การระดมความคิ ด ร่ วมกั น ระหว่ าง

นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ใช้ผลงานวิจัยที่

เป็นเกษตรกร หรือนักวิชาการทางด้านปศุสัตว์

และประมง เพื่อน าปัญหาเป็นหัวข้อการวิจัย

ต่อไป โดยมีกระบวนวิชา 356795 356797 

356799 รองรับ 

2.  มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

แล ะส าม ารถ วิ เค ร าะห์ ข้ อ มู ล  (data) แล ะ

ส า ร ส น เท ศ  (Information) อ ง ค์ ค ว า ม รู้ 

(knowledge) ได้ 

2.1  มอบหมายงานให้มีการค้นรายงาน การ

วิเคราะหข์้อมูล ทางเว็ปไซต์ 

2.2   มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการ

วางแผนวิจัยเพื่อตอบโจทย์งานวิจัย โดยผ่านวิชา

สัมมนา (356791 และ 356792) ปัญหาพิ เศษ 

(356795) และวิทยานิพนธ์ปริญญาโท (356797 

และ 356799) เป็นต้น 

3.  เป็ นผู้ มี คุณ ธรรมและจริยธรรมโดยไม่

เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่

เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีเมตตาธรรมต่อ

คนรอบข้าง 

3.1 เชิญวิทยากรที่น าประเด็นปัญหาคุณธรรม 

ม าบ ร รย าย เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ มี โอ ก า ส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการวิพากษ์

และตระหนักในเรื่องของคุณธรรม จรยิธรรม 

3.2  ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ พ บ เห็ น  ได้ พู ด คุ ย กั บ

เกษตรกรหรือประชาชนที่ประสบปัญหา เพื่อ

กระตุ้นความคิดว่า บัณฑิตจะช่วยเหลือหรือเป็น

เพื่อนรว่มคิดกับเขาเหล่านั้นอย่างไร  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม     

 1.  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ  

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

3.  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 

4.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    จัดกิจกรรมให้มีการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่รู้จักเคารพ

สิทธิของผู้อื่น หรือการท างานวิจัยร่วมกับผูอ้ื่น รูจ้ักเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  การรวมกลุ่ม

กันท ากิจกรรมในสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจ า ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้รู้จักสามัคคี เคารพใน

การฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีมรรยาทในการอยู่รวมกันอย่างสันติสุขในสังคม เช่น กิจกรรมสาน

สัมพันธ์ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ใหส้่วนรวม และการท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างสถาบัน 

 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในกลุ่ม

กิจกรรม การตอบค าถามในการสัมมนา และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การแบ่งหน้าที่

ท างานร่วมกันเพื่อฝึกการปฏิบัติตนในสภาวะเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม แก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้    

1.  มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่ 

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

4. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ าความรู้ใหม่หลังบทเรียน

พร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่

สูงขึ้น มีการค้นคว้าวิจัยจากสภาพความเป็นจริงในพื้นที่การผลิตและข้อมูลข่าวสารจากงานวิจัยที่ทันสมัย 

ได้ฝึกฝนแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง 

2. การปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ ฟาร์มทดลอง และการไปศึกษาดู

งานในพื้นที่ที่มีการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ า รวมถึงเรียนรู้จากวิทยากรและนักวิชาการภายนอกนอก

สถาบัน 

3. การน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอผลงานในวารสารทั้งในระดับชาติหรือ

นานาชาติที่สาขาวิชาให้การยอมรับ เน้นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสัมมนา มีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ น ามาประกอบการวิจัยได้อย่าง

เข้าใจในปัญหาที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ศึกษาด้วยตนเอง 

2. นักศึกษาสามารถวางแผนการทดลอง ขั้นตอน และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ ทันสมัย มีการบูรณาการความรู้ที่ เกี่ยวข้องได้อย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาจากการ

วิจัยด้วยการใชเ้ครื่องมือต่าง ๆ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

3. นักศึกษาน าเสนอบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสัตว์น้ า รวมถึงการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการทางวทิยาศาสตร์ 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา    

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

1.  คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2.  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการ

แก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

3.  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. มีการมอบหมายให้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าและ

รวบรวมความรู้ต่าง ๆ สู่การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และ

ออกแบบแผนการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
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2. สนับสนุนให้มีการน าเสนองานวิจัยต่อการสัมมนาในกระบวนวิชาที่เปิดสอน และการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการอย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารใหผู้อ้ื่นเข้าใจได้ง่าย  

 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

จัดให้มีการสัมมมนาหรือการฟังบรรยายแล้วประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่

ได้รับมอบหมาย ผลจากการน าเสนอในการศกึษาค้นคว้า และการมีส่วนรว่มในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ 

และการถกเถียงประเด็นความรู้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ 

รับผิดชอบ   

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผูร้ิเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ

ตนเองและของกลุ่ม 

3. มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

 

 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ

รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรูร้่วมกัน 

2. มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต าแหน่ง

หนา้ที่ในกลุ่ม 

 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1. มอบหมายนักศกึษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียง

ส่วนใหญ่ 

2. สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนโดยอาจารย์เป็นผูป้ระเมินจากแบบประเมินในชั้นเรียน 
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2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึก

ทักษะ โดยผูส้อนต้องแนะน าวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้ค าแนะน า 

2. มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ

น าเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 

3. มอบหมายงานที่ตอ้งมกีารสบืค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การจัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และ

น าเสนอด้วยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

     การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้น

ข้อมูลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 

2. ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข 

3. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงาน

กลุ่มในส่วนที่นักศกึษานั้นรับผดิชอบ 

4. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการน าเสนอรายงานในช้ัน

เรียน  การน าเสนอสัมมนา และการน าเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผู้ เยี่ ยมชมด้ วยวาจา
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 

แขนงวิชาสัตวศาสตร ์

รหัส กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

356711  เอ็นโดไครนว์ทิยาของสัตว์ 

(Animal Endocrinology)  

    

356721 พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์
Animal Population Genetics           

356722 การวางแผนการทดลองและสถิตวิิเคราะหท์างสัตว
ศาสตร์และสัตว์น้ า            

 (Experimental Designs and Statistical Analysis in 
Animal and Aquatic Sciences)                 

356723 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขัน้สงู 

(Advanced Animal Breeding)

               

356725 พันธุศาสตรโ์มเลกุลในปศสุัตว์   

(Molecular Genetics in Farm Animals)  
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รหัส กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

356731 การใช้ยาในฟาร์มสตัว์เลีย้ง   

(Drugs Uses in Farm Animal  )

 

356741 การเลีย้งสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ   

(Integration of Livestock Production in Agricultural 

Systems)

 

356742 การปรับตัวของสตัว์เลีย้งในสภาพอากาศร้อน  

(Adaptation of Livestock in Hot Climates)

 

356743 สรรีวทิยาของการใหน้ม 

(Physiology of Lactation   )

 

356744 การผลิตสุกรขัน้สูง   

(Advanced Swine Production)

   

356745 การผลิตสตัว์ปกีขัน้สงู  

(Advanced Poultry Production  )
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รหัส กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

356746 วิทยาศาสตรเ์นือ้สตัว์ขัน้สงู  

(Advanced Meat Science)

   

356751 โภชนศาสตรส์ตัว์ช้ันสงู 

(Advanced Animal Nutrition)

 

356752 โภชนศาสตรส์ตัว์เคี้ยวเอือ้ง  

(Ruminant Nutrition)

 

356753 โภชนศาสตรส์ตัว์กระเพาะเดีย่ว  

(Monogastric Animal Nutrition )

 

356769 หัวข้อเลือกสรรทางสตัวศาสตร์และสตัว์น้ า 1  

(Selected Topic in Animal and Aquatic Science 1)

 

356779 หัวข้อเลือกสรรทางสตัวศาสตร์และสตัว์น้ า 2  

(Selected Topic in Animal and Aquatic Science 2)
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รหัส กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

356789 หัวข้อเลือกสรรทางสตัวศาสตร์และสตัว์น้ า 3  

(Selected Topic in Animal and Aquatic Science 3)

 

356791 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 1 

(Seminar on Animal and Aquatic Science 1)

 

356792 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 2 

(Seminar on Animal and Aquatic Science 2)

 

356795 ปัญหาพเิศษ (Special Problems)     

356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Master’s Thesis)     

356799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Master’s Thesis)     

 

 

 
 

 

http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2008&acdt=1&courseid=356799
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2008&acdt=1&courseid=356799
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2008&acdt=1&courseid=356799
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แขนงวิชาวิทยาศาสตรการประมง 

รหัส กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

356713 ภูมิคุ้มกันวิทยาสัตวน์้ าขัน้สูง 

(Advanced in  Aquatic Animal Immunology) 
                

356726 เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าขั้นสูง 

(Advanced Biotechnology in Aquaculture) 
                 

356732 โรคสัตว์น้ าขัน้สงู  

(Advanced of Aquatic Animal Diseases)
                 

356733 พยาธิวทิยาสัตว์น้ าขั้นสูง 

(Advanced of Aquatic Animal Pathology)
                 

356734 ชีววิทยาปรสิตภายนอกของสัตว์น้ าขั้นสูง 

(Advanced of Aquatic Animal Ectoparasite Biology) 
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รหัส กระบวนวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

356735 เภสัชวทิยาในสัตว์น้ า 

(Aquatic Animal Pharmacology)

                

356747 การผลิตสตัว์น้ าวยัออ่น  

(Aquatic Animal Seed Production)

               

356748  การผลิตสัตว์น้ าสวยงามเชิงธุรกิจ 

(Commercial Ornamental Aquatic Animals Production)

                 

356749 แพลงกต์อนและสาหรา่ยวิทยาเชงิธุรกิจการประมง 

(Commercial Planktonology and Phycology for Fisheries)

                 

356755 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าขั้นสูง 

(Advanced in Aquatic Animal Nutrition)

                 

356781 การท าประมงบนทีสู่ง 

(Highland Fisheries)
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รหัส กระบวนวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

356782 การท าประมงและการเพาะเลีย้งอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Aquaculture and Fisheries)

                 

356783 นิเวศน์วิทยาทางน้ าขัน้สูง 

(Advanced  in  Aquatic Ecology) 

                 

356784 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร ์

(Agricultural Animal Ethics for Scientific Work)
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี  

คุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 

ความรู้ 

(2.1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหา 

(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 

(3.1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(3.3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

(4.3) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
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ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้  

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรอืน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ 

 การน าเสนออย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 

ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวน

วิชา โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้น

ที่ไม่มีค่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมนิผล 

1.1 อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 

A ดีเยี่ยม (excellent) 4.00 

B+ ดีมาก (very good) 3.50 

B ด ี (good) 3.00 

C+ ดีพอใช ้ (fairly good) 2.50 

C พอใช้ (fair) 2.00 

D+ อ่อน (poor) 1.50 

D อ่อนมาก (very poor) 1.00 

F ตก (failed) 0.00 

 

1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

 

1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 

อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) 

P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (in progress) 

T ปริญญานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่าง (thesis in progress) 

 ด าเนนิการ 

V เข้าร่วมศึกษา  (visiting) 

W ถอนกระบวนวิชา  (withdrawn) 
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กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ นักศึกษาจะต้องได้ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S 

มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า 

กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา ก.สศ. 791 

(356791)  ก.สศ. 792 (356792) ก.สศ. 795 (356795) ก.สศ. 797 (356797) ก.สศ. 799 (356799)  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชาไม่น้อยกว่า 25% ของกระบวนวิชาที่สอน ทุกภาค

การศกึษา 

     2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรในทุกปีการศึกษา 

1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑติ ท างานตรงสาขา  

2. การทวนสอบจากผูป้ระกอบการ ความพึงพอใจของบัณฑิต 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส้าเร็จการศึกษา 

  1. ประเมินความพึงพอใจจากบัณฑติต่อคุณภาพหลักสูตร  

  2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีตอ่บัณฑิต 

   

3. เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 กล่าวคือ 

 

หลักสูตร แบบ 1 

1. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

3. ผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) 

4. สอบผา่นการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรอือย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 

อย่างน้อย 1 เรื่อง   และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน

วิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 

1 เรื่อง  
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6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

พิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา 

ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 

 

หลักสูตร แบบ 2 

1. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

3. มีผลการศกึษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และ ค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

4. ผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) 

5. สอบผา่นการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

6. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

Ticr1  อย่างน้อย 1 เรื่อง  หรือเผยแพร่ บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสาร

เผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาว

ชานั้น 

7.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา

เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร 

ประกาศนี ยบั ต รบัณ ฑิ ต ช้ันสู ง  อนุ ป ริญญ า หรือ  ป ระกาศนี ยบั ต รของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ. 2550 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส้าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. มีการปฐมนเิทศแนะแนวการเป็นครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. การเพิ่มพนูทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

1. การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

2. มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

3. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก้ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร 

 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   

ระดับปริญญาโท 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ระดับปริญญาโท 
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของการศกึษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างนอ้ย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทาง
วิชาการ มาประกอบการพิจารณา 

  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา  
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หลักสูตรระดับปรญิญาโท 

หลักสูตร แบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ 

หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 

อย่างน้อย 1 เรื่อง   และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เรื่อง  

 

หลักสูตร แบบ 2  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1  

อย่างน้อย 1 เรื่อง  หรือเผยแพร่ บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุม

วิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
 
 

3.  นักศกึษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษา
ทุกคน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผล
การด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
ของการรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการขอ้ร้องเรียน  

 

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ /ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ า  
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 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศนแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิด
สอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และ
การบริหารของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนนิงาน 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน
ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัตหิัวข้อวทิยานพินธ์  

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการ
ท าวิทยานิพนธ์ และการตพีิมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา /คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้ง
ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งชี ผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators)    ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปี

การศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 
และมีการบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x 

3. มรีายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.

3 และ มคอ.4  อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 
x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนนิการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวชิาที่เปดิสอนใน
หลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน     หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา  

x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด ในมคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ                           การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน                      ใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว  

 x x 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทีไ่ด้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร x x x 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ    อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง 
x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) รับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี (ข้อนีห้ากไม่มี ไม่ต้องระบุ โดยไม่ต้องตัดตัวบ่งชี้ออก) 

   

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x 

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

 x x 

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละป ี 8 11 11 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 7 9 9 

 

หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม

 วิเคราะหเ์พื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศกึษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน

ให้เหมาะสมกับนิสติแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การ

สอน และการใช้สื่อในทุกรายวิชา

 การประเมนิการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ

ประเมินผล

 การประเมนิการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวธิีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นักศกึษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา

 การประเมนิการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

  ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

  ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรอืจากผู้ประเมิน 

  ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑติ/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

 

3. การประเมินผลการด้าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามตัวบ่งชีใ้นหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับภาควิชา ประกอบด้วยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ

แตง่ตัง้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

- อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน

ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์รับผดิชอบหลักสูตร 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ

ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการ

ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่ง

อ านวยความสะดวก  รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ จัดท ารายงาน

ผลการด าเนนิการหลักสูตรประจ าปี เสนอในที่ประชุมภาควิชา/สาขาวิชา 

- ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่าง

รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ        ระดมความคิดเห็น 

วางแผนปรับปรุงการด าเนนิการเพื่อใชใ้นรอบการศกึษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ

ของหลักสูตร เสนอต่อคณะ
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ภาคผนวก 

 

2. ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 

ก.สศ. 711 (356711)    เอ็นโดไครน์วทิยาของสัตว์ 3 (3-0-6) 

     Animal Endocrinology 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  ก.สศ. 441 (356441) หรอืตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite    ANS   441 (356441)  or Consent of the Instructor  

ธรรมชาติของฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ ที่มีบทบาทควบคุมการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย 

โดยเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิต และคลุมถึงฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับ

การปรับตัวของสัตว์เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป เพื่อรักษาสมดุลย์ของรา่งกาย 

The function of hormones in animal body. The signaling of hormones in controlling animal 

growth, reproduction and response to environments to sustain homeostasis in the animal body. 

 

ก.สศ.  713 (356713)    ภูมคิุ้มกันวิทยาสัตว์น้ าขั้นสูง  3 (2-3-4) 

 Advanced in  Aquatic Animal Immunology 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน    ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite  consent of the Instructor 

ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้ าจากอดีตสู่ปัจจุบันและในอนาคต  งานวิจัยของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่

จ าเพาะของปลา  ระบบภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะของปลาและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง กลไก และการท างานของการ

ตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันของปลา หน้าที่ และกลไกการท างานของระบบภูมคิุม้กันของสัตว์น้ าอืน่ ๆ หน้าที่ และ

งานวิจัยของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกับการตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกันปลา เทคนิคทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์น้ า การประยุกต์ และงานวิจัยทางด้านภูมิคุ้มกันปลา การ

น าเสนองานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันสัตว์น้ า 

Aquatic animal immunology research: past, present and future. Researches in non-specific 

immune system of fish. Specific immune system and researches in fish. Immune response in fish: 

mechanisms and functions. Function and mechanism of immune system of other aquatic animals. Mucosal 

immunity in invertebrate: Functions and researches. Natural products and immune response in fish. 

Techniques in aquatic animal immunology. Biotechnology: application and researches in fish immune 

response. Final project presentation 
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ก.สศ. 721 (356721)     พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์ 3 (3-0-6) 

         Animal Population Genetics 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   Consent of the Instructor  

ลักษณะโครงสรา้งทางพนัธุกรรมของประชากร หลักการคัดเลือกสตัว์ตลอดจนประเมนิผลตอบสนอง
จากการคัดเลือก 

Genetic structure of populations, foundation of animals selection and estimation of response to 

selection 

 
ก.สศ.722 (356722)    การวางแผนการทดลองและสถิติวิเคราะห ์ 3 (3-0-6) 

  ทางสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 

 Experimental Designs and Statistical Analysis in Animal And Aquatic  

Sciences 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  ก.สศ. 261 (356261) หรอืตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   ANS   261  (356261) or Consent of the Instructor  

 สถิติเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวางแผนการทดลอง และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน  

Introduction to statistic, estimation, comparison of mean,  experimental design and analysis of 
variance      
 

ก.สศ. 723 (356723)    การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขัน้สูง 3 (3-0-6) 

       Advanced Animal Breeding 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน   ก.สศ. 722  (356722) หรอื ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

Prerequisite   ANS  722  (356722) or Consent of the Instructor 

 แนวคิดต่างๆ ในการปรับปรุงพันธุ์สตัว์ การประเมนิคุณคา่ทางพันธุกรรมจากแหล่งขอ้มลู

ต่างๆ การประเมนิคุณคา่ทางพันธุกรรมแบบปราศจากอคติด้วยสมการเสน้ตรงทีด่ีที่สดุ แบบจ าลองสตัว์และ

แบบจ าลองอื่นๆ การประเมนิคา่ทางพันธุกรรมหลายลักษณะพร้อมกันการค านวณดัชนกีารคัดเลือกและ

ผลตอบสนองจากการคัดเลอืก 

 Various concepts of  in animal breed improvement, prediction of breeding value under 

different sources of data, prediction of breeding value by best linear unbiased predictor (BLUP), animal 

model and other model, multivariate model, calculation of selection index and response to selection 
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ก.สศ. 725 (356725)    พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว์ 3 (3-0-6) 

       Molecular Genetics in Farm Animals 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite Consent of the Instructor  

ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมีของกรดนิวคลีอิกและ 

ยีโนม การประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ในระดับ ดีเอ็นเอ แผนที่ยีโนมในปศุสัตว์ชนิดต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์

พันธุวิศวกรรมและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 

Basic knowledge and understanding of the structure, chemical component of nucleic acid 

and genome. The application of agnetic markers at the DNA lelvel. Genome mapping in many farm 

animals and its application. Genetic engineering and related biotechniques. 

 

ก.สศ.  726 (356726)    เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขั้นสูง 3 (2-3-4) 

  (Advanced Biotechnology in Aquaculture) 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน    ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite  consent of the Instructor 

 หน้าที่ และความส าคัญของเทคโนโลยทีางชีวภาพในอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า ประโยชน์ของ

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาการผลิตสัตว์น้ า การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพในการฟักไข่สตัว์น้ า การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเลี้ยงปลา วิวัฒนาการ และการประยุกต์ใช้ล าดับสารพันธุกรรม ในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กลไกทางอณูวิทยาของระบบภูมิคุ้มกันสัตว์น้ า เมตาจีโนมิก และการประยุกต์ใช้ในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ความส าคัญและการประยุกต์ใช้ RNAiในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ความยั่งยืน และการผลิต

สัตว์น้ าด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การน าเสนองานวิจัย 

 Biotechnology: functions and importance in aquaculture industry. Advantages of fish for 

developmental biotechnology. Application of biotechnology in hatchery. Application of biotechnology in 

grow-out of fish. Revolution in DNA sequencing and application in aquaculture. Molecular mechanisms of 

fish immunity. Metagenomics and application in aquaculture. RNAi: importance and application 

aquaculture. Biotechnology: sustainability and productivity in aquaculture. Research presentation 
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ก.สศ. 731 (356731)    การใชย้าในฟาร์มสัตว์เลี้ยง 3 (3-0-6) 

    Drugs Uses in Farm Animal  

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  ก.สศ. 331 (356331) หรอืตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   ANS   331 (356331)   or Consent of the Instructor  

ชนิด หลักการ และวิธีการใช้ยาต่าง ๆ ที่ส าคัญและใช้กันอยู่ทั่วไปในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ 

ปฏิชีวนะ ยาซัลฟา ยาต้านจุลชีพ ยาระงับปวดและยาลดไข้ ยาต้านการอักเสบ ยาต้านฮิสตะมีน ยาที่ใช้

ในโรคหัวใจ ยาที่มีผลต่อโลหิต ยาขับปัสสาวะ ยาถ่ายพยาธิ ยาที่ใช้กับระบบประสาทส่วนกลางและ

ประสาทอัตโนมัติ ยาที่ใช้ในระบบย่อยอาหาร ไวตามิน วัคซีน 

The types, principles and methods for using the important and general drugs in farm 

animals. Antibiotics, antimicrobial sulfonamides, anesthetics, anti-inflammatory, anthistamine 

cardiac, drugs affecting the blood, diuretics, anthelmintics, central nervous system and autonomic 

drugs, gastro-intestinal vitamins and vaccine. 

 

ก.สศ.  732 (356732)    โรคสัตว์น้ าขั้นสูง  3 (2-3-4) 

 Advanced of Aquatic Animal Diseases 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน    ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite  consent of the Instructor 

 กระบวนการการเกิดโรคในสัตว์น้ า โรคปลา โรคกุ้ง ปู หอย โรคสัตว์สะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก โรค

สัตว์เลื้อยคลาน เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิต เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส การ

น าเสนองานด้านโรคสัตว์น้ า 

Disease occurrence procedure. Finfish diseases. Crustacean mollusk diseases. Amphibian 

diseases. Reptile diseases. Diagnostic techniques for parasitic diseases. Diagnostic techniques for 

fungal, bacterial, and viral diseases. Aquatic animal diseases presentation. 

 

ก.สศ.  733 (356733)    พยาธิวิทยาสัตว์น้ าขั้นสูง  3 (2-3-4) 

 Advanced of Aquatic Animal Pathology 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน    ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite  consent of the Instructor 

เซลล์ และเนือ้เยื่อสัตว์ กายวิภาคของสัตว์น้ าที่มีกระดูกสันหลัง เนื้อเยื่อของสัตว์น้ าที่มีกระดูกสันหลัง 

กายวิภาคและเนื้อเยื่อของสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง ความผิดปกติของเนื้อเยื่อสัตว์น้ า การประยุกต์ใช้พยาธิ

วิทยาในการตรวจโรคสัตว์น้ า 
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Animal cells and tissues. Anatomy of aquatic animal vertebrates. Tissue of aquatic animal 
vertebrates. Anatomy and tissue of aquatic animal invertebrates. Abnormal tissue of aquatic animals. 
Application of histopathology in aquatic animal disease diagnosis 
 

ก.สศ.  734 (356734)    ชีววิทยาปรสิตภายนอกของสัตว์น้ าขั้นสูง    3 (2-3-4) 

 Advanced of Aquatic Animal Ectoparasite Biology 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน    ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite  consent of the Instructor 
ปรสิตสัตว์น้ า โพรโทซัวที่เป็นปรสิตภายนอกของสัตว์น้ า หนอนพยาธิที่เป็นปรสิตภายนอกของสัตว์

น้ า ปรสิตเปลือกแข็งภายนอกของสัตว์น้ า ตัวอ่อนหอยสองฝา ปลิง เทคนิคการตรวจหาปรสิตภายนอกของ
สัตว์น้ า กลไกของยา สารเคมี ในการก าจัดและควบคุมปรสิตภายนอก การผลิตวัคซีนและงานวิจัยด้านโรค
ปรสิตภายนอกของสัตว์น้ า 

Aquatic animal parasites. Ectoparasitic protozoan in aquatic animals. Ectoparasitic helminth in 
aquatic animals. Ectoparasitic crustacean in aquatic animals. Glochidia. Leeches. Ectoparasite 
examination techniques of aquatic animals   The mechanism of chemical and medicine for parasite 
control and treatment. Vaccination and research in aquatic animal ectoparasites 

 

ก.สศ.  735 (356735) เภสัชวทิยาในสัตว์น้ า     3 (3-0-6) 

  Aquatic Animal Pharmacology 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน    ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite  consent of the Instructor 
ความรู้เบื้องต้นทางเภสัชวิทยาค าจ ากัดความ แหล่งที่มาของยาและข้อควรพิจารณาทั่วไป หลักการ

ของกจิกรรมของยา เภสัชจลนศาสตร ์การดูดซมึ การกระจาย การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพ และการขับถ่ายของ
ยา หลักการความปลอดภัยของยาต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ยาต้านแบคทีเรีย ต้านไวรัส ต้านปรสิต ยาฆ่า
เชือ้ น้ ายาฆ่าเชือ้ และสารเคมีบ าบัดอื่น ๆ เภสัชพลศาสตร ์การสลบปลา และยาสลบ การรับยา ความสัมพันธ์
ของการตอบสนองต่อยา คร่ึงชวีิตและระยะถอนยา 
  Introduction to pharmacology, pharmacological terms and definitions. Sources of drugs in aquatic 

animal and general consideration. Principles of drug activity, pharmacokinetics, absorption, distribution, 

biotransformation and excretion of drugs. Principles of drug safety in terms of species and environment. 

Antibacterial agents, antiviral, antiparasitic, antiseptic, disinfectant and other chemotherapeutic agents. 

Pharmacodynamics agents. Fish anesthesia and anesthetics. Concept of drug receptor, dose response 

relationship, half-life and withdrawal period. 
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ก.สศ. 741 (356741)    การเลี้ยงสัตวใ์นระบบเกษตรแบบบูรณาการ  3 (3-0-6) 

       Integration of Livestock Production in Agricultural Systems 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  ก.สศ. 201 (356201)  หรอืตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   ANS   201 (356201)    or Consent of the Instructor  

นิเวศน์วิทยาและระบบเกษตร การวิวัฒนาการ และการจัดรูปแบบของการเลี้ยงสัตว์ในระบบ

เกษตรแบบบูรณาการ โดยเน้นตั้งแต่ระบบการเกษตรเพื่อยังชีพจนถึงระบบการเกษตรในเชิง

อุตสาหกรรม 

Ecology and agricultural systems. Evolution and integration of livestock production and agricultural 

systems, emphasizing sustainable agriculture up to industrialized agricultural systems. 

 

ก.สศ. 742 (356742)    การปรับตัวของสัตว์เลีย้งในสภาพอากาศร้อน 3 (3-0-6) 

      Adaptation of Livestock in Hot Climates 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน   ก.สศ. 411 (356411) และ ก.สศ.342 (356342)    

หรอืตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   ANS 411 (356411) and ANS 342 (356342) 

or Consent of the Instructor  

ปัญหาของอากาศร้อนที่ท าให้สัตว์เลี้ยงเกิดความเครียด และเป็นอุปสรรค ต่อการผลิต การ

ตรวจวัดความเครียดของสัตว์ และปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้สัตว์ต่างถิ่นปรับตัวให้ผลิตผลได้ ตามศักยภาพ

ในสภาพอากาศรอ้น 

Stress factors in the hot climates associated with livestock production. Information on 

monitoring stress responses of animals, various factors supporting adaptability of introduced 

livestock potentially perform in the hot climate. 

 

ก.สศ. 743 (356743)    สรีรวทิยาของการให้นม 3 (3-0-6) 

       Physiology of Lactation 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  ก.สศ. 411 (356411)   หรอืตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   ANS   411 (356411)   or Consent of the Instructor  

วิวัฒนาการ การเจริญ จุลกายวิภาคศาสตร์ และชีวเคมีของต่อมน้ านม ฮอร์โมนและระบบ

ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนม ทั้งนี้จะเน้นบทบาทของฮอร์โมนในการผลิตนมเป็นการค้า และ

โภชนาการของสัตว์ให้นม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการสังเคราะห์นม เมตะโลลิซึมที่ผิดปกติดันเนื่องจาก

การให้นม ปัจจัยที่กระทบต่อการให้นมของสัตว์เลี้ยง ตลอดจนคุณค่าทางอาหารของนมไว้ดว้ย 
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Morphogenesis, growth, histology and cytology of the mammary gland, hormonal and 

neural control of milk production. Role of hormones in commercial milk production and nutrition of 

lactating animal. The synthesis of milk, metabolism disturbance associated with lactation, nutritive 

value of milk and factors affecting milk production. 

 

ก.สศ. 744 (356744)    การผลิตสุกรขั้นสูง 3 (3-0-6) 

       Advanced Swine Production 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  ก.สศ. 442 (356442)  หรอืตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   ANS 442 (356442)   or Consent of the Instructor  

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสุกร การจัดการโรงเรือนและสภาวะแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต การเก็บและบันทึกข้อมูล ตลอดจนการเขียนและวิเคราะหโ์ครงการ 

The factors affecting swine management to increase the production efficiency, housing and 

environmental management. Collect data and recording systems, the proposal presentation and 

project analysis are required. 

 

ก.สศ. 745 (356745)    การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง 3 (3-0-6) 

       Advanced Poultry Production 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  ก.สศ. 441  (356441) หรอืตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   ANS   441 (356441)  or Consent of the Instructor  

สถานการณ์การผลิตสัตว์ปีกของโลกและของประเทศ สภาพการตลาดและปัญหาการส่งออก 

พันธุ์และเทคนิคการสร้างสายพันธุ์เพื่อให้เนื้อและให้ไข่ การผลิตและการจัดการพ่อแม่พันธุ์ เทคนิค-

การด าเนินงานในโรงฟัก อาหารและยุทธวิธีในการให้อาหารเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด แผนการ

ควบคุมและโปรแกรมการป้องกันโรงอย่างได้ผลของฟาร์มในเชิงการค้า อุตสาหกรรมการแปรรูป

ผลผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการผลิตไข่ผง ไก่สดแช่แข็ง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการบันทึกข้อมูล 

การเขียนโครงการตั้งฟารม์ และการวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของโครงการด้วย 

World and country situations of poultry production, marketing and export problems. 

Commercial breeds and breeding techniques for meat and egg production lines. Production and 

management of parent stocks. Operating techniques for commercial hatchery. Feeds and feeding 

strategies for enhancing maximum return. Effective disease control and prevention programmes in 

commercial farms. Processing plants and relevant business including production of egg powder and 

frozen products. Farm recording, project planning and possibility analysis are also included. 
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ก.สศ. 746 (356746)    วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขัน้สูง 3 (3-0-6) 

      Advanced Meat Science 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  ก.สศ. 448 (356448) หรอืตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   ANS   448 (356448)  or Consent of the Instructor  

สถานการณ์ทางด้านเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้บริโภค การตลาด และปัญหาในการ

ส่งออกทั้งของประเทศและโลก พื้นฐานคุณภาพทาง ชีวเคมี, สรีรวิทยา และกายวิภาค ของกล้ามเนื้อ 

และเนื้อเยื่อต่าง ๆ คุณภาพหลักที่ส าคัญของซาก คุณภาพเนื้อ และไขมัน ที่สัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์

หลักการแปรรูปเนื้อสัตว์ และเทคโนโลยีของอาหาร เทคนิคการท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

เพื่อเข้าสู่ความเป็นสากล 

World and country situation of meat and meat products for consumption, marketing and 

export problems. Basic biochemical, physiological and anatomical properties of muscle and related 

tissue. Principles of carcass, meat and fat quality, related tissue. Principles of carcass, meat and fat 

quality, related to human health. The strategies to meat processing and hurdle technology. Meat 

science research techniques for international competition. 

 

ก.สศ.  747 (356747)    การผลิตสัตว์น้ าวัยอ่อน 3 (2-3-4) 

  Aquatic Animal Seed Production 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน     ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   consent of the Instructor 

  บทน า ความส าคัญของระบบเพาะฟัก และการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ า ระบบเพาะฟัก และอนุบาลลูก

พันธุ์ ของปลาน้ าเย็นระบบเพาะฟัก และอนุบาลลูกพันธุ์ ของปลาเขตร้อน ระบบเพาะฟัก และอนุบาลลูกพันธุ์ 

กุง้ และปู ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การใช้นาโนเทคโนโลยีในโรงเพาะฟัก และอนุบาลลูกพันธุ์ การปรับ

สมดุลของแร่ธาตุในน้ าส าหรับการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ า การขนส่งและการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ า 

  Introduction: the important of aquatic animal hatchery and nursing system. Cold fish hatchery 

and nursing system. Tropical fish hatchery and nursing system. Crustacean hatchery and nursing system. 

Biosecurity system. Nanotechnology in aquatic animal hatchery and nursing system. Equitable mineral for 

seed production. Seed transportation and trading. 
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ก.สศ. 748 (356748)     การผลิตสัตว์น้ าสวยงามเชิงธุรกิจ         3 (3-0-6) 

Commercial Ornamental Aquatic Animals Production 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน     ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   consent of the Instructor 
กลุ่มสัตวน์้ าไม่มีกระดูกสันหลงัสวยงามทางเศรษฐกจิ กลุ่มสัตว์น้ ามีกระดูกสันหลังสวยงามทาง

เศรษฐกจิ การจัดการฟาร์มผลิตสตัว์น้ าสวยงามเชิงพาณิชย์ มาตรฐานการท าฟารม์สัตวน์้ าสวยงาม การตลาด
สัตว์น้ าสวยงาม การบรหิารจัดการทรัพยากรในฟาร์มสตัวน์้ าสวยงาม การปรับตัวของธรุกิจฟาร์มสัตว์น้ า
สวยงาม 
 

 Economical invertebrate ornamental aquatic animal. Economical vertebrate ornamental aquatic 

animal. Management of ornamental aquatic animal production farm . Ornamental aquatic animal farm 

standard. Ornamental aquatic animal marketing. Resource within ornamental aquatic animal farm 

management. Adaptation of ornamental aquatic animal farm business. 

 

ก.สศ.  749 (356749)    แพลงกต์อนและสาหร่ายวิทยาเชงิธุรกิจการประมง 3 (2-3-4) 

  Commercial Planktonology and Phycology for Fisheries 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน     ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   consent of the Instructor 
ชนิดและความส าคัญของแพลงก์ตอนทางการประมง ชนิดและความส าคัญของสาหร่ายทางการ

ประมง การท าฟารม์ผลิตแพลงก์ตอนเศรษฐกิจ การท าฟาร์มผลิตสาหรา่ยเศรษฐกจิ การแปรรูปแพลงก์ตอน
และสาหร่ายเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้แพลงก์ตอนและสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารสัตว์ การประยุกต์ใช้แพลงก์
ตอนและสาหร่ายเพื่อเป็นแหล่งพลังงานเชือ้เพลิงทดแทน การตลาดและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากแพลงก์
ตอนและสาหรา่ย 

 Species and important of plankton for fisheries. Species and important of algae for 
fisheries. Economical plankton farm production. Economical algae farm production. Economical plankton 
and algae transformation. Application of plankton and algae for animal feeds. Application of plankton 
and algae as the renewable energy. Marketing and registration of plankton and algae products 
. 

ก.สศ. 751 (356751)    โภชนศาสตร์สัตว์ขัน้สูง 3 (3-0-6) 

  Advanced Animal Nutrition 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน   ก.สศ. 451(356451)  หรอืตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   ANS  451 (356451) or Consent of the Instructor  

เทคนิคที่ใช้ในการทดลองเพื่อศึกษาคุณภาพอาหารในแง่มุมต่าง ๆ วิธีการและระบบในการวัด

และระบุปริมาณพลังงานที่สะสมไว้ในร่างกาย การประเมินคุณภาพโปรตีน เทคนิคในการศกึษาหาความ

ต้องการโภชนะของสัตว์ เมตะโบลิซึมที่ผิดปกติ สารเสริมและสารเร่งการเจรญิเติบโต 
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Advanced techniques in conducting feed evaluation trials in different aspects, methods and 

systems for measuring energy retention, evaluation of protein quality as well as techniques in 

assessing nutrient requirements. Metabolic disorders, feed additives and growth promotants. 

 

ก.สศ. 752 (356752)    โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 3 (3-0-6) 

        Ruminant Nutrition 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน   ก.สศ. 303 (356303) หรอืตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   ANS   303 (356303)  or Consent of the Instructor  

กายวิภาค และสรีรวิทยาการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอือ้ง รวมทั้งอาหารชนิดของอาหารและ

การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอือ้งและเมตะโบลิซึมที่ผดิปกติ 

Anatomy and digestive physiology of nutrients, feeds and feeding and metabolic disorders. 

 

ก.สศ. 753 (356753)    โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 3 (3-0-6) 

        Monogastric Animal Nutrition 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  ก.สศ. 303 (356303)  หรอืตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   ANS 303 (356303)  or Consent of the Instructor  

ความต้องการโภชนะในขั้นสูงซึ่งละเอียดอ่อนมากขึ้น และการน าไปใช้ประโยชน์ของร่างกาย 

ตลอดจนการกระทบกระเทือนและความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะต่าง ๆ ในสัตว์ปีก  สุกรและสัตว์

กระเพาะเดี่ยวอื่น ๆ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาจะรวมทั้งหลักโภชนศาสตร์ และผลงานวิจัยใหม่ ๆ ด้าน

โภชนศาสตร ์

Advanced and exacting nutrient requirements and utilization, nutritional disturbances and 

interrelationships in poultry, swine and other monogastric animals. Principles and recent research 

result from journals. 

 

ก.สศ.  755 (356755)    โภชนศาสตร์สัตว์น้ าขั้นสูง     

   3 (2-3-4) 

 Advanced in Aquatic Animal Nutrition  

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน     ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   consent of the Instructor 

อาหารและบทบาทของอาหารสัตว์น้ าต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า งานวิจัยความต้องการ

อาหารของสัตว์น้ า หน้าที่และการจัดการของอาหารส าเร็จรูปส าหรับการเลี้ยงแบบหนาแน่น หน้าที่และการ

ประยุกต์ใช้อาหารหารส าหรับลูกปลา หน้าที่และงานวิจัยการใช้สารเสริมในอาหารสัตว์น้ า ความส าคัญ และ
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งานวิจัยของปลาป่น และน้ ามันปลา การคิดสูตรอาหาร และการผลิตอาหารส าหรับ การเพาะเลี้ยงที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ของเสียจากอาหารสัตว์น้ า งานวิจัยด้านโภชนสัตว์น้ า

ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ า การน าเสนองานด้านโภชนสัตว์น้ า 

Feed and its function in aquaculture industry. Researches in nutritional requirement of aquatic 

animals . Functions and managements of commercial feed in intensive aquaculture. Larval nutrition: 

functions and application in aquaculture. Additives: functions and researches in aquaculture nutrition. Fish 

meal and fish oil: importance and alternative researches. Diet formulation and manufacture in sustainable 

aquaculture. Feed: strategies, environmental impacts and waste management. Fish nutrition research in 

relation with other discipline in aquaculture industry. Final project presentation      
 

ก.สศ. 769 (356769)    หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 1 1 (1-0-2) 

       Selected Topic in Animal And Aquatic Science 1 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   Consent of the Instructor  

ศกึษาและอภปิรายเกี่ยวกับความรูใ้หม่ ๆ ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

Study and discussion on some recent knowledges in animal and aquatic science 

 

ก.สศ. 779 (356779)    หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 2 2 (2-0-4) 

        Selected Topic in Animal And Aquatic Science 2 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   Consent of the Instructor  

ศกึษาและอภปิรายเกี่ยวกับความรูใ้หม่ ๆ ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

Study and discussion on some recent knowledges in animal and aquatic science 

 

ก.สศ.  781 (356781)    การท าประมงบนที่สูง 3 (2-3-4) 

  Highland Fisheries 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน     ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   consent of the Instructor 
ลักษณะทางกายภาพ และเคมีของพืน้ทีสู่ง ลักษณะทางภมูอิากาศของพืน้ทีสู่งในรอบปี คุณสมบัติ

ทางกายภาพของแหลง่น้ า และคุณสมบัติทางเคมีของแหลง่น้ า บนพืน้ที่สงู ชนดิของสัตวน์้ า และการปรับตัวใน
เขตพื้นที่สูง ความส าคัญของสัตว์น้ ากับวิถีชีวติของคนบนพืน้ที่สูง กฎ และข้อบงัคับท่ีเกี่ยวข้องกับการท า
ประมงบนพืน้ที่สูง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการท าประมงบนพืน้ที่สูง 
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Physical and chemical high-land area. High-land climate annually study. High-land physical 

and chemical water properties. Species of aquatic animal and their adaptation. Fisheries folkways. 

Rules and regulations of high-land fisheries. Appropriate fisheries technology for high-land area 

ก.สศ.  782 (356782)    การท าประมงและการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน 3 (3-0-6) 

  Sustainable Aquaculture and Fisheries 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน     ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   consent of the Instructor 
บทน าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศทาง

ทะเล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การปรับตัว และการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต แหล่งอนุรักษ์ 
และการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจ านวนสัตว์น้ า การพัฒนาการเพาะเลี้ยงอย่างเหมาะสม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง และสัตว์ทะเลอย่างยั่งยืน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในแหล่งชุมชนอย่างยั่งยืน มุมมองการพัฒนาการ
เพาะเลีย้งอย่างยั่งยืน การส่งเสรมิการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ าการน าเสนอโครงงาน 

Introduction to aquaculture. Marine biodiversity and interaction of marine organisms in the 

ecosystem. Climate change impacts, Adaptation and mitigation. Resource conservation and enhancing 

aquaculture. Equitable aquaculture development. Sustainable coastal and marine aquaculture. 

Sustainable rural aquaculture. Enhancing prospects for sustainable aquaculture development. Promoting 

an enabling aquatic environment. Final project presentation 
 

ก.สศ.  783 (356783)    นิเวศนว์ิทยาทางน้ าขั้นสูง 3 (2-3-4) 

  Advanced of Aquatic Ecology 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน     ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   consent of the Instructor 
สัณฐานวิทยาของแหล่งน้ า คุณสมบัติทางเคมีของน้ า ก าลังผลิตของระบบนิเวศทางน้ า ชีวมวลของ

แหล่งน้ า พืชบริเวณแหล่งน้ า สมดุลของระบบนิเวศทางน้ า ผลกระทบของของเสียต่อระบบนิเวศทางน้ า การ
ประยุกต์ใชส้ารอินทรยี์ในแหล่งน้ าเพื่อรักษาสมดุล กฎหมายสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

 Morphology of water basins. Chemical properties of water. Productivity of aquatic ecology. 

Biomass of water resources. Plants in watershed. Equilibrium of aquatic ecology. Effects of waste to 

aquatic ecology. Application of organic contents for aquatic ecology equilibrium. Aquatic environment laws 

.  

ก.สศ.  784 (356784)    จรรยาบรรณการใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร ์3 (2-3-4)

  Agricultural Animal Ethics for Scientific Work 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite  consent of the department 
บทน า การใชส้ัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หลักการการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตรอ์ย่างมี

จรรยาบรรณจรรยาบรรณสัตว์น้ าไมม่ีกระดูกสนัหลัง จรรยาบรรณสัตว์น้ ามีกระดูกสนัหลัง จรรยาบรรณสัตว์
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กระเพาะเดี่ยวขนาดเล็ก จรรยาบรรณสัตว์กระเพาะเดีย่วขนาดใหญ ่จรรยาบรรณสัตว์เคี้ยวเอือ้ง และสัตว์
เค้ียวเอือ้งเทียม 

Introduction: Animal for scientific work. Ethical principles and guidelines for the use of animals. 
Aquatic invertebrate ethics. Aquatic vertebrate ethics. Small monogastic animal ethics. Large 
monogastic animal ethics. Ruminants and pseudo-ruminant ethics 
 

ก.สศ. 789 (356789)    หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 3 3 (3-0-6) 

        Selected Topic in Animal And Aquatic Science 3 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   Consent of the Instructor  

ศกึษาและอภปิรายเกี่ยวกับความรูใ้หม่ ๆ ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

Study and discussion on some recent knowledges in animal and aquatic science 

 

ก.สศ. 791 (356791)    สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 1 1 (1-0-2) 

       Seminar on Animal and Aquatic Science 1 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   Consent of the Instructor  

การอภิปรายเชงิวิเคราะหแ์ละวิจารณ์ข้อมูลงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 1 

Seminar on advanced research in animal and aquatic science 1 

 

ก.สศ. 792 (356792)    สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 2 1 (1-0-2) 

        Seminar on Animal and Aquatic Science 2 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   Consent of the Instructor  

การอภิปรายเชงิวิเคราะหแ์ละวิจารณ์ข้อมูลงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 2 

Seminar on advanced research in animal and aquatic science 2 

 

ก.สศ. 795 (356795)    ปัญหาพเิศษ 3 (0-18-0) 

      Special Problems 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน      ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

Prerequisite   Consent of the Instructor  
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การศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระภายใต้หัวข้อเรื่องที่อาจารย์ผู้ควบคุมวิชาเห็นชอบแต่ต้องเป็นส่วน

หนึ่งของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรอืงานวิจัยในหลักสูตรแผนอื่น ๆ และนักศึกษาจะต้องส่งรายงานต่อ

ภาควิชา 

Research, which is not a part of the thesis or other M.S. programmes, under supervision.  

A written report must be submitted. 

 

ก.สศ. 797 (356797)    วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  37 หน่วยกิต 

             Master’s Thesis 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงร่างแล้วหรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ   

 อนุมัตหิัวข้อโครงรา่ง 

Prerequisite  Approved proposal or concurrent to thesis proposal 

 

ก.สศ. 799 (356799)    วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12  หนว่ยกิต 

             Master’s Thesis 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงร่างแล้วหรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ   

 อนุมัตหิัวข้อโครงรา่ง 

Prerequisite  Approved proposal or concurrent to thesis proposal 
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2.  ส้าเนาค้าสั่งแต่งตั งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3.ผลงานทางวิชาการ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน  ตั งทวีวพิัฒน์ 

งานวจิัยระดับชาติ 

1 ทศพล มูลมณี , สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ , กัญญารัตน์ พวกเจริญ และอานันท์ อะภิวัน. 2559. 

การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกร และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม. หน้า 198-202. 

รายงานการประชุมวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันและวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราช

พฤกษ์ มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่. 

2 ทศพล มูลมณี, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, จักรี จิตจ านง, ปุณณะวุทฒ์ ยะมา และพิชิต วันชัย. 2559.

อัตราการตั้งท้องของกระบือนมพันธุ์เมซานีในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ 

หลังรักษาด้วยโปรแกรมฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวน าการเป็นสัดและตกไข่. หน้า 212-215. 

รายงานการประชุมวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันและวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราช

พฤกษ์ มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่. 

3 ปฏิวัติ ผายทอง, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, ศุภมิตร เมฆฉาย และวิชิต สนลอย. 

2559.การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารส าหรับไก่กระดูกด าและระบบการผลิตลูกไก่และ

การเลี้ยงขุนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง. หน้า 228-233. รายงานการประชุมวิชาการของ

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันและวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปี

งบประมาณ 2559 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่. 

4 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, ธนชัย ทะสุใจ, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และวิชิต สนลอย. 2559.การวิจัยและ

พัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง (ปีที่ 2). หน้า 234-239. : 

รายงานการประชุมวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันและวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราช

พฤกษ์ มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่. 

5 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, รัตนา อุตค า, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และวิชิต สนลอย. 2559.ระดับโปรตีน

และพลังงานใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมในสูตรอาหารไก่เบรสช่วงอายุ 11-13 สัปดาห์.  

หน้า 240-245. รายงานการประชุมวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันและ

วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่  1) 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่. 
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6 ศุภมิตร เมฆฉาย, นันทนา โปธาค า, วรรักษ์ หน่อสีดา, กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. 

2559.เครื่องหมายโมเลกุล MC1R และ PMEL17 ส าหรับบ่งชี้ลักษณะไก่กระดูกด า.  

หน้า 185-188. รายงานการประชุมวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันและ

วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่  2) 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่. 

7 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล วิกรม จันทระเปารยะ ณัฐกานต์ มณีทองและอานันท์  

อะภิวัน. 2559. การใช้กล้วยน้ าว้าเป็นอาหารเหลวส าหรับลูกสุกรระยะก่อนหย่านม . 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs), 82น. (ผลงานวิจัยที่วา่จา้งโดยภาคเอกชน ไม่อนุญาตใหต้ีพมิพ์เผยแพร่) 

8 วิภาสิริ สมบัติใหม่ ประจิตต์ อุดหนุน วัชรินทร์ ค ามุงคุณ สุพรรษา อักโขสุวรรณ และสุชน  

ตั้งทวีวิพัฒน์. 2559. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ทาง

การค้าสามสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย. ว . แก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 2):  

154-162. 

9 พิเชษฐ์ จันทร์เป็ง ประจิตต์ อุดหนุน สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์และบุญล้อม ชีวะอิสระกุล . 2558. 

คุณค่ าทางอาหารและการใช้ฝุ่นข้าวโพดจากการสี ข้าวโพดในอาหารเป็ด ไข่ .  

ว. สัตวศาสตร์แหง่ประเทศไทย. 2(1) : 1-13. 

10 ณัฐกานต์ มณีทอง สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และพิชิต สนลอย. 2558.ผลผลิต

ไข่และสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของไก่กระดูกด าโครงการหลวงพ่อแม่พันธุ์รุ่น P0.  

ว. สัตวศาสตร์แหง่ประเทศไทย. 2(1): 28-38. 

11 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ชยาณ์ ไชยประสพ ณัฐกานต์ มณีทองบุญล้อม ชีวะอิสระกุล ศุภฤกษ์  

นาคกิตเศรษฐและวิชิต สนลอย. 2558. ระบบการผลิตไข่ไก่อินทรีย์ในแปลงปลูกผัก

อินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยว. ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่ สู ง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 25 58 (ส่วนที่  1).  

หนา้ 176-180, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชยีงใหม่. 

12 ณัฐกานต์ มณีทอง สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และวิชิต สนลอย . 2558.  

สูตรอาหารที่เหมาะสมส าหรับไก่กระดูกด าบนพื้นที่สูง. ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ

หลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 

2558 (ส่วนที่ 1). หน้า 181-185, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชยีงใหม่. 

13 วิไลพร ทัณฑะรักษ์ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และวิชิต สนลอย . 2558.  

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ ไก่ เบรสเพื่อเป็นรายได้แก่ เกษตรกรบนพื้นที่สูง . 

ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
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มหาชน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 1). หน้า 186-191, อุทยานหลวงราช

พฤกษ์ เชยีงใหม่. 

14 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ วิภาสิริ สมบัติใหม่บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และวิชิต สนลอย . 2558. การวิจัย

และพัฒนาไก่ฟ้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง. ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ

หลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 2). หน้า126-131, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชยีงใหม่. 

15 ศุภมิตร เมฆฉาย นันทนา โปธาค า กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ . 2558. โครงการ

ศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมส าหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกด า . ผลงานวิจัยของ

มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 2). หน้า113-116, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชยีงใหม่. 

16 ทศพล มูลมณี กัญญารัตน์ พวกเจริญ ณัฐกานต์ มณีทอง และสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ . 2558.  

การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผิตสุกรบนพื้นที่สูง . ผลงานวิจัย

ของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 2). หน้า117-122, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชยีงใหม่ 

17 กรวรรณ ศรีงามศุภมิตร เมฆฉาย สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ประภาส มหินชัย สัญชัย จตุรสิทธา และ

วรรณพร ทะพิงค์แก. 2558. โครงการพัฒนาสายพันธุ์สุกรที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไข

สภาพการเลี้ยงบนพื้นที่สูง. ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สู ง (องค์การมหาชน) ประจ าปี งบประมาณพ.ศ. 25 58 (ส่วนที่  2).  

หนา้ 123-125, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชยีงใหม่. 

18 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ประจิตต์ อุดหนุน วัชรินทร์ ค ามุงคุณ สุพรรษา อักโขสุวรรณ รัตนา อุตค า 

ธนชัย ทะสุใจ และสันติ ปินทุกาศ. 2558. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและ

องค์ประกอบซากของไก่เนือ้สายพันธุ์การค้าที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย. รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์เสนอต่อบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน), 101 น. (ผลงานวิจัยที่ว่า

จา้งโดยภาคเอกชน ไม่อนุญาตใหต้ีพมิพ์เผยแพร่). 

19 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐ์. 2557. การพัฒนาการ

ผลิตปศุสัตว์และก๊าซชีวภาพของมูลนิธิโครงการหลวง. ว. สัตวศาสตร์แหง่ประเทศไทย. 1 

(ฉบับพิเศษ 2): 13-22. 

20 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล สุรพล เศรษฐบุตร และรุ้งตะวัน จันทรเปารยะ. 

2557. การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการศูนย์เครือข่ายวิจัยและ

พัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) . รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 237 น. (ผลงานวิจัยที่ว่าจ้างโดยสกว. 

 ไม่อนุญาตใหต้ีพมิพ์เผยแพร)่. 
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21 รุ่งนิรันดร์ ทองเผือก สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์และบุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2556. ระดับโปรตีนและ

พลังงานที่เหมาะสมในอาหารไก่ไข่เพศผู้ระยะเจริญเติบโต. รายงานการประชุมวิชาการ

งานเกษตร นเรศวร ครั้งที่ 11 หนา้ 252-261. มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.  
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(Halophilic archaea) ที่ มี กิ จกรรมของเอนไซม์ฮีสตามีนดี ไฮโดรจี เนส  (Histamine 

dehydrogenase) (เลขที่ค าขอ : 0901005189 วันที่ยื่นค าขอ : 20 พฤศจิกายน 2552 
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หนา้ 212-215. 

5. ทศพล มูลมณี กัญญารัตน์ พวกเจริญ ณัฐกานต์ มณีทอง และ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. 2558. การวิจัย
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งานวจิัย 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่วา่ด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 

2559  

ข. กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

     (1)  นักศกึษาต้องมสี่วนร่วมในการจัดการ ด าเนินการ และการน าเสนอ

ในการสัมมนาทางวิชาการหรือมีส่วนร่วมในการวิพากวจิารณ์ ในหัวข้อท่ีมี

ความสัมพันธ์กับการท าวิทยานพินธ์ของนักศกึษาอยา่งน้อย  3 ภาค

การศึกษา และนักศกึษาจะตอ้งเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลา

การศึกษา 

 

 

(1) นักศกึษาตอ้งมสี่วนร่วมในการจัดการ ด าเนนิการ และการ

น าเสนอในการสัมมนาทางวชิาการหรือมสี่วนร่วมในการ

วพิากวจิารณ์ในหัวข้อท่ีมีความ สัมพันธ์กับการท าวิทยานิพนธ์

ของนักศกึษาอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง และนักศกึษาจะต้องเข้าร่วม

กิจกรรมทางอยา่งน้อย 75 เปอร์เซ็นต ์ของจ านวนคร้ังท่ีจัด

กิจกรรม 

 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ

ตรวจสอบนักศกึษา 

 (2)   ผลงานวทิยานพินธ์ต้องได้รับการตพีมิพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนนิการ 

ให้ผลงาน  หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพใ์น

วารสารหรือสิ่งพิมพท์างวิชาการหรือเสนอตอ่ท่ีประชุมวิชาการท่ีมี

รายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันตอ้งเป็น

บทความฉบับเต็ม (Full paper) จ านวนอย่างนอ้ย 2 เร่ือง 

(2) ผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ได้รับการ

เผยแพร่ หรืออยา่งนอ้ยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสาร

ระดับชาติท่ีอยูใ่นฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างนอ้ย 1 เร่ือง และ

เสนอผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ใน

การประชุมวชิาการระดับชาตท่ีิเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา อย่าง

นอ้ย 1 เร่ือง  

ป รับ เงื่ อ น ไข เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต าม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า

ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  
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(3)  นักศกึษาจะต้องรายงานผลการศกึษาต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าสาขา  ประธานกรรมการ

บัณฑิตศกึษาประจ าคณะและคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

(3) ตอ้งรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต

วทิยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการ

บัณฑิตศกึษาประจ าคณะ และรวบรวม ส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุก

ภาคการศกึษา 

 

ป รับ เงื่ อ น ไข เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต าม

ข้อ บั งคับมหาวิทยาลั ย เชียงใหม ่ 

วา่ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกิตสะสม 

 1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย  :  ภาษาต่างประเทศ 

 2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา  :    ไมม่ ี

ง. ผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive examination)  โดย

นักศกึษายื่นค าร้องขอสอบตอ่บัณฑิตวทิยาลัยโดยผา่นความเห็นชอบของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานพินธ์หลกั 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกิตสะสม 

 1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย  :  ภาษาต่างประเทศ 

 2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา  :    ไมม่ ี

ง. ผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive 

examination)  โดยนกัศกึษายื่นค าร้องขอสอบตอ่บัณฑิตวทิยาลยั

โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานพินธ์หลัก 
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จ้านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  37 หน่วยกิต จ้านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  37 หน่วยกิต  

1. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  25  หน่วยกิต 1.กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  25  หน่วยกิต  

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา  ไม่น้อยกว่า  25 หน่วยกิต   1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา  ไม่น้อยกว่า  25 หน่วยกิต  

   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต    1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต - ปรับลดหน่วยกิตของกระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะลง 

เพื่อให้นักศกึษาได้เลือกเรียนวิชานอกสาขาได้มากขึน้ 

   1.1.1    กระบวนวชิาบังคับ                                  5    หน่วยกิต    1.1.1    กระบวนวิชาบังคับ                           4 หน่วยกิต - เพื่อให้จ านวนหน่วยกติที่นักศกึษาเลือกเรียนใน  

กระบวนวิชาเลือกมคีวามเหมาะสมโดยไม่กระทบ

ต่อคุณภาพการศึกษา 
 356722 ก.สศ. 722 การวางแผนการทดลอง              3 หน่วยกิต 
      และวิเคราะห์ทางสัตวศาสตร ์

 356722 ก.สศ. 722 การวางแผนการทดลองและสถิต ิ 3 หน่วยกิต 
      วิเคราะห์ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

- เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุม
ถึงแขนงวิชาวิทยาศาสตร์การประมงด้วย 

     356791 ก.สศ. 791  สัมมนาสัตวศาสตร ์1 1 หน่วยกิต
 356792 ก.สศ. 792  สัมมนาสัตวศาสตร ์2 1 หน่วยกิต 

     356791 ก.สศ. 791  สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 1 หน่วยกิต 
  

 

-กระบวนวิชา ก.สศ.792 ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 

    

1.1.2   กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  14   หน่วยกิต 1.1.2   กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    12    หน่วยกิต - จัดท าเป็นหลักสูตรที่มี 2 แขนงวิชา 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการศึกษาต่อยอดของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีซ่ึงภาควิชาฯ ได้เปิดรับและ
สอนนักศึกษามาแล้วระยะหนึ่ง ประกอบกับวิทยาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การประมงก็มีความก้าวหน้า
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
- เปลี่ยนเงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อนของ กระบวนวิชา 
ก.สศ.723 และ ก.สศ. 725 เพื่อเพิ่มโอกาสให้
นักศึกษาสาขาอื่นให้สามารถเรียนวิชานี้ได้ 

 

 โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาให้ความเหน็ชอบ    
  
 356711  ก.สศ.711  เอ็นโดไครน์วทิยาของสัตว ์  3 หน่วยกิต 

 โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ทีค่ณะกรรมการ
บัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาใหค้วามเห็นชอบ 
แขนงวิชาสัตวศาสตร ์
 356711  ก.สศ.711  เอ็นโดไครน์วทิยาของสัตว ์   3 หน่วยกิต 

 356721 ก.สศ.721  พันธุศาสตร์ประชากรสัตว ์ 3 หน่วยกิต  356721 ก.สศ.721  พันธุศาสตร์ประชากรสัตว ์ 3 หน่วยกิต 

356723 ก.สศ.723  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต 356723 ก.สศ.723  การปรบัปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
356725 ก.สศ.725  พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว ์ 3 หน่วยกิต 356725 ก.สศ.725  พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว ์ 3 หน่วยกิต 
356731 ก.สศ.731  การใชย้าในฟาร์มสัตว์เลีย้ง 3 หน่วยกิต 356731 ก.สศ.731  การใชย้าในฟาร์มสัตว์เลีย้ง 3 หน่วยกิต 
  

 

http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS711.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS711.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS721.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS721.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS721.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS721.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS731.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS731.pdf
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356741 ก.สศ.741  การผลิตปศุสัตว์ในระบบเกษตร 3 หน่วยกิต
           แบบบูรณาการ 

 
 

356742 ก.สศ.742   การปรับตัวของสัตว์เลี้ยง 3 หน่วยกิต
   ในสภาพอากาศร้อน 

 

 356745 ก.สศ.745 การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง 3 หน่วยกิต    เหมือนเดิม 

 356746 ก.สศ.746 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต   

 356751 ก.สศ.751 โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสงู 3 หน่วยกิต  

 356752 ก.สศ.752 โภชนศาสตร์สัตว์เคีย้วเอื้อง 3 หน่วยกิต   

 356753 ก.สศ.753 โภชศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 3 หน่วยกิต   

 356769 ก.สศ.769 หัวข้อพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1 1 หน่วยกิต 356769 ก.สศ.769 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตวน้์ า 1 1 หน่วยกิต - เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา โดยให้มีเนื้อหา

ครอบคลุม ถึงแขนงวิชาวิทยาศาสตร์การ

ประมงด้วย 

 356779 ก.สศ.779 หัวข้อพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2 2 หน่วยกิต 356779 ก.สศ.779 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตวน้์ า 2 2 หน่วยกิต 

 356789 ก.สศ.789 หัวข้อพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3 3 หน่วยกิต 356789 ก.สศ.789 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตวน้์ า 3 3 หน่วยกิต 

  

356784 ก.สศ.784  จรรยาบรรณการใชส้ัตว์เกษตรเพื่อ  3 หน่วยกิต 

   งานทางวทิยาศาสตร์ 

- เพิ่มวิชาเกี่ยวกับจรยิธรรมทางการวิจยั 

(ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

-ไม่ม-ี 356792 ก.สศ. 792 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  2  1 หน่วยกิต - ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก 

 356795 ก.สศ.795  ปัญหาพิเศษ      3 หน่วยกิต 356795 ก.สศ.795  ปัญหาพิเศษ      3 หน่วยกิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS741.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS742.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS745.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS746.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS751.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS752.PDF
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS753.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS769.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS769.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS789.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS789.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS789.pdf
http://animal.agri.cmu.ac.th/SOURCE/Course-Syllabus-PDF/Master/Course%20Syllabus%20ANS789.pdf
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 แขนงวทิยาศาสตร์การประมง - เพิ่มกระบวนวิชาเพื่อรองรับการเปิดแขนง
วิชาวิทยาศาสตร์การประมง 

 

 

  356713  ก.สศ. 713  ภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์น้ าขั้นสูง 3 หน่วยกิต 

 
 356726  ก.สศ. 726  เทคโนโลยชีีวภาพในการ 3 หน่วยกิต 
     เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขั้นสูง 

  356732  ก.สศ. 732  โรคสัตว์น้ าขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
  356733  ก.สศ. 733  พยาธิวทิยาสัตว์น้ าขั้นสูง   3 หน่วยกิต 
 356734  ก.สศ. 734  ชีววทิยาปรสิตภายนอกของสัตวน์้ าขัน้สูง 3 หน่วยกิต 

 356735  ก.สศ. 735  เภสัชวิทยาในสัตว์น้ า   3 หน่วยกิต หน่วยกิต 
 356747 ก.สศ. 747 การผลิตสัตว์น้ าวัยออ่น 3  หน่วยกิต 

 356748 ก.สศ. 748 การผลิตสัตว์น้ าสวยงามเชงิธุรกิจ       3 หน่วยกิต 
 356749 ก.สศ. 749 แพลงก์ตอนและสาหร่ายวิทยา 3 หน่วยกิต 
    เชิงธุรกิจการประมง 
 356755  ก.สศ. 755 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าขั้นสงู 3 หน่วยกิต 

 
356769  ก.สศ. 769 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร ์ 1 หน่วยกิต 
  และสัตว์น้ า 1 

 

356779  ก.สศ. 779 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
  และสัตว์น้ า 2 

 356781 ก.สศ. 781 การท าประมงบนที่สูง 3 หน่วยกิต 
 356782 ก.สศ. 782 การท าประมงและการเพาะเลี้ยง  3 หน่วยกิต 

   อย่างย่ังยืน 
 356783 ก.สศ. 783 นิเวศน์วทิยาทางน้ าขั้นสูง 3 หน่วยกิต 

 

 356784 ก.สศ. 784 จรรยาบรรณการใชส้ัตว์เกษตรเพื่อ 3 หน่วยกิต 

 งานทางวทิยาศาสตร์ 

356789  ก.สศ. 789 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
  และสัตว์น้ า 3 

  356792  ก.สศ. 792  สัมมนาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 2 1  หน่วยกิต 

  356795  ก.สศ. 795  ปัญหาพิเศษ 3 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ 2555  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 
เหตุผลในการปรับปรุง 

 1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวชิาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน           6   หนว่ยกิต      1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ   (ถ้ามี) ไม่เกิน              9 หน่วยกิต   - เพื่อโอกาสให้นักศกึษาไปเลือกเรียนกระบวนวิชา 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั นสูง (ถ้ามี)         ไม่มี             2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั นสูง   -ไม่ม-ี นอกสาขาได้มากขึน้ 

ข.  วทิยานิพนธ ์  12 หน่วยกิต ข.  วทิยานิพนธ ์  12 หน่วยกิต  
 356799 ก.สศ. 799 วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต  356799 ก.สศ. 799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท 12 หน่วยกิต - ปรับชื่อเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับ 

     1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย  -  ภาษาต่างประเทศ                     เหมือนเดิม บัณฑิตศกึษา  

  2   ตามเงื่อนไขตามสาขาวชิา -  ตามความเห็นชอบของ   
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย ง.กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดว้ย  

  (1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา  และต้องเข้าร่วม
สัมมนาทกุคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา      

1. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ ด าเนินการ และการน าเสนอในการ

สัมมนาทางวิชาการหรือมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ในหัวข้อที่มีความ สัมพันธ์กับการ

ท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างน้อย 3 คร้ัง และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทาง

วิชาการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนคร้ังที่จัดกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา 

- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตรวจสอบนักศึกษา 

(2) ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดย

ผลงานที่เผยแพร่นัน้ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) จ านวนอย่างน้อย 1 เร่ือง 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการ

เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI Ticr1  อย่างน้อย 1 เร่ือง  หรือเผยแพร่ บทความฉบับเต็ม (Full Paper) 

ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับใน

สาขาวชานั้น 

- ปรับเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา  

 3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ

และรวบรวม ส่งบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

3. ตอ้งรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวทิยาลัย โดย

ผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะและรวบรวมส่ง

บัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

- ปรับเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา  

 จ. การสอบประมวลความรู้ (Comperhensive Examination) ผ่านการสอบประมวล
ความรู้  ก่อนการเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาย่ืนค าร้องขอสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

จ. ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษา

ย่ืนค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวทิยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
 

- ปรับเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา  
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5.  ตารางเปรยีบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก้าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

แบบ 1 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั นปีท่ี 1 ชั นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั  ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั  

ผ่านการสอบประมวลความรู้    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ  

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ  เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ ์  

เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ ์  สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ  

สัมมนา    

 รวม 0  รวม 0 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

356797   วิทยานิพนธ ์ 12 356797   วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท             12 

 สัมมนา -  สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ  

      

 รวม 12  รวม 12 

 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั นปีท่ี 2 ชั นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

356797   วิทยานิพนธ ์ 12 356797 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท  12 

 สัมมนา   สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ - 

 รวม 12  รวม 12 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

356797   วิทยานิพนธ ์ 13 356797 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท  13 

    ผ่านการสอบประมวลความรู ้ - 

    สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ  

    ผ่านการสอบปอ้งกัน

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

- 

 รวม 13  รวม 13 

    รวมตลอดหลักสูตร 37 
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แบบ 2 

แขนงสัตวศาสตร ์

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั นปีท่ี 1 ชั นปีท่ี 1 

 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

356722 วางแผนการทดลองและ 

วิเคราะห์ทางสัตวศาสตร ์  

3 

 

356722 วางแผนการทดลองและสถติิ

วิเคราะห์ทางสัตวศาสตร์และ

สัตว์น้ า   

3 

 

356791 สัมมนาสตัวศาสตร ์ 1 356791 สัมมนาสตัวศาสตร์และสตัว์น้ า 1 1 

 กระบวนวิชาเลือก 6  กระบวนวิชาเลือก 6 

    สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาตา่งประเทศ 

 

 รวม 10  รวม 10 

    

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 ผ่านการสอบประมวลความรู ้   เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

356792 สัมมนาสตัวศาสตร ์2 1  กระบวนวิชาเลือก 9 

 กระบวนวิชาเลือก 9  สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ  

 รวม 10  รวม 9 
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แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั นปีท่ี 2 ชั นปีท่ี 2 

 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

 กระบวนวิชาเลือก 

 (Elective courses) 

5  กระบวนวิชาเลือก 

 (Elective courses) 

6 

356799 วิทยานิพนธ ์ 

 (Thesis) 

6 356799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท  

 (Master’s Thesis) 

6 

   สัมมนา     สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ  

 รวม 11  รวม 12 

    

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

356799 วิทยานิพนธ ์(Thesis) 6 356799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท  

  (Master’s Thesis) 

6 

 สัมมนา   สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ  

      ผ่านการสอบประมวลความรู้ 

ผ่านการสอบปอ้งกัน

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

 

 รวม 6  รวม 6 
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แขนงวิทยาศาสตร์การประมง 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั นปีท่ี 1 ชั นปีท่ี 1 

 ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

   356722 วางแผนการทดลองและสถติิ

วิเคราะห์ทางสัตวศาสตร์และ

สัตว์น้ า  (Experimental 

Designs and Statistical 

Analysis in Animal and 

Aquatic Sciences) 

3 

 

   356791 สัมมนาสตัวศาสตร์และสตัว์น้ า 1 

(Seminar on Animal and 

Aquatic Science 1) 

1 

    กระบวนวิชาเลือก 

 (Elective courses) 

6 

    สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาตา่งประเทศ 

 

    รวม 10 

 

ชั นปีท่ี 1 ชั นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

    เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

    กระบวนวิชาเลือก 

 (Elective courses) 

9 

    สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ  

      

    รวม 9 
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แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั นปีท่ี 2 ชั นปีท่ี 2 

 ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

    กระบวนวิชาเลือก 

 (Elective courses) 

6 

   356799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท  

(Master’s Thesis) 

6 

    สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ  

    รวม 12 

      

 

ชั นปีท่ี 2 ชั นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต 

   356799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท  

(Master’s Thesis) 

6 

    สัมมนา/กจิกรรมทางวิชาการ  

    ผ่านการสอบประมวลความรู ้  

    ผ่านการสอบปอ้งกัน

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

 

    รวม 6 
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