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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 :

หมวดที่ 2 :

หมวดที่ 3 :

หมวดที่ 4 :

หมวดที่ 5 :

ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตรอื่น
ของสถาบัน
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรูเ้ มื่อสิ้นปีการศึกษา
3. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดำเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
(PLO) สู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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ภาคผนวก
1.
2.
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8.

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกำหนดการศึกษาเดิม
กับแผนการศึกษาใหม่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ
นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผน
การศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย
และ
คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
: Master of Science Program in Animal Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ วท.ม. (สัตวศาสตร์)
ชื่อเต็ม Master of Science (Animal Science)
ชื่อย่อ M.S. (Animal Science)

3. ชื่อแขนงวิชาเพือ่ บันทึกใน Transcript

1) แขนงวิชาสัตวศาสตร์
2) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า

37 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
5.2 ประเภทหลักสูตร
 วิชาการ
วิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) : กรณีแบบ 1 เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
 นักศึกษาไทย
 นักศึกษาต่างชาติ

 นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผูศ้ ึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึง่ สาขาวิชา
- คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก .......................................................................
- คณะที่ร่วมรับผิดชอบ ................................................................................
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น (มี MOU)
 หลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree)
 หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree)
- ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ..............................................................
ชื่อปริญญา (ชื่อเต็ม) .................................. สาขาวิชา (ถ้ามี) ........................................
ชื่อย่อภาษาไทย (ถ้ามี) : ........................................ (............................................)
ชื่อย่ออังกฤษ (ถ้ามี) : ........................................ (............................................)
(กรณีร่วมมากกว่า 1 สถาบัน โปรดระบุชื่อสถาบันและชื่อปริญญาให้ครบถ้วน)
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
▪ หลั กสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรั บปรุงมาจากหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- เริ่มใช้หลักสูตรตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2535
- มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
▪ สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
▪ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ว่า เป็นหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
▪
▪
▪
▪
▪

นักวิชาการสัตวศาสตร์ สัตวบาล หรือนักวิชาการประมงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
พนักงานในมหาวิทยาลัย
นักวิจัย นักส่งเสริมการเกษตร นักส่งเสริมสัตวบาลหรือประมง
ธุรกิจการส่งออก และธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีก สุกร โคเนื้อ โคนม ประมง ฯลฯ
พนักงานหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ปีก สุกร โคเนื้อ โคนม วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ การผลิต
อาหารสัตว์ ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ
▪ พนักงานหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านประมง เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชีววิทยาประมง ผลิตภัณฑ์
ประมง การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ
▪ พนักงานธนาคารที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรสาขาปศุสัตว์และประมง

9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
(ระบุตำแหน่งวิชาการ)
1. รศ.ดร.สุชน
ตั้งทวีวพิ ัฒน์
2. รศ.ดร.ศุภมิตร
เมฆฉาย

-

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
Ph.D. (Poultry Nutrition), Ehime University, Japan, 1997
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวบาล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวบาล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524
Dr. agr. (Molecular Genetics in Animal Breeding), University of
Bonn, Germany, 2003
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
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ชื่อ-สกุล
(ระบุตำแหน่งวิชาการ)
3. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์
แย้มหมืน่ อาจ

-

4. ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม -

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
Dr. agr. (Molecular Genetics in Animal Breeding), University of
Bonn, Germany, 2008
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
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10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
 ในสถานทีต่ ั้ง
นอกสถานที่ตงั้ ได้แก่...................
11. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
1) การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ / เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 17 ข้อ ของ SDGs
/ นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย / ความต้องการของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
- การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศระยะ
ยาวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศ
ได้รบั การพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ ของประชาชน
ในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนเป็นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะ
นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และสนองตอบต่อการบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดั บสู ง และสร้า งความสุ ขของคนไทย สั งคมมี ความมั่นคง เสมอภาค และเป็ นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจสากลซึ่งเป็น เป้าหมายการพัฒ นาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างฐานการผลิต
ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยเข้าสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประเด็น
การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดั บผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา
SMEs สู่สากล ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า การผลิตปศุสัตว์และสัตว์นำ้ ถือเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ สามารถผลิต
ส่งออกต่างประเทศได้ในลำดับต้นๆ ของโลก นำเงินตราเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ประกอบกับความได้เปรียบด้าน
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ความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตร (ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ) ด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูง อาศัยการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับการ
เพิ่มผลิตภาพ การผลิตทั้งเชิงปริมาณ มูลค่า และความหลากหลายของสินค้า เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐาน
การเกษตรอนาคตใหม่ที่มีมูลค่าและรายได้สูง เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอินทรีย์ ปศุ
สัตว์อินทรีย์ และเกษตรอัจฉริยะ (Smart agriculture) เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น นอกจากนี้ประเด็นด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ตลอดจน
ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ถือเป็นเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรนี้ด้วยเช่นกัน
รวมทั้งยังได้เน้นการจัดการเรียนการสอนที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีทักษะการ
เรี ย นรู้ แ ละมี ใจใฝ่ เ รี ย นรู้ ต ลอดเวลา มี การออกแบบระบบการเรี ย นรู้ ใหม่ การเปลี่ ย นบทบาทผู้ ส อน การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการค้นคว้าวิจัยเชิงลึก สร้างสรรนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ รวมถึง
การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง อีกทั้ง การจัดการ
เรียนการสอนแขนงวิชาสั ตวศาสตร์และแขนงวิชาวิทยาศาสตร์การประมงยังได้เน้นการผลิ ต การวิจัย และการใช้
ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และลดปัญหา
ความขาดแคลนของทรัพยากร ทำให้เกิดการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ดังกล่าวข้างต้น
- การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs

ภาคการผลิตปศุสัตว์และสัตว์นำ้ มีบทบาทสำคัญในการบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ง ยืน ของสหประชาชาติเพื่ อ โลกอนาคต (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ้อม ปัจจุบันการผลิตปศุสัตว์ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 25 ของพื้นที่สีเขียว ส่วนการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์
คิดเป็นร้อยละ 33 ของพื้นที่ปลูกพืช ส่วนการใช้ปลาป่น (แหล่งโปรตีนจากสัตว์) มาเป็นส่วนประกอบในอาหาร
สุกรและสัตว์ปีก คิดเป็นร้อยละ 27 ของการผลิตปลาป่นทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในขณะที่ก ารใช้น้ำเพื่อการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำทั้ งทางตรงและทางอ้อมมี ป ริมาณเพิ่มขึ้นใน
อัตราสูงมาก ถือเป็นความท้าทายที่จำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ที่ดิน
การใช้แหล่งน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวยังส่งผล
กระทบต่อปศุสัตว์และสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากความร้อน จากการเจ็บป่วย และการตายที่เพิ่มขึ้น
ในขณะเดี ยวกั น ภาคการผลิตปศุสัต ว์และสั ตว์น้ำมี ส่วนสำคัญ ต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ โดย
ปลดปล่อยก๊ าซเรือ นกระจก (Greenhouse gas emission) ออกสู่ ชั้นบรรยากาศ ก่ อให้ เกิ ดภาวะโลกร้อน
(Global warming) อย่ างไรก็ ตาม การจัดการของเสีย หรือ สิ่ งปฏิกู ล จากสัตว์ รวมถึงกากตะกอนจากบ่ อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน (Methane) โดยปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด
(Green renewable energy) จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ สอดคล้องกับ กรอบการพัฒนาที่ ยั่งยืนของ
SDGs ในเป้าหมายด้านน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน
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(Clean water and sanitation; SDG 6) ด้านการจัดการให้สามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้
ตามกำลังซื้อของตน (Affordable and clean energy; SDG 7) ด้านการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate action; SDG 13) และด้านการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยื น ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
(Life below water; SDG 14) นอกจากนี้ เป้าหมายตามกรอบการพัฒ นาที่ ยั่ งยืนของ SDGs ด้านการให้
การศึก ษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเที ยมและทั่วถึง (Quality education; SDG 4) และส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน ก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
แขนงวิชาสัตวศาสตร์และแขนงวิชาวิ ท ยาศาสตร์ก ารประมงได้ท ำตามกรอบ SDGs ในการกำหนดหั วข้ อ
วิทยานิพนธ์เพื่อปริญญาของหลักสูตรนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งคาดหวังว่า จะได้มหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถที่
จะช่วยพัฒนาสังคมโลกให้เกิดความยั่งยืน ตามเจตนารมย์ของสหประชาชาติเพื่อโลกในอนาคตที่มีคุณภาพสูง
ได้
- การตอบนโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (แขนงวิชาสัตวศาสตร์และแขนงวิชา
วิทยาศาสตร์การประมง) นี้ มีพันธกิจที่จะสร้างเนื้อหาสำหรับพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริธรรม มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี กระตุ้นให้นักศึกษามีการ
พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ นำองค์ความรู้จากการค้นคว้าวิจัย และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องรอบด้าน คิดวิเคราะห์
ข้อมูล และเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนต่อยอดกับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีความสามารถ
สร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำของ
ประเทศไทย โดยจะขับเคลื่อนองค์ความรู้ และวิทยาการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถเห็นผลเชิงประจักษ์ได้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์เชิง
รุก คือ การสร้างนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพ และด้านนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์
ส่วนยุทธศาสตร์หลักเน้นการวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้บริการวิชาการทีเ่ กิดประโยชน์แก่สังคม และ
ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็นพลเมืองโลก มีอัตลักษณ์เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตร
ที่เป็นคนดี คนเก่ ง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถปรับตัวเข้ากั บสังคมพลวัต เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “การเกษตรที่มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่ อ
คุณ ภาพชี วิต ที่ ดี (Smart Agriculture for Better Life) โดยหลักสู ต รนี้ เน้ นให้ นั กศึ กษาพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีทักษะสำหรับการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ รวมถึงการใช้และต่อยอดเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการสร้างความมั่ นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมตอบสนองความต้องการของตลาดโลก
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวให้เข้ากับอารยธรรมโลก (Globalization and civilization) บนพื้นฐานการ
ดำเนินชีวิตตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างมีความสุข
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- การตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการประเมิ นและตอบแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรื อ ผู้ป ระกอบการ
ที่รับมหาบัณฑิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัต วศาสตร์ เข้าทำงานในช่วงปี พศ. 2561 2563 สรุปได้ว่าผู้ประกอบการมีความต้องการให้เพิ่มการบูรณาการความรู้และการนำเทคโนโลยีมาใช้สอนใน
หลักสูตรมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งนี้สาขาวิชาฯ ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในบาง
รายกระบวนวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รหัสกระบวนวิชา
356711 ก.สศ. 711
356725 ก.สศ. 725
356742 ก.สศ. 742
356743 ก.สศ. 743
356744 ก.สศ. 744
356751 ก.สศ. 751
356752 ก.สศ. 752
356755 ก.สศ. 755

ชื่อกระบวนวิชา
เอ็นโดไครน์วิทยาของสัตว์
พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว์
การปรับตัวของสัตว์เลีย้ งในสภาพอากาศร้อน
สรีรวิทยาของการให้นม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสุกร
โภชนศาสตร์สตั ว์ขั้นสูง
โภชนศาสตร์สตั ว์เคี้ยวเอื้อง
โภชนศาสตร์สตั ว์นำ้ ขั้นสูง

2) ความโดดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันอื่นทีใ่ กล้เคียงกัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (แขนงวิชาสัตวศาสตร์และแขนงวิชา
วิทยาศาสตร์การประมง) เป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากหลักสูตรสัตวศาสตร์หรือหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน
ของสถาบันอื่น ตรงที่มีกรอบความคิดมองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้
มี ค วามเชื่ อมโยงกั น มี เป้ าหมายมุ่ ง สู่ การพัฒ นาที่ยั่ งยื น หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs) ของ
สหประชาชาติที่ใช้เป็นทิศทางการพัฒ นาของประเทศ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 12) โดย
หลักสูตรนี้มีเป้าประสงค์เพื่อการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองที่ได้รับการพัฒนาผ่านการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ที่จะมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพผ่านระบบเศรษฐกิจชีวภาพ
(Bioeconomy) เศรษฐกิจ หมุ นเวีย น (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขีย ว (Green economy) หรือ BCG
Economy Model ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทั้งสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทั้ง
แขนงวิชาสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมง นี้ มีความสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ BCG Economy Model ที่
มีอยู่แ ล้วในประเทศไทย คือ อาหารและการเกษตรรวมถึ งการจัดการสิ่งแวดล้อมการผลิ ต การเกษตร และอาหาร
ข้างต้น และเป็นหลักสูตรที่รองรับความต้องการของผู้เรียนในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทีม่ ีการบูรณาการด้านสัตว
ศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์การประมง เข้ากับ การใช้เทคโนโลยี อัจฉริยะ (Smart Technology) และนวัตกรรม
สมัยใหม่ เพื่อให้บัณฑิตสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านอาหารและการเกษตร รวมถึงการสร้าง
เส้ นทางอาชีพ ของมหาบั ณ ฑิต ในระบบเศรษฐกิ จ BCG Model ที่เกี่ ย วข้ องกั บ วิช าชี พด้ านสั ต วศาสตร์แ ละ/หรื อ
วิทยาศาสตร์การประมง ต่อไป
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12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
12.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กระบวนวิชาเลือกในส่วนของกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ เปิดสอนโดยภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์
น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ และ คณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ทีใ่ ห้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย
ไม่มี
12.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (แขนงวิชาสัตวศาสตร์และแขนงวิชาวิทยาศาสตร์
การประมง) เป็นวิทยาศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์บกและสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ทางด้านโภชนศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์
สัต ว์ การสุ ข าภิ บ าล เทคโนโลยี ชีวภาพ สรี รวิทยา การเพาะเลี้ย งและการผลิ ต โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน สร้างความรู้และทักษะในการวิจัยทาง
สัตวศาสตร์ที่ทันสมัย อยู่ในระดับมาตรฐานสากล สร้างบุ คลากรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในสาขาวิชาชีพ และ
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของประเทศบนวิถีของความยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
1. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรที่ทนั สมัยระดับสากล สามารถวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์บก
และ/หรือสัตว์น้ำ
2. มีความสามารถในการสังเคราะห์ ศาสตร์เพื่อวางแผนด้านการผลิตสัตว์บกและ/หรือสัตว์น้ำที่มีความ
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. มีความตระหนักรูแ้ ละมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ ตี ่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO 1 นักศึกษามีจรรยาบรรณนักวิจัย และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.1 มีค วามรับ ผิ ดชอบต่ อการพัฒ นาผลงานทางวิ ชาการของตนเอง โดยยึ ด หลั กจริย ธรรมทาง
วิชาการ
1.2 มีจิตสำนึก เคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของผู้ร่วมในการวิจัย ตลอดจนดำเนินการวิจัยโดยยึดหลัก
จริยธรรมโดยเคร่งครัด
PLO 2 มี ค วามรู้ ในเนื้ อ หาสาระที่ ท ำวิ จั ย และระเบี ย บวิ ธีวิจั ย ที่ ใช้ อย่ า งลึ กซึ้ ง สามารถวิเ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ความรู้ทางสัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมี
แนวทางในการพัฒนาการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
2.1 มี ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ สั ต ว์บ กและ/หรื อ สั ต ว์ น้ ำ เศรษฐกิ จ อย่ า งดี แ ละสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล นำเสนอปัญหาการวิจัยและใช้โปรแกรมสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัยได้
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2.3 สังเคราะห์ความรู้ทางสัตวศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การประมง เพื่ อนำเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ การตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ หรื อ นานาชาติ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4 ประยุกต์ใช้แ นวความคิ ดการพัฒ นาที่ยั่งยื นของสหประชาติ (Sustainable Development
Goals : SDGs) สำหรับการทำวิทยานิพนธ์
PLO 3 มีภ าวะความเป็ นผู้นำ สามารถทำงานและสื่อสารกับ ผู้ อื่นได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ และมี มนุ ษ ย
สัมพันธ์ทดี่ ี
3.1 มีภาวะความเป็นผู้นำทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะปฏิบัติการในงานวิจัย
3.2 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3.3 มีการสื่อสารทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์การประมง
ด้วยการนำเสนอปากเปล่าและการเขียนบรรยาย

2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
ปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)
1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์การประมง และ
สามารถประยุกต์ใช้เพือ่ แก้ปัญหาได้ กำหนดโจทย์ปัญหา เพื่อการวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์และ/
หรือวิทยาศาสตร์การประมงได้ โดยผ่านการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
2 มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น ำ มี มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ทำงานร่ วมกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสัตวศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์การประมงเพื่อการผลิตสัตว์บกและสัตว์
น้ำเศรษฐกิจขั้นสูง เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการวิจัย สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสื่ อ
สารสนเทศได้ อย่ างถูกต้องและเหมาะสม มี ความตระหนักถึ งจรรยาบรรณนั กวิจัย มี จิต สำนึ ก
เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้ร่วมวิจัย ดำเนินการวิจัยโดยยึดหลักจริยธรรมโดยเคร่งครัด สามารถ
สื่อสารทางวิช าการและวิจัย ทั้ง รูป แบบการเผยแพร่ในวารสารที่มีคุ ณ ภาพระดั บ สู งและการ
นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
ปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)
1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรู้ทางด้านการวางแผนการทดลองและสถิติวิเคราะห์ด้านสัตว
ศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์การประมง รวมไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต เพื่อกำหนดโจทย์ปัญหา
วางแผนการวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์การประมงได้ โดยผ่านการนำเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์
2 มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น ำ มี มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ทำงานร่ วมกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสัตวศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์การประมงเพื่อการผลิตสัตว์บกและสัตว์
น้ำเศรษฐกิจขั้นสูง เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการวิจัย สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยี สื่ อ
สารสนเทศได้ อย่ างถูกต้องและเหมาะสม มี ความตระหนักถึ งจรรยาบรรณนั กวิ จัย มี จิต สำนึ ก
เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้ร่วมวิจัย ดำเนินการวิจัยโดยยึดหลักจริยธรรมโดยเคร่งครัด สามารถ
สื่อสารทางวิชาการและวิจัย ในรูปแบบการเผยแพร่ในวารสาร

3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร รวบรวมติ ด ตามผลการ ▪ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งาน
ทุก 5 ปี
ประเมิน QA ของหลักสูตร
ทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ภายใน 5 ปี ในด้ านความ ▪ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท ที่ได้รับ
พึงพอใจ และภาวะการได้
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
งานของบัณฑิต
▪ ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง น า ย จ้ า ง
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบการศึกษาตลอดปี
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)
 มีภาคการศึกษาพิเศษ
 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค-ระบุรายละเอียด)
..........................................................................................................................................
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
 ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ตัง้ แต่เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้ แต่เดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม
 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. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์การประมง หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจสอบอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีเกรดเฉลี่ยขั้น
ต่ำ 3.00 (GPA 3.00) หรือ มีคุณสมบัติ ที่เ ป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ กำหนดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็ จ การศึ ก ษ าระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ท างวิ ท ย าศาสต รบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช า
สัตวศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ อาจกำหนดคุณสมบัติอนื่ ๆ เพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ (พิจารณา)
 อื่น ๆ ...................
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเทคนิคการ
เรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย และการแบ่ ง เวลา รวมถึ ง การกระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาทดสอบความรู้
ภาษาต่างประเทศโดยเร็ว และ/หรือ เข้าร่วมอบรมความรู้ภาษาต่างประเทศ
 มอบหมายหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ อ าจารย์ ทุ ก คนทำหน้ า ที่ ส อดส่ องดู แ ล ตั ก เตื อ น
ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกีย่ วกับการทำวิจัย
 ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการสัมมนา ที่เน้นการค้นคว้า การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการนำเสนอ
 เปิดกระบวนวิชาใหม่ “การเขียนงานวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ”
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
2565
2566
ภาคการศึกษาที่
1
2
1
2
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ภาคปกติ
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
3
3
จำนวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสูตร
ชั้นปีที่ 1
3
3
ชั้นปีที่ 2
3
รวม
3
6
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ
3
การศึกษา

ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคปกติ
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
จำนวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสูตร
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ
การศึกษา

2567
1
2

2568

2569

1

3

3

3

3
3
6

3
3
6

3
3
6

2

3

1

2

3

3

2565
1 2

2566
1 2

2567
1 2

2568
1 2

2569
1
2

12

12

12

12

12

12

12
12
24

12
12
24

12
12
24

12
12
24

12

12

14

12

12

12

2.6 งบประมาณตามแผน
1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้ง
งบประมาณ
แผนงาน
การเรียนการสอน
วิจยั
บริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนวิชาการ
บริหารมหาวิทยาลัย
รวม
รวมทั้งสิ้น

2565
งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
86,856,100 30,891,200
21,023,000 11,689,000
- 18,860,600
400,000

ปีงบประมาณ
2566
งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
89,550,700 31,185,800
21,653,700 11,848,500
- 19,103,600
400,000

- 1,100,700
24,904,800 28,721,100
132,783,900 91,662,600
224,446,500

- 1,120,700
- 1,141,700
25,494,700 28,907,200 26,102,300 29,102,600
136,699,100 92,565,800 140,640,100 93,514,100
229,264,900
234,154,200

2567
งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
92,234,500 31,495,100
22,303,300 12,015,900
- 19,358,800
400,000

2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวตลอดหลักสูตร
แบบ 1 และ แบบ 2 ค่าใช้จ่ายต่ อหั วในการผลิต บัณฑิตจริ ง 1 คน ตลอดหลั กสูต ร จำนวน 73,360 บาท
(ปีการศึกษาละ 36,680 บาท)
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบตั ิการเปลี่ยนแผนการ
ศึ ก ษา การย้ า ยสาขาวิ ช า การรั บ โอนนั ก ศึ ก ษาและการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
บัณฑิตศึกษา

15

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
37 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
แขนงวิชาสัตวศาสตร์ และแขนงวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ก. ปริญญานิพนธ์
356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

37

หน่วยกิต

37
37

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นั กศึ กษาต้ องร่ วมในการจัดเสวนาทางวิชาการแบบกลุ่ ม อย่ างน้ อย 1 ครั้ง และนำเสนอ
ผลงานวิจัยของตนเองก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (pre-defence) และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา
2. ผลงานวิทยานิ พนธ์หรือ ส่วนหนึ่ งของวิทยานิพ นธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1
เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ
ของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

:
:

ภาษาต่างประเทศ
ไม่มี

ง. การสอบประมวลความรู้
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอ
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
356722
การวางแผนการทดลองและสถิติวเิ คราะห์
ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
356791
สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

37
25
25
16
4
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1

หน่วยกิต

12

หน่วยกิต

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ
แขนง สัตวศาสตร์
356711
356721
356723
356725
356731
356741
356742
356743
356744
356745
356746
356751
356752
356753
356756
356769
356779
356784

เอ็นโดไครน์วิทยาของสัตว์
พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์
การปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ขั้นสูง
พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว์
การใช้ยาในฟาร์มสัตว์เลีย้ ง
การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ
การปรับตัวของสัตว์เลีย้ งในสภาพอากาศร้อน
สรีรวิทยาของการให้นม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสุกร
การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
โภชนศาสตร์สตั ว์ขั้นสูง
โภชนศาสตร์สตั ว์เคี้ยวเอื้อง
โภชนศาสตร์สตั ว์กระเพาะเดีย่ ว
โภชนพันธุศาสตร์ทางปศุสัตว์
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
จรรยาบรรณการใช้สตั ว์เกษตรเพื่อ
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

356789
356792
356795

งานทางวิทยาศาสตร์
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3
สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
ปัญหาพิเศษ

แขนง วิทยาศาสตร์การประมง
356713
วิทยาภูมคิ ุ้มกันสัตว์น้ำประยุกต์
356726
เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ในการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ำ
356732
โรคของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
356733
พยาธิวิทยาสัตว์น้ำ
356734
ชีววิทยาปรสิตภายนอกของสัตว์น้ำ
356735
เภสัชวิทยาในสัตว์น้ำ
356747
การผลิตสัตว์น้ำวัยอ่อน
356748
การผลิตสัตว์น้ำสวยงามเชิงธุรกิจ
356749
การผลิตแพลงก์ตอนและสาหร่ายเชิงธุรกิจการประมง
356755
โภชนศาสตร์สตั ว์น้ำขั้นสูง
356761
การเขียนงานวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
356769
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
356779
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
356781
การทำประมงบนที่สงู
356782
การทำประมงและการเพาะเลีย้ งอย่างยัง่ ยืน
356783
นิเวศวิทยาทางน้ำ
356784
จรรยาบรรณการใช้สตั ว์เกษตรเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์
356789
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3
356792
สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
356795
ปัญหาพิเศษ
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก

ไม่เกิน
ไม่มี
ไม่เกิน

3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
-ไม่มีกรณีทนี่ ักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ข. ปริญญานิพนธ์
356799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

12
:
:

หน่วยกิต

ภาษาต่างประเทศ
ไม่มี

ง.

กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดเสวนาทางวิชาการแบบกลุ่ม อย่างน้อย 1 ครั้ง และนำเสนอผลงานวิจัย
ของตนเองก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (pre-defence) และ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบ
รับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติทอี่ ยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ใน
เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงานที่
เผยแพร่นั้นจะต้องมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบั ณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
จ. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อบัณฑิต
วิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการวิทยานิพนธ์หลัก
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3.1.2.1 Curriculum Structure:
Type 1 (Plan A Type A1) (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 a group seminar at least one time and present a predefense of his/her thesis. 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
database with the student as the first author, 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
2. Program requirement

:
:

a foreign language
none

D. Comprehensive examination
Having submitted a request form to the Graduate School which approved by general
advisor or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive examination.
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3.1.2.2 Type 2 (Plan A Type A2)
Degree Requirements
Total :
Curriculum Structure
A. Coursework
1. Graduate Courses
1.1 Field of specialization

a minimum of

37

credits

a minimum of
a minimum of
a minimum of

25
25
16

credits
credits
credits

1.1.1 Required courses
356722
Experimental Designs and Statistical
Analysis in Animal and Aquatic Sciences
356791
Seminar on Animal and Aquatic Sciences 1

4
3

credits
credits

1

credit

1.1.2 Elective courses
a minimum of
12credits
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
356721
356723
356725
356731
356741
356742
356743
356744
356745
356746
356751
356752
356753
356756
356769
356779

Animal Endocrinology
3
Animal Population Genetics
3
Advanced Animal Breeding
3
Molecular Genetics in Farm Animals
3
Drugs Uses in Farm Animals
3
Integration of Animal Production in
3
Agricultural Systems
Adaptation of Livestock in Hot Climates
3
Physiology of Lactation
3
Technology and Innovation in Swine Production 3
Advanced Poultry Production
3
Advanced Meat Science
3
Advanced Animal Nutrition
3
Ruminant Nutrition
3
Monogastric Animal Nutrition
3
Nutritional Genomic in Livestock
3
Selected Topic in Animal and Aquatic
Sciences 1
1
Selected Topic in Animal and Aquatic
Sciences 2
2
21

credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credit
credits

356784
356789
356792
356795

Agricultural Animal Ethics for Scientific Work
Selected Topic in Animal and Aquatic
Sciences 3
Seminar on Animal and Aquatic Sciences 2
Special Problems

Option : Fisheries Science
356713
Applied Aquatic Animal Immunology
356726
Applied Biotechnology in Aquaculture
356732
Diseases of Economic Aquatic Animal
356733
Aquatic Animal Pathology
356734
Ectoparasite Biology of Aquatic Animal
356735
Aquatic Animal Pharmacology
356747
Aquatic Animal Seed Production
356748
Commercial Ornamental Aquatic Animals
Production
356749
Commercial Plankton and Algae Production
for Fisheries
356755
Advanced in Aquatic Animal Nutrition
356761
Research Writing in Animal and Aquatic Sciences
356769
Selected Topic in Animal and Aquatic
Sciences 1
356779
Selected Topic in Animal and Aquatic
Sciences 2
356781
Highland Fisheries
356782
Sustainable Aquaculture and Fisheries
356783
Aquatic Ecology
356784
Agricultural Animal Ethics for Scientific Work
356789
Selected Topic in Animal and Aquatic
Sciences 3
356792
Seminar on Animal and Aquatic Sciences 2
356795
Special Problems
1.2 Other courses a maximum of
1.2.1 Repuired courses
-none1.2.2 Elective courses a maximum of
22

3

credits

3
1
3

credits
credit
credits

3
3
3
3
3
3
3

credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits

3

credits

3
3
3

credits
credits
credits

1

credit

2
3
3
3
3

credits
credits
credits
credits
credits

3
1
3

credits
credit
credits

9

credits

9

credits

2. Advanced Undergraduate Courses
-noneIn case the student lacks some basic knowledge which is necessary for ducation,
the student must enrol some advanced undergraduate courses(s) under the
recommendation of program administrative committee
B. Thesis

12
12

356799 Master’s Thesis
C. Non-credit courses
1. Graduate School requirement
2. Program requirement

:
:

credits
credits

a foreign language
none

D. Academic activities
(1) A student must organize a group seminar at least one time and present a pre-defense
of his/her thesis. In addition, a student must have at least 50% attendance on academic activities
held on each year.
(2) 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 database or Master’s thesis work or a
part of Master’s thesis work must be presented in international conference accepted by the field
of study. At least 1 publication of thesis work must specify student as the first author.
(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 :
Having submitted a request form to the Graduate School which approved by general
advisor or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive examination.
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1.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาบังคับ
356722 ก.สศ. 722 การวางแผนการทดลองและ
สถิติวเิ คราะห์ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(Experimental Designs and Statistical
Analysis in Animal and Aquatic Sciences)
356791 ก.สศ. 791 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
(Seminar on Animal and Aquatic Sciences 1)
(2) หมวดวิชาเลือก
356711 ก.สศ. 711

เอ็นโดไครน์วิทยาของสัตว์
(Animal Endocrinology)
วิทยาภูมคิ ุ้มกันสัตว์น้ำประยุกต์
(Applied Aquatic Animal Immunology)
พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์
(Animal Population Genetics)
การปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ขั้นสูง
(Advanced Animal Breeding)
พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว์
(Molecular Genetics in Farm Animals)
เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ในการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ำ
(Applied Biotechnology in Aquaculture)
การใช้ยาในฟาร์มสัตว์เลีย้ ง
(Drugs Uses in Farm Animals)

356713

ก.สศ. 713

356721

ก.สศ. 721

356723

ก.สศ. 723

356725

ก.สศ. 725

356726

ก.สศ. 726

356731

ก.สศ. 731

356732

ก.สศ. 732 โรคของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
(Diseases of Economic Aquatic Animal)
ก.สศ. 733 พยาธิวิทยาสัตว์น้ำ
(Aquatic Animal Pathology)
ก.สศ. 734 ชีววิทยาปรสิตภายนอกของสัตว์น้ำ
(Ectoparasite Biology of Aquatic Animal)
ก.สศ. 735 เภสัชวิทยาในสัตว์น้ำ
(Aquatic Animal Pharmacology)
ก.สศ. 741 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ
(Integration of Animal Production in
Agricultural Systems)

356733
356734
356735
356741
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หน่วยกิต
3 (3-0-6)

1 (1-0-2)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

356742

ก.สศ. 742

356743

ก.สศ. 743

356744

ก.สศ. 744

356745

ก.สศ. 745

356746

ก.สศ. 746

356747

ก.สศ. 747

356748

ก.สศ. 748

356749

ก.สศ. 749

356751

ก.สศ. 751

356752

ก.สศ. 752

356753

ก.สศ. 753

356756

ก.สศ. 756

356755

ก.สศ. 755

356761

ก.สศ. 761

356769

ก.สศ. 769

356779

ก.สศ. 779

356781

ก.สศ. 781

การปรับตัวของสัตว์เลีย้ งในสภาพอากาศร้อน
(Adaptation of Livestock in Hot Climates)
สรีรวิทยาของการให้นม
(Physiology of Lactation)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสุกร
(Technology and Innovation in Swine Production)
การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง
(Advanced Poultry Production)
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
(Advanced Meat Science)
การผลิตสัตว์น้ำวัยอ่อน
(Aquatic Animal Seed Production)
การผลิตสัตว์น้ำสวยงามเชิงธุรกิจ
(Commercial Ornamental Aquatic Animals
Production)
การผลิตแพลงก์ตอนและสาหร่ายเชิงธุรกิจการประมง
(Commercial Plankton and Algae Production for
Fisheries)
โภชนศาสตร์สตั ว์ขั้นสูง
(Advanced Animal Nutrition)
โภชนศาสตร์สตั ว์เคี้ยวเอื้อง
(Ruminant Nutrition)
โภชนศาสตร์สตั ว์กระเพาะเดีย่ ว
(Monogastric Animal Nutrition)
โภชนพันธุศาสตร์ทางปศุสัตว์
(Nutritional Genomic in Livestock)
โภชนศาสตร์สตั ว์น้ำขั้นสูง
(Advanced in Aquatic Animal Nutrition)
การเขียนงานวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(Research Writing in Animal and Aquatic Sciences)
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
(Selected Topic in Animal and Aquatic Sciences 1)
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
(Selected Topic in Animal and Aquatic Sciences 2)
การทำประมงบนที่สงู
(Highland Fisheries)
25

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)

3 (2-3-4)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
3 (2-3-4)

356782
356783
356784
356789
356792
356795

ก.สศ. 782 การทำประมงและการเพาะเลีย้ งอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Aquaculture and Fisheries)
ก.สศ. 783 นิเวศวิทยาทางน้ำ
(Aquatic Ecology)
ก.สศ. 784 จรรยาบรรณการใช้สตั ว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(Agricultural Animal Ethics for Scientific Work)
ก.สศ. 789 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์นำ้ 3
(Selected Topic in Animal and Aquatic Sciences 3)
ก.สศ. 792 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
(Seminar on Animal and Aquatic Sciences 2)
ก.สศ. 795 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)

(4) หมวดปริญญานิพนธ์
356797 ก.สศ. 797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Master’s Thesis)
356799 ก.สศ. 799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Master’s Thesis)

26

3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
3 (0-18-0)
หน่วยกิต
37
12

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) (แขนงวิชาสัตวศาสตร์ และแขนงวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ
356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
12
มหาวิทยาลัย
Master’s Thesis
Register for university services
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้าร่วม
Pass foreign language
กิจกรรมทางวิชาการ
examination requirement
Organize academic activity
/Academic activity
participation
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
Present thesis proposal
รวม
รวม
12
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
12
356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
13
Master’s Thesis
Master’s Thesis
จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้าร่วม
จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมทางวิชาการ
Organize academic activity
Organize academic activity
/Academic activity
/Academic activity
participation
participation
ผ่านการสอบประมวลความรู้
Comprehensive
Examination
นำเสนอก่อนสอบวิทยานิพนธ์
Pre-defence
สอบวิทยานิพนธ์
Thesis defense
รวม
12
รวม
13
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต
27

1.1.4.2 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) แขนงวิชาสัตวศาสตร์
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
356722 วางแผนการทดลองและสถิติวเิ คราะห์
3
ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
Experimental Designs and
Statistical Analysis in Animal
and Aquatic Sciences
356791 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
1
Seminar on Animal and Aquatic
Sciences 1
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
Pass foreign language
examination requirement
รวม

356799

ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses

จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ
Organize academic activity
/Academic activity
participation

6

10

ภาคการศึกษาที่ 2
เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์Present thesis
proposal
จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
Organize academic
activity /Academic
activity participation
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses

รวม

ปีที่ 2
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
6
356799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
6
จัดเสวนาทางวิชาการ/
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
Organize academic
activity /Academic
activity participation
ผ่านการสอบประมวลความรู้
Comprehensive
Examination

นำเสนอก่อนสอบวิทยานิพนธ์
Pre-defence
สอบวิทยานิพนธ์
Thesis defense
รวม
12
รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
28

หน่วยกิต

9

9
หน่วยกิต
6

6

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

356722

356791

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
วางแผนการทดลองและสถิติวเิ คราะห์
3
ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
Experimental Designs and
Statistical Analysis in Animal
and Aquatic Sciences
สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
1
Seminar on Animal and Aquatic
Sciences 1
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
Pass foreign language
examination requirement
รวม

356799

ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses

จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ
Organize academic activity
/Academic activity
participation

6

10

ภาคการศึกษาที่ 2
เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์Present thesis
proposal
จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
Organize academic
activity /Academic
activity participation
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses

รวม

ปีที่ 2
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
6
356799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
6
จัดเสวนาทางวิชาการ/
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
Organize academic
activity /Academic
activity participation
ผ่านการสอบประมวลความรู้
Comprehensive
Examination

นำเสนอก่อนสอบวิทยานิพนธ์
Pre-defence
สอบวิทยานิพนธ์
Thesis defense
รวม
12
รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
29

หน่วยกิต

9

9
หน่วยกิต
6

6

3.1.5 คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระบุไว้ในภาคผนวก

ที่

3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์ประจำ
ภาระงานสอน
จำนวน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ผลงาน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุง วิชาการรวม
ชื่อ-นามสกุล
ปีที่สำเร็จการศึกษา
(ผลงานใน
หลักสูตร
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด)

1. รศ.ดร.สุชน
ตั้งทวีวพิ ัฒน์*

2

รศ.ดร.ศุภมิตร
เมฆฉาย*

3. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์
แย้มหมืน่ อาจ*

4

ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม

Ph.D. (Poultry Nutrition), Ehime University,
Japan, 1997
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวบาล,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวบาล,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524
Dr. agr. (Molecular Genetics in Animal
Breeding), University of Bonn,
Germany, 2003
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
Dr. agr. (Molecular Genetics in Animal
Breeding), University of Bonn,
Germany, 2008
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
- Ph.D. (Applied Marine Biosciences)
Tokyo University of Marine Science
30

ตรี

บศ

ตรี

บศ

9

13.5

9

13.5

87(29)

1.83

18

1.83

18

55(13)

9.53

20.25

9.53

20.25

69(26)

27.6

-

27.6

6

14(4)

ที่

ชื่อ-นามสกุล

5

ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ

6

อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ

7. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา

and Technology, Japan, 2013
- ว ท .ม . ( เ พ า ะ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ น้ ำ ) ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
- วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2549
Dr.sc.agr (Animal Breeding) , GeorgAugust University, Germany,
2002
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
Dr. Agr. (Animal Molecular Genetics),
Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn, Germany,
2007
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2537
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
31

ภาระงานสอน
จำนวน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ผลงาน
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุง วิชาการรวม
(ผลงานใน
หลักสูตร
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด)
ตรี

บศ

ตรี

บศ

28.73

29.25

28.73

29.25

28(3)

42.37

0.23

42.37

0.23

85(7)

25.06

-

25.06

6

30(7)

ที่

ชื่อ-นามสกุล

8. รศ.ดร.วรรณพร
ทะพิงค์แก

9

ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี

10. ผศ.ดร.วรวิทย์
มณีพิทักษ์สันติ

11. ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม

12. Asst.Prof. Dr. Hien Van
Doan

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา

ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) , มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์, 2552
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ปร.ด. (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
2556
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
Ph.D. (Aquaculture), Hiroshima
University, Japan, 2013
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2550
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2543
Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences) ,
University of Hohenheim ,
Germany, 2008
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชา
สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2543
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535
Ph.D. (Fisheries), Khon Kaen University,
2014
M.Sc. (Fisheries), Khon Kaen University,
2010
B.Sc. (Aquaculture), Nha trang
University, 2006
32

ภาระงานสอน
จำนวน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ผลงาน
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุง วิชาการรวม
(ผลงานใน
หลักสูตร
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด)
ตรี

บศ

ตรี

บศ

21

13.5

21

13.5

56(20)

9

13.5

9

13.5

78(31)

18

-

21

33

38(14)

6.28

20.25

6.28

20.25

117(20)

18

13.5

18

27

452(123)

ที่

ชื่อ-นามสกุล

13. ผศ.ดร. มนตรี
ปัญญาทอง

14. อ.ดร.ทฤษฏี คำหล่อ

15 อ.ดร.ชมพูนุช
หลำแสงกุล

16 อ.ดร.ศิริพร โทลา

17 ผศ.ดร.รวิวรรณ
วงศ์ภูมิชัย

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชา
สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2543
วท.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2558
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
Ph.D. (Animal Science) , National
Chung Hsing University, Taiwan,
2019
M.S. (Animal Science), National Chung
Hsing University, Taiwan, 2010
วท.บ. (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
2550
Ph.D. (Aquaculture), Ehime University,
(Japan), 2019
วท.ม. (การประมง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
2557
วท.บ. (การประมง), วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
Ph.D. ( Medical Science), Osaka City
University, Japan, 2006
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ภาระงานสอน
จำนวน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ผลงาน
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุง วิชาการรวม
(ผลงานใน
หลักสูตร
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด)
ตรี

บศ

ตรี

บศ

21

-

21

13.5

22(10)

25.49

-

25.49

6

7(5)

25.06

-

25.06

6

11(4)

18

-

18

3

9(6)

15.4

9.0

15.4

9.0

40(21)

ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
จำนวน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ผลงาน
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุง วิชาการรวม
(ผลงานใน
หลักสูตร
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด)
ตรี

18 รศ.น.สพ.ดร.
กฤษฎาภรณ์
พริง้ เพราะ

19 ผศ.น.สพ.ดร.
รักธรรม
เมฆไตรรัตน์
20 อ.ดร.สุรัตน์
หงษ์สิบสอง

21 ผศ.ดร.ภญ.
วรินทร
รักษ์ศิริวณิช

22 ผศ.ดร.
ทนงศักดิ์ ไชยาโส

บศ

ตรี

บศ

วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), มหาวิทยาเชียงใหม่,
2533
21.96 0.78 21.96 0.78
Ph.D. (Neurosciences), University of
Veterinary Medicine Hannover,
Germany, 2010
วท.ม. (พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542
10.56 0.85 10.56 0.85
- วท.ด. (ชีวเวชเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550
- สพ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
10
15
วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 13.21 6.42 13.21 6.42
2554
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป),
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2550
ภ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
24.5 4.75 24.5 4.75
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์, 2550
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
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31(15)

12(9)

27(15)

21(7)

67(9)

ที่

ชื่อ-นามสกุล

23 อ.ดร.วัชรพงศ์
นรพัลลภ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา

อาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
Dr.agr. (Animal Science) Bonn
University, Germany, 2017
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550

ภาระงานสอน
จำนวน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ผลงาน
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุง วิชาการรวม
(ผลงานใน
หลักสูตร
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด)
ตรี

บศ

ตรี

บศ

19.43

3

19.43

3

5(5)

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ลำดับที่ 1-23 คือ อาจารย์ประจำหลักสูตร
3.2.2

อาจารย์พเิ ศษ
ไม่มี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
นักศึกษาจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งจากการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ งานฟาร์มที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
วิจัย เพื่ อสนั บ สนุ นประกอบการทำวิทยานิ พนธ์ป ริญ ญาโท รวมถึ ง กระบวนการเรี ย นในกระบวนวิชาต่ างๆ ผ่ า น
กระบวนการทำกิจกรรมทางวิชาการที่กำหนดขึ้นโดยภาควิชาฯ หลังจากนั้นจะเป็ นการดำเนินการวิจัยภายใต้การ
แนะนำการศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผลการศึ กษาจะนำเข้าสู่ห้องสัมมนาเพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้านวิชาการต่อไป
4.2 ช่วงเวลา
กรณีของกระบวนวิชา 356713 356726 356732 356733 356734 356735 356747 356748 356749
356755 356781 356782 356783 จะมีการเข้าศึกษางานฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์น้ำทั้งภาคเกษตรกรและ/หรือการ
ผลิตแบบอุตสาหกรรม ในช่วงการเรียนการสอนของแต่ละวิชาระหว่างต้นเทอมถึงปลายเทอม
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
กรณีของกระบวนวิชาการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะนำเสนอหัวข้อ โครงร่างฯ โดย แบบ 1 (แผน ก
แบบ ก1) ต้ องนำเสนอโครงร่างวิทยานิ พนธ์ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของปีที่ 1 และ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ต้อง
นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 1 หลังจากนั้นก็จะดำเนินงานวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยใน
ทุกปลายภาคการศึกษา
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
เป็นโครงงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง เพื่อสนับสนุน
สมมุติฐานที่จะทำการวิจัย มีการนำเสนอหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และกระบวนการวิจัยที่สามารถพิ สูจน์
สมมุติฐานที่วางไว้ผ่านกระบวนการสัมมนา หลังจากนั้นจะดำเนินการวิจัยภายใต้การแนะนำการศึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยผลการศึกษาจะนำเข้าสู่การสัมมนาเพือ่ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผลงานวิจัย ที่ได้ เป็ นองค์ค วามรู้ใหม่ ที่ทันสมัยทางด้ านวิทยาการสัต วศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมง
สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หาในเชิ งวิทยาศาสตร์ เกษตรได้ และสามารถเผยแพร่ สู่นั กวิจัย อื่ นและชุ มชนเกษตรได้ ทั้ ง
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5.3 ช่วงเวลา
แบ บ 1 (แผน ก แบ บ ก1) จะลงทะเบี ย นกระบ วน วิ ช าวิ ท ย านิ พ นธ์ ป ริ ญ ญ าโท ใน ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2 และ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
แบบ 2 (แผน ก แบ บ ก 2) จะลงท ะเบี ย น กระบวนวิ ช าวิ ท ย านิ พ นธ์ ป ริ ญ ญ าโท ในปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
5.4 จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จำนวน 37 หน่วยกิต
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จำนวน 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. ชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการวิจัยในฟาร์มและห้องปฏิบัติการก่อนการทำวิจยั เพือ่ วิทยานิพนธ์ตั้งแต่แรก
เข้า
2. มีการฝึกอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมงเพื่อความปลอดภัยและ
การมีคุณภาพของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
3. มีระบบการจัดนักศึกษาให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานวิจัย
4. มีคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่การนำเสนอหัวข้อโครงร่างจนกระทั่งการสอบวิทยานิพนธ์
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ปริญญาโททุกภาคการศึกษา โดยนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/
กรรมการที่ปรึกษา และ/หรือเสนอในการสัมมนาของภาควิชา สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา และพิจารณาเพิ่มเติมจากการเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มี ค วามรู้ ค วามสามารถในวิ ช าการการผลิ ต
สัตว์/สัตว์น้ำในระดับสูง สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อสร้างมู ลค่าเพิ่มทางการเกษตรทุกระดั บ (รายย่อย
ขนาดกลาง และภาคอุตสาหกรรม)

2. มี ค วามสามารถที่ จ ะเรี ย นรู้ ได้ ด้ วยตนเอง และ
ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล (data) ส า ร ส น เท ศ
(Information) และองค์ความรู้ (knowledge) ได้

3. เป็ นผู้ มีคุ ณธรรมและจริ ยธรรมโดยไม่เบี ยดเบี ย น
ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม
รวมถึงมีเมตตาธรรมต่อคนรอบข้าง

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1. มีการระดมความคิดร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้ใช้ผลงานวิ จัยที่เป็นเกษตรกร/กลุ่ มเกษตรกร
หรือนักวิชาการทางด้านปศุสัตว์และประมง เพื่อนำปัญหาเป็น
หั ว ข้ อ การวิ จั ย ต่ อ ไป โดยมี ก ระบวนวิ ช า ปั ญ หาพิ เ ศษ
(356795) และวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาโท (356797 และ
356799) รองรับ
2.1 มอบหมายงานให้มีการค้น คว้ารายงาน การวิเคราะห์
ข้อมูล ทางระบบอินเทอร์เนต
2.2 มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการวางแผนวิจัยเพื่อ
ตอบโจทย์ ง านวิ จั ย โดยผ่ า นวิ ช าสั ม มนา (356791 และ
356792) ปัญหาพิเศษ (356795) และวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
(356797 และ 356799) เป็นต้น
3.1 ให้ นั ก ศึ ก ษ าได้ พ บและพู ด คุ ย กั บ เกษ ต รกรหรื อ
ประชาชนที่ประสบปัญหา เพื่อกระตุ้นความคิดว่า บัณฑิตจะ
ช่วยเหลือหรือเป็นเพื่อนร่วมคิดได้อย่างไร

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
PLO 1 นั ก ศึ ก ษ ามี จ รรยาบรรณ
จัด กิจกรรมให้ มีการใช้ ชีวิต
นั ก วิ จั ย และมี จ รรยาบรรณ ทาง อย่างมีคุณธรรม ฝึกฝนการอยู่ร่วมกัน
วิชาการ
ในสั ง คมที่ รู้จักเคารพสิ ท ธิข องผู้ อื่ น
1.1 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การ หรือการทำงานวิจัยร่วมกับผู้อื่น รู้จัก
พั ฒ นาผลงานทางวิ ช าการ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ของตนเอง โดยยึ ด หลั ก การรวม กลุ่ มกั น ท ำกิ จ ก รรมใน
จริยธรรมทางวิชาการ
สถานศึ กษาที่จัด ขึ้ นเป็ นประจำ ฝึ ก
1.2 มี จิ ต สำนึ ก เคารพศั ก ดิ์ ศ รี การทำงานเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ให้ รู้ จั ก
และสิ ท ธิ ข องผู้ ร่ว มในการ สามัคคี เคารพในการฟังความคิดเห็น
วิจั ย ตลอดจนดำเนิ น การ ของผู้อื่น มีมรรยาทในการอยู่รวมกัน
วิจัย โดยยึ ด หลั ก จริ ย ธรรม อย่างสันติสุขในสั งคม เช่น กิจกรรม
โดยเคร่งครัด
ส าน สั ม พั น ธ์ กิ จ ก ร รม บ ำเพ็ ญ
ประโยชน์ให้ส่วนรวม และการทำงาน
วิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างสถาบัน
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กลยุทธ์การประเมิน
จัดกิ จกรรมที่เปิ ดโอกาสให้
นั ก ศึ ก ษาแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่า งๆ ในกลุ่ มกิ จกรรม
การตอบคำถามในการสั มมนา และ
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาทาง
วิ ช าการ การแบ่ ง หน้ า ที่ ท ำงาน
ร่ ว มกั น เพื่ อฝึ ก การปฏิ บั ติ ต นใน
สภาวะเป็ นผู้ นำและผู้ ต าม สามารถ
ทำงานเป็ นทีม แก้ ไขข้ อขั ดแย้งและ
ลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้
PLO 2 มี ค วามรู้ในเนื้ อ หาสาระที่
ทำวิจัยและระเบียบวิธีวิจยั ที่ใช้อย่าง
ลึ ก ซึ้ ง ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
สังเคราะห์ความรู้ทางสัตวศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การประมง และสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีแนวทางใน
การพัฒนาการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
2.1 มี ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
สั ต ว์ บ กและ/หรื อ สั ต ว์ น้ ำ
เศ ร ษ ฐ กิ จ อ ย่ า ง ดี แ ล ะ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
การสื บ ค้ น ข้ อมู ล นำเสนอ
ปั ญ ห าก ารวิ จั ย แ ล ะ ใช้
โป ร แ ก ร ม ส ถิ ติ ใน ก า ร
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย
แ ล ะ พั ฒ น า หั ว ข้ อ
โครงการวิจัยได้
2.3 สั ง เคราะห์ ค วามรู้ ท างสั ต ว
ศาสตร์ หรื อ วิท ยาศาสตร์
การประมง เพื่ อ นำเสนอ
ผลงานวิ จั ย ในที่ ประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ การ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรื อ นานาชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4 ประยุกต์ใช้แนวความคิดการ
พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ข อ ง
สหประชาติ (Sustainable
Development Goals:
SDGs) ส ำ ห รั บ ก า ร ท ำ
วิทยานิพนธ์

กลยุทธ์การสอน
1. การให้ ภ าพรวมของความรู้
ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ำความรู้
ใหม่ หลั งบทเรียนพร้อมกับ เชื่อมโยง
ความ รู้ ใ ห ม่ กั บ ค วามรู้ เ ดิ ม การ
เชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีก
วิ ช าหนึ่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น มี ก าร
ค้นคว้าวิจัยจากสภาพความเป็ นจริ ง
ในพื้นที่ การผลิ ต และข้ อมู ล ข่ าวสาร
จากงานวิ จั ย ที่ ทั น สมั ย ได้ ฝึ ก ฝน
แสวงหาความ รู้ จ ากเทคโนโลยี
สารสนเทศในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
2. ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ น
ห้ องปฎิ บั ติ การเคมี วิเคราะห์ ฟาร์ ม
ทดลอง และการไปศึ ก ษาดู ง านใน
พื้นที่ที่มีการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ
รวมถึ ง เรี ย น รู้ จ ากวิ ท ย ากรและ
นักวิชาการภายนอกนอกสถาบัน
3. มอบหมายงานทีต่ ้องใช้ทักษะ
ในการวิเ คราะห์ ห รื อคำนวณในทุ ก
รายวิช าที่ต้ องฝึ ก ทักษะ โดยผู้ ส อน
ต้ อ ง แ น ะ น ำ วิ ธี ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้
คำแนะนำ
4. มอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก าร
เรี ย บเรี ย งนำเสนอเป็ น ภาษาเขี ย น
และที่ต้องมีการนำเสนอด้วยวาจาทั้ง
แบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการ
นำเสนอ
5. มอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก าร
สื บ ค้ น ข้ อมู ล โด ย ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ
6. การจั ด รายวิ ช าสั ม มนาให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็น
ราย ง าน แ ล ะ น ำเส น อ ด้ ว ย สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
7. กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์
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1. นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล
ทางวิชาการ นำมาประกอบการวิจัย
ได้อย่างเข้าใจในปัญหาที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นที่ศึกษาด้วยตนเอง
2. นักศึกษาสามารถวางแผนการ
ทดลอง ขั้นตอน และวิเคราะห์ผลได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งต ามห ลั ก วิ ช าการ
ทั น สมั ย มี ก ารบู รณาการความรู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งดี สามารถแก้ ไข
ปั ญ หาจากการวิ จั ย ด้ ว ย การใช้
เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ และเทคโนโลยี ได้
อย่างเหมาะสม
3. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
4. ประเมินจากการสอบข้อเขีย น
ในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข
5. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาเขี ยนจากรายงานแต่ละบุคคล
หรือรายงานกลุ่ มในส่ วนที่นักศึ กษา
นั้นรับผิดชอบ
6. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาพูดจากพัฒนาการการนำเสนอ
รายงานในชั้ น เรี ย น การนำเสนอ
สัมมนา และการนำเสนอนิทรรศการ
งานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา
7. ประเมิ น จากหั ว ข้ อ ในการทำ
วิทยานิพนธ์

ผลลัพธ์การเรียนรู้
PLO 3 มี ภ าว ะ ค ว า ม เป็ น ผู้ น ำ
สามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และมี ม นุ ษ ย
สัมพันธ์ที่ดี
3.1 มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น ำทั้ ง
ทางด้านวิชาการ และทักษะ
ปฏิบัติการในงานวิจัย
3.2 สามารถทำงานร่วมกั บ ผู้ อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3.3 มีการสื่อสารทางวิชาการและ
งานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์
ห รื อ วิ ท ย าศ า ส ต ร์ ก า ร
ประมงด้วยการนำเสนอปาก
เปล่าและการเขียนบรรยาย

กลยุทธ์การสอน
1. ใช้ การการสอนแบบกลุ่ มซึ่ ง
ต้ อ งแนะนำกฎ กติ ก า มารยาท
บทบาทความรับผิดชอบของแต่ละคน
ในการเรียนรู้ร่วมกัน
2. มอบหมายการทำงานแบบ
กลุ่ ม ย่ อย ที่ ส ลั บ หมุ น เวีย นสมาชิ ก
กลุ่ม และตำแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
3. ก ารน ำเส น อ ผ ล ง าน ท า ง
วิ ช าการหรื อ นำเส น อผลงานใน
ว า ร ส า ร ทั้ ง ใน ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติที่สาขาวิช าให้การยอมรั บ
เน้นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สั ม ม น า มี ก า ร น ำ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศมาใช้ เ ป็ น สื่ อ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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1. มอบหมายนั กศึ ก ษาประเมิ น
ตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการ
ประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
2. สั ง เกตพฤติ ก รรมในชั้ น เรี ย น
โดยอาจารย์ เป็ นผู้ ประเมิ นจากแบบ
ประเมินในชั้นเรียน
3. จัดให้มีการสัมมนาหรือการฟัง
บรรยายแล้วประเมินจากผลงานการ
แก้ ไขปั ญ หาที่ ได้ รับ มอบหมาย ผล
จากการนำเสนอในการศึกษาค้นคว้ า
และการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ทั ศ นคติ และการถกเถี ย งประเด็ น
ความรู้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
4. นักศึกษานำเสนอบทความทาง
วิช าการที่ตี พิ มพ์ ในวารสารที่ เป็ นที่
ยอมรับในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือ
และสัตว์น้ำ รวมถึงการนำเสนอในที่
ประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรมีความหมายดังนี้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
PLO 1 นักศึกษามีจรรยาบรรณนักวิจัย และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.1 มี ความรับ ผิด ชอบต่อการพัฒ นาผลงานทางวิชาการของตนเอง โดยยึด หลักจริย ธรรมทาง
วิชาการ
1.2 มีจิตสำนึก เคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของผู้ร่วมในการวิจยั ตลอดจนดำเนินการวิจัยโดยยึดหลัก
จริยธรรมโดยเคร่งครัด
PLO 2 มี ค วามรู้ ในเนื้ อ หาสาระที่ ท ำวิจั ย และระเบี ย บวิธีวิจั ย ที่ ใช้ อย่ า งลึ กซึ้ ง สามารถวิเ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ค วามรู้ทางสัตวศาสตร์ แ ละวิทยาศาสตร์ป ระมง และสาขาอื่นที่เกี่ย วข้อง ตลอดจนมี
แนวทางในการพัฒนาการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
2.1 มี ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ สั ต ว์บ กและ/หรื อ สั ต ว์ น้ ำ เศรษฐกิ จ อย่ า งดี แ ละสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล นำเสนอปัญหาการวิจัยและใช้โปรแกรมสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัยได้
2.3 สังเคราะห์ความรู้ทางสัตวศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การประมง เพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ การตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ หรื อ นานาชาติ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4 ประยุกต์ใช้แ นวความคิ ดการพัฒ นาที่ยั่งยื นของสหประชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) สำหรับการทำวิทยานิพนธ์
PLO 3 มีภ าวะความเป็ นผู้นำ สามารถทำงานและสื่อสารกับ ผู้ อื่นได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ และมี มนุ ษ ย
สัมพันธ์ที่ดี
3.1 มีภาวะความเป็นผู้นำทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะปฏิบัติการในงานวิจัย
3.2 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3.3 มี การสื่ อสารทางวิช าการและงานวิจัย ทางด้ า นสั ต วศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์ การประมง
ด้วยการนำเสนอปากเปล่าและการเขียนบรรยาย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์จากหลักสูตร (PLO) สูก่ ระบวน
วิชา (Curriculum mapping)
แขนงวิชาสัตวศาสตร์
PLO 1
PLO 2
PLO 3
กระบวนวิชา
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3
กระบวนวิชาบังคับ
356722 การวางแผนการทดลองและสถิติวเิ คราะห์
✓ ✓
✓
✓
ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
Experimental Designs and Statistical
Analysis in Animal and Aquatic
Sciences
356791 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Seminar on Animal and Aquatic
Sciences 1
กระบวนวิชาเลือก
356711 เอ็นโดไครน์วิทยาของสัตว์
Animal Endocrinology
356721 พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์
Animal Population Genetics
356723 การปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ขั้นสูง
Advanced Animal Breeding
356725 พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว์
Molecular Genetics in Farm Animals
356731 การใช้ยาในฟาร์มสัตว์เลีย้ ง
Drugs Uses in Farm Animals
356741 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ
Integration of Animal Production in
Agricultural Systems
356742 การปรับตัวของสัตว์เลีย้ งในสภาพอากาศร้อน
Adaptation of Livestock in Hot
Climates
356743 สรีรวิทยาของการให้นม
Physiology of Lactation
356744 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสุกร
(Technology and Innovation in Swine
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✓

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

PLO 1
PLO 2
PLO 3
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3

กระบวนวิชา
356745
356746
356751
356752
356753
356756
356761

356769

356779

356784

356789

356792

356795

Production)
การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง
Advanced Poultry Production
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
Advanced Meat Science
โภชนศาสตร์สตั ว์ขั้นสูง
Advanced Animal Nutrition
โภชนศาสตร์สตั ว์เคี้ยวเอื้อง
Ruminant Nutrition
โภชนศาสตร์สตั ว์กระเพาะเดีย่ ว
Monogastric Animal Nutrition
โภชนพันธุศาสตร์ทางปศุสตว์
Nutritional Genomic in Livestock
การเขียนงานวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(Research Writing in Animal and Aquatic
Sciences)
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
Selected Topic in Animal and Aquatic
Sciences 1
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
Selected Topic in Animal and Aquatic
Sciences 2
จรรยาบรรณการใช้สตั ว์เกษตรเพือ่ งานทาง
วิทยาศาสตร์
Agricultural Animal Ethics for Scientific
Work
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3
Selected Topic in Animal and Aquatic
Sciences 3
สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
Seminar on Animal and Aquatic
Sciences 2
ปัญหาพิเศษ
Special Problems
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✓
✓

✓ ✓ ✓
✓

✓

✓ ✓

✓
✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

3 (3-0-6)
✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO 1
PLO 2
PLO 3
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

กระบวนวิชา
356797
356799

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis

✓

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
กระบวนวิชา
356713 วิทยาภูมคิ ุ้มกันสัตว์น้ำประยุกต์
Applied Aquatic Animal Immunology
356726 เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Applied Biotechnology in Aquaculture
356732 โรคของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Aquatic Animal
356733 พยาธิวิทยาสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Pathology
356734 ชีววิทยาปรสิตภายนอกของสัตว์น้ำ
Ectoparasite Biology of Aquatic Animal
356735 เภสัชวิทยาในสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Pharmacology
356747 การผลิตสัตว์น้ำวัยอ่อน
Aquatic Animal Seed Production
356748 การผลิตสัตว์น้ำสวยงามเชิงธุรกิจ
Commercial Ornamental Aquatic Animals
Production
356749 การผลิตแพลงก์ตอนและสาหร่ายเชิงธุรกิจการ
ประมง
Commercial Plankton and Algae
Production for Fisheries
356755 โภชนศาสตร์สตั ว์น้ำขั้นสูง
Advanced in Aquatic Animal Nutrition
356761 การเขียนงานวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(Research Writing in Animal and Aquatic
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✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO 1 …
PLO 2 …
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4
✓

PLO 3 …
3.1 3.2 3.3
✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3 (3-0-6)
✓

กระบวนวิชา

356769

356779

356781
356782
356783
356784

356789

356792

356795
356797
356799

PLO 1 …
PLO 2 …
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4

Sciences)
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
Selected Topic in Animal and Aquatic
Sciences 1
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
Selected Topic in Animal and Aquatic
Sciences 2
การทำประมงบนที่สงู
Highland Fisheries
การทำประมงและการเพาะเลีย้ งอย่างยัง่ ยืน
Sustainable Aquaculture and Fisheries
นิเวศนวิทยาทางน้ำ
Aquatic Ecology
จรรยาบรรณการใช้สตั ว์เกษตรเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์
Agricultural Animal Ethics for Scientific
Work
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3
Selected Topic in Animal and Aquatic
Sciences 3
สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
Seminar on Animal and Aquatic
Sciences 2
ปัญหาพิเศษ
Special Problems
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
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PLO 3 …
3.1 3.2 3.3

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓
✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

คำอธิบายผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้ าม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ
ความสำคัญ
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
ความรู้
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หา รวมทัง้ ประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ ึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทงั้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของ
กลุ่ม
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ
อย่างเหมาะสม
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลการเรียนรูต้ ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
PLO 1
PLO 2
PLO 3
ผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
✓ ✓
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(1.2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
✓
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถ
✓
ทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลำดับความสำคัญ
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
✓
รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รีของความเป็น
มนุษย์
2. ด้านความรู้
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
✓
และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทัง้ ประยุกต์
✓ ✓ ✓ ✓
ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหา
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
✓
และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ ึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(2.4) สามารถบู ร ณาการความรู้ ในสาขาวิ ช าที่
✓ ✓
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
✓
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
✓
✓
และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
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ผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลายทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ทงั้ ส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเอง
และของกลุ่ม
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการทำงานที่เกีย่ วกับการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปาก
เปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นำเสนออย่างเหมาะสม

PLO 1
PLO 2
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4
✓ ✓

PLO 3
3.1 3.2 3.3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบอักษรลำดับขั้นและค่าลำดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา โดยแบ่ง
การกำหนดอักษรลำดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลำดับขั้นที่มีค่าลำดับขั้น อักษรลำดับขั้นที่ไม่มีคา่ ลำดับขั้น และอักษร
ลำดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลำดับขั้นที่มีคา่ ลำดับขั้น ให้กำหนด ดังนี้
อักษรลำดับขั้น
ความหมาย
ค่าลำดับขั้น
A
ดีเยีย่ ม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(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 อักษรลำดับขั้นที่ไม่มีค่าลำดับขั้น ให้กำหนด ดังนี้
อักษรลำดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ
(unsatisfactory)
1.3 อักษรลำดับขั้นที่ยงั ไม่มีการประเมินผล ให้กำหนด ดังนี้
อักษรลำดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด
T
ปริญญานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
V
เข้าร่วมศึกษา
W
ถอนกระบวนวิชา
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(incomplete)
(in progress)
(thesis in progress)
(visiting)
(withdrawn)

กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ นักศึกษาจะต้องได้ลำดับขั้นไม่ต่ำกว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
กระบวนวิชาที่กำหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา
356791 : สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
356792 : สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
356795 : ปัญหาพิเศษ
356797 : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
356799 : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
กระบวนวิชาที่กำหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด ได้แก่กระบวนวิชา
356795 : ปัญหาพิเศษ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชาไม่น้อยกว่า 25% ของกระบวนวิชาที่สอน ทุกภาคการศึกษา
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรในทุกปีการศึกษา
1. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ทำงานตรงสาขา
2. การทวนสอบจากผูป้ ระกอบการ ความพึงพอใจของบัณฑิต
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
1. ประเมินความพึงพอใจจากบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิต
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 กล่าวคือ
หลักสูตร แบบ 1
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ปฏิบตั ิครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังนำเสนอผล
การทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้
5. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดเสวนาทางวิชาการแบบกลุ่ม อย่างน้อย 1 ครั้ง และนำเสนอ
ผลงานวิจัยของตนเองก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (pre-defence) และ นักศึกษาจะต้อง
เข้ าร่วมกิ จกรรมทางวิช าการอย่างน้ อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมในแต่ ละปี
การศึกษา
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6.

7.

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิ ทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่ างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็น
ชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ ของนั กศึ กษาที่จะได้ รับ การเสนอให้ ได้ รับ ปริญ ญา ประกาศนี ยบั ต ร ประกาศนีย บั ต ร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550

หลักสูตร แบบ 2
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
3. มีผลการศึกษาได้คา่ ลำดับขั้นสะสมเฉลีย่ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และ ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผล
การทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้
6. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดเสวนาทางวิชาการแบบกลุ่ม อย่างน้อย 1 ครั้ง และนำเสนอ
ผลงานวิจัยของตนเองก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (pre-defence) และ นักศึกษาจะต้อง
เข้า ร่ วมกิ จกรรมทางวิชาการอย่ างน้ อยร้อยละ 50 ของจำนวนครั้ ง ที่จัด กิ จกรรมในแต่ ล ะปี
การศึกษา
7. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ ในฐานข้อมูล TCI Ticr1 หรือเผยแพร่ เป็ น
บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับ
นานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงานที่เผยแพร่นั้นจะต้องมีนักศึกษาเป็นชื่อ
แรก อย่างน้อย 1 เรื่อง
8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิ จารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่ อง ฝึกอบรม ดู งานทางวิช าการและวิช าชี พในองค์กรต่ าง ๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2. มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
3. ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
การบริ หารจัดการหลั กสู ตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดั บบั ณฑิต ศึ กษา และกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

• อาจารย์ประจำหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มีคุ ณวุฒิ ขั้ นต่ ำปริญ ญาโทหรือเทีย บเท่า และมี ผลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรั บ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
• มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณา
2. บัณฑิต
• มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
โดยพิจารณาจากคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งครอบคลุ มผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5
ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
• การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร แบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก
อย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง
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หลักสูตร แบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดั บชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Ticr1 หรือเผยแพร่ เป็นบทความ
ฉบั บ เต็ ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดั บ นานาชาติ ที่ เป็ นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงานที่เผยแพร่นั้นจะต้องมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. นักศึกษา
• มีกระบวนการรับนั ก ศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัด เลือกและคุณ สมบั ติข องนัก ศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการเรียนและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
• มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
อาจารย์จะต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้
• มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน
• มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึ งพอใจของการรับ
และการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน
4. อาจารย์
• มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
• มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร
• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
• มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต รที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึ งพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของอาจารย์
เพือ่ ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทางวิชาการ/
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
• มีการกำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
กระบวนวิชาที่สอน และมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียน
การสอน (มคอ.3 และ มคอ.4)
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• มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์
และการตีพิมพ์ผลงาน
• มี ก ารประเมิ น ผู้ เ รี ย น กำกั บ ให้ มี ก ารประเมิ น ตามสภาพจริ ง และมี วิ ธี ก ารป ระเมิ น ที่ ห ลากหลาย
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
• มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในการจั ด เตรี ย มสิ่ ง สนั บ สนุ นการเรี ย นรู้ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ การเรี ย นการสอน ทั้ ง ทางด้ า นกายภาพ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
• มีการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
นำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีที่
1

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
x
x
x
x
x
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
x
x
x
x
x
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ x
x
x
x
x
ครบทุกกระบวนวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน
x
x
x
x
x
วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
x
x
x
x
x
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนด ใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่
x
x
x
x
x
ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.7 ปี
x
x
x
x
ที่แล้ว
8. อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคำแนะนำด้านการบริหาร
x
x
x
x
x
จัดการหลักสูตร
9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
x
x
x
x
x
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) รับการพัฒนาวิชาการ และ/
N/A N/A N/A N/A N/A
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
x
x
x
x
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
x
x
x
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
8
10 11 11 11
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1- 1- 1- 1- 15
5
5
5
5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
7
8
9
9
9

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตั วบ่งชี้ที่ 1-5) มี ผลดำเนินการบรรลุ ตามเป้ าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย
อาจารย์แต่ละท่าน
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิ านกลุ่ม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทัง้ ในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ
การใช้สื่อในทุกรายวิชา
 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสำนักทะเบียนและประเมินผล
 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมาย
แก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
 การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2.

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย
 ประเมินโดยบัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผูป้ ระเมิน
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ ป ระจำวิชาทบทวนผลการประเมิ นประสิทธิผลของการสอนในวิ ช าที่รับ ผิ ดชอบในระหว่า งภาค
ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้า
ภาควิชาผ่านอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
- อาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบหลักสูตรติด ตามผลการดำเนิ นการตามตั วบ่ งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิ น
คุณภาพภายในภาควิชา
- อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรสรุป ผลการดำเนิ นการหลั กสูต รประจำปี โดยรวบรวมข้ อมู ล การประเมิ น
ประสิ ทธิผ ลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมิ นการสอนและสิ่ งอำนวยความสะดวก
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรประจำปี เสนอในที่
ประชุมภาควิชา/สาขาวิชา
- ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผลการ
ดำเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดำเนินการ
เพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร เสนอต่อคณะ

58

ภาคผนวก
1. คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ก.สศ. 711 (356711)

เอ็นโดไครน์วิทยาของสัตว์
3 (3-0-6)
Animal Endocrinology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ก.สศ. 411 (356411) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน
Prerequisite
ANS 411 (356411) or Consent of the Instructor
การทำงานของฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายของสัตว์ โดยเนื้อหาครอบคลุมถึงธรรมชาติและการทำงานของ
ฮอร์โมน กลไกการทำงานของฮอร์โมน ชนิดของฮอร์โมน วิธีการพื้นฐานและเทคนิคในวิทยาต่อมไร้ท่อ และการจัดการ
ด้านฮอร์โมนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสัตว์
The function of hormones in animal body. The contents cover the nature and function
of hormones, mechanisms of hormone action, types of hormones, basic methods and techniques
in endocrinology as well as hormonal manipulation to improve efficiency of animal production.
ก.สศ. 713 (356713)

วิทยาภูมคิ ุ้มกันสัตว์น้ำประยุกต์
3 (2-3-4)
Applied Aquatic Animal Immunology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้ำจากอดีตสูป่ ัจจุบันและในอนาคต ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ ระบบภูมิคุ้มกัน
แบบจำเพาะของปลา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กลไก และการทำงานของการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันของปลา หน้าที่
และกลไกการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำอื่นๆ ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันปลา เทคนิคทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์น้ำ และการประยุกต์ใช้
Aquatic animal immunology research: past, present and future, 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, natural products and immune response in fish, biotechnology
techniques in aquatic animal immunology and application.
ก.สศ. 721 (356721)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite

พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์
Animal Population Genetics
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Consent of the Instructor
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3 (3-0-6)

คัดเลือก

ลักษณะโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร หลักการคัดเลือกสัตว์ตลอดจนประเมินผลตอบสนองจากการ

Genetic structure of populations, foundation of animals selection and estimation of
response to selection
ก.สศ.722 (356722)

การวางแผนการทดลองและสถิติวเิ คราะห์
3 (3-0-6)
ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
Experimental Designs and Statistical Analysis in Animal And Aquatic
Sciences
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ก.สศ. 261 (356261) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน
Prerequisite
ANS 261 (356261) or Consent of the Instructor
สถิติเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน
Introduction to statistic, estimation, comparison of mean, experimental design and analysis of
variance
ก.สศ. 723 (356723)

การปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Animal Breeding
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ก.สศ. 722 (356722) หรือ ตามความเห็นชอบของผู้สอน
Prerequisite
ANS 722 (356722) or Consent of the Instructor
แนวคิดต่างๆ ในการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ การประเมินคุณค่าทางพันธุกรรมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การประเมิน
คุณค่าทางพันธุกรรมแบบปราศจากอคติด้วยสมการเส้นตรงทีด่ ที ี่สดุ แบบจำลองสัตว์และแบบจำลองอื่นๆ การประเมิน
ค่าทางพันธุกรรมหลายลักษณะพร้อมกันการคำนวณดัชนีการคัดเลือกและผลตอบสนองจากการคัดเลือก
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
ก.สศ. 725 (356725)

พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว์
3 (3-0-6)
Molecular Genetics in Farm Animals
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจเกีย่ วกับโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมีของกรดนิวคลีอิกและจีโนม การ
ประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ในระดับ ดี เอ็น เอ แผนที่จโี นมในปศุสตั ว์ชนิดต่างๆ และการใช้ประโยชน์พันธุวิศวกรรมและเทคนิค
ที่เกี่ยวข้อง
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Basic knowledge and understanding of the structure, chemical component of nucleic acid
and genome. The application of genetic markers at the DNA level. Genome mapping in many farm
animals and its application. Genetic engineering and related biotechniques
ก.สศ. 726 (356726)
เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ในการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ำ
3 (2-3-4)
(Applied Biotechnology in Aquaculture)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
หน้าที่ และความสำคัญของเทคโนโลยีทางชีวภาพในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการฟักไข่สัตว์น้ำ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการเลี้ยงปลา วิวัฒนาการ และการประยุกต์ใช้ลำดับสารพันธุกรรม ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลไก
ทางอณูวิทยาของระบบภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ เมตาจีโนมิก และการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความสำคัญและ
การประยุกต์ใช้ RNAi ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความยั่งยืน และการผลิตสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
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.
ก.สศ. 731 (356731)

การใช้ยาในฟาร์มสัตว์เลีย้ ง
3 (3-0-6)
Drugs Uses in Farm Animals
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ก.สศ. 331 (356331) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน
Prerequisite
ANS 331 (356331) or Consent of the Instructor
ชนิด หลักการ และวิธีการใช้ยาต่าง ๆ ที่สำคัญและใช้กันอยู่ทั่วไปในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ปฏิชีวนะ ยาซัลฟา
ยาต้านจุลชีพ ยาระงับปวดและยาลดไข้ ยาต้านการอักเสบ ยาต้านฮิสตะมีน ยาที่ใช้ในโรคหัวใจ ยาที่มีผลต่อโลหิต
ยาขับปัสสาวะ ยาถ่ายพยาธิ ยาที่ใช้กับระบบประสาทส่วนกลางและประสาทอัตโนมัติ 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.
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ก.สศ. 732 (356732)

โรคของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
3 (2-3-4)
Diseases of Economic Aquatic Animal
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
กระบวนการการเกิดโรคในสัตว์น้ำ โรคปลา โรคกุ้ง ปู หอย โรคสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก โรคสัตว์เลื้อยคลาน
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิต เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส การนำเสนองานด้านโรคสัตว์น้ำ
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)

พยาธิวิทยาสัตว์น้ำ
3 (2-3-4)
Aquatic Animal Pathology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
เซลล์ และเนื้อเยื่อสัตว์ กายวิภาคของสัตว์น้ำที่มีกระดูกสันหลัง เนื้อเยื่อของสัตว์น้ำที่ มีกระดูกสันหลัง กาย
วิภาคและเนื้อเยื่อของสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง ความผิดปกติของเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ การประยุกต์ใช้พยาธิวิทยาในการ
ตรวจโรคสัตว์น้ำ
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)

ชีววิทยาปรสิตภายนอกของสัตว์น้ำ
3 (2-3-4)
Ectoparasite Biology of Aquatic Animal
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
ปรสิ ตสัต ว์น้ำ โพรโทซั วที่เป็ นปรสิต ภายนอกของสัตว์น้ำ หนอนพยาธิที่เป็นปรสิ ตภายนอกของสัต ว์น้ำ
ปรสิตเปลือกแข็งภายนอกของสัตว์น้ำ ตัวอ่อนหอยสองฝา ปลิง เทคนิคการตรวจหาปรสิ ตภายนอกของสัตว์น้ำ กลไก
ของยา สารเคมี ในการกำจัดและควบคุมปรสิตภายนอก การผลิตวัคซีนและงานวิจัยด้านโรคปรสิตภายนอกของสัตว์
น้ำ
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.
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ก.สศ. 735 (356735)

เภสัชวิทยาในสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
Aquatic Animal Pharmacology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
ความรู้เบื้องต้นทางเภสัชวิทยา หลักการของกิจกรรมของยา หลักการความปลอดภัยของยาต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิง่ แวดล้อม ยาต้านแบคทีเรีย ต้านไวรัส ต้านปรสิต ยาฆ่าเชื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อ และสารเคมีบำบัดอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสลบปลา และการใช้ยาสลบ รวมถึงการรับยา ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อยา ครึ่งชีวิต
และระยะถอนยา
Introduction to pharmacology, principles of drug activity, principles of drug safety in terms
of species and environment, antibacterial agents, antiviral, antiparasitic, antiseptic, disinfectant and
other chemotherapeutic agents in aquaculture, fish anesthesia and anesthetics, concept of drug
receptor, dose response relationship, half-life and withdrawal period.
ก.สศ. 741 (356741)

การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
Integration of Animal Production in Agricultural Systems
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
Consent of the Instructor
นิเวศน์วิทยาและระบบเกษตร การวิวฒ
ั นาการ และการจัดรูปแบบของการเลี้ยงสัตว์ และประมงในระบบ
เกษตรแบบบูรณาการ โดยเน้นตั้งแต่ระบบการเกษตรเพื่อยังชีพจนถึงระบบการเกษตรในเชิงอุตสาหกรรม
Ecology and agricultural systems, Evolution and integration of livestock production and fishery
agricultural systems, emphasizing sustainable agriculture up to industrialized agricultural systems.
ก.สศ. 742 (356742)

การปรับตัวของสัตว์เลีย้ งในสภาพอากาศร้อน
3 (3-0-6)
Adaptation of Livestock in Hot Climates
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี
Prerequisite
non
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการเลี้ยงสัตว์ ผลกระทบของอากาศร้อนที่ทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดความเครียด
กลุ่ ม อาการความเครี ย ดและการวัด การตอบสนองของสัต ว์ต่ อความเครี ย ด การปรั บ ตั วของสั ต ว์ด้ า นสรี รวิท ยา
พฤติกรรม และพันธุกรรมของสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้สภาวะอากาศร้อน
Climate change influences animal husbandry, effects of hot climate on livestock stress,
stress syndrome and monitoring responses of livestock to stress, physiology, behavioral and genetic
adaptation, management of livestock farm under hot climate.
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ก.สศ. 743 (356743)

สรีรวิทยาของการให้นม
3 (3-0-6)
Physiology of Lactation
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ก.สศ. 411 (356411) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน
Prerequisite
ANS 411 (356411) or Consent of the Instructor
วิวัฒนาการ การเจริญ จุลกายวิภาคศาสตร์ และชีวเคมีของต่อมน้ำนม การสังเคราะห์น้ำนม ฮอร์โมนและ
ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนม เมตะโบลิซึมที่ผิดปกติอันเนื่องจากการให้นมและโรคต่างๆ โภชนาการของ
สัตว์ให้นม ปัจจัยที่มีผลต่อการให้นมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและคุณค่าทางอาหารของนม น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
Morphogenesis, growth, histology and biochemistry of the mammary gland, hormonal and
neural control of milk production, abnormal metabolism due to lactation and diseases, and
nutrition of lactating animal, factors affecting milk production and nutritional value of milk, milk
and dairy products.
ก.สศ. 744 (356744)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสุกร
3 (3-0-6)
Technology and Innovation in Swine Production
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ก.สศ. 442 (356442) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน
Prerequisite
ANS 442 (356442) or Consent of the Instructor
สถานการณ์และทิศทางการตลาดในการผลิตสุกร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตสุกร การสืบพันธุ์
และการวางแผนการผสมพันธุ์ การจัด การโรงเรื อนและปรั บ สภาพแวดล้ อมในการผลิ ต สุ กรระบบ smart farm
เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อตอบสนองระบบสวัสดิภาพสัตว์ และแนวทางในการผลิตโดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิต
สุกร รวมถึงการใช้สารธรรมชาติในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสุกร
Marketing situation and trend in pig production, fundamental technology and innovation in
pig production system, reproductive technology and breeding planning, housing management
technology and adjust the environment for pig production in smart farm system, technology
developed for animal welfare systems, production guidelines by reducing the use of antibiotics in
pig production and technology to use natural substances to improve product quality from pigs.
ก.สศ. 745 (356745)

การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Poultry Production
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ก.สศ. 441 (356441) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน
Prerequisite
ANS 441 (356441) or Consent of the Instructor
สถานการณ์การผลิตสัตว์ปีกของโลกและของประเทศ สถานการณ์ตลาดและปัญหาการส่งออก พันธุ์และ
เทคนิคการสร้างสายพันธุ์เพื่อให้เนื้อและให้ไข่ การผลิตและการจัดการพ่อแม่พันธุ์ เทคนิคการดำเนินงานในโรงฟัก
อาหารและกลยุทธการให้อาหารเพื่อได้ผลตอบแทนสูงสุด แผนการควบคุมและโปรแกรมการป้องกันโรคอย่างได้ผล
ของฟาร์มในเชิงการค้า อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการผลิตไข่ผง ไก่สดแช่แข็ง การ
บันทึกข้อมูล การเขียนโครงการผลิตสัตว์ปีกในเชิงการค้า และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
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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 programs 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.
ก.สศ. 746 (356746)

วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Meat Science
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ก.สศ. 448 (356448) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน
Prerequisite
ANS 448 (356448) or Consent of the Instructor
สถานการณ์ ทางด้านเนื้ อสัต ว์และผลิต ภัณฑ์ส ำหรับ ผู้บ ริโภค การตลาด และปั ญ หาในการส่งออกทั้งของ
ประเทศและโลก พื้นฐานคุณภาพทาง ชีวเคมี , สรีรวิทยา และกายวิภาค ของกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อต่าง ๆ คุณภาพ
หลักที่สำคัญของซาก คุณภาพเนื้อ และไขมัน ที่สัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์หลักการแปรรูปเนื้อสัตว์ และเทคโนโลยีของ
อาหาร เทคนิคการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์เพื่อเข้าสู่ความเป็นสากล
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)

การผลิตสัตว์น้ำวัยอ่อน
3 (2-3-4)
Aquatic Animal Seed Production
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
356311 หรือ 356306 ตามความเห็นชอบของผู้สอน
Prerequisite
356311 or 356306 consent of the Instructor
ความสำคัญของระบบเพาะฟัก และการอนุบ าลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ระบบเพาะฟัก และอนุบาลลูกพันธุ์ ของปลา
น้ำเย็นระบบเพาะฟัก และอนุบาลลูกพันธุ์ ของปลาเขตร้อน ระบบเพาะฟัก และอนุบาลลูกพันธุ์ กุ้ง และปู ระบบความ
ปลอดภั ยทางชี วภาพ การใช้นาโนเทคโนโลยีในโรงเพาะฟัก และอนุ บาลลูกพันธุ์ การปรับสมดุ ลของแร่ ธาตุ ในน้ ำ
สำหรับการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ การขนส่งและการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
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)

การผลิตสัตว์น้ำสวยงามเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
Commercial Ornamental Aquatic Animals Production
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
กลุ่มสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังสวยงามทางเศรษฐกิจ กลุ่มสัตว์น้ำมีกระดูกสันหลังสวยงามทางเศรษฐกิจ
การจัดการฟาร์มผลิตสัตว์น้ำสวยงามเชิงพาณิชย์ มาตรฐานการทำฟาร์มสัตว์น้ำสวยงาม การตลาดสัตว์น้ำสวยงาม
การบริหารจัดการทรัพยากรในฟาร์มสัตว์น้ำสวยงาม การปรับตัวของธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำสวยงาม
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)

การผลิตแพลงก์ตอนและสาหร่ายเชิงธุรกิจการประมง
3 (2-3-4)
Commercial Plankton and Algae Production for Fisheries
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
ชนิดและความสำคัญของแพลงก์ตอน และสาหร่ายทางการประมง ชนิดและความสำคัญของสาหร่ายทางการ
ประมง การทำฟาร์มผลิต แพลงก์ตอนเศรษฐกิจ การทำฟาร์มผลิตสาหร่ายเศรษฐกิจ การแปรรูปแพลงก์ตอนและ
สาหร่ายเศรษฐกิจ การประยุกต์ ใช้ แพลงก์ ตอนและสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารสั ตว์ การประยุ กต์ใช้แพลงก์ตอนและ
สาหร่า ยเพื่อเป็ นแหล่ งพลั งงานเชื้อเพลิง ทดแทน การตลาดและการขึ้ นทะเบี ย นผลิ ตภั ณฑ์จากแพลงก์ต อนและ
สาหร่าย
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)

โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Animal Nutrition
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ก.สศ. 451 (356451) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite
ANS 451 (356451) or consent of the department
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านโภชนศาสตร์สัตว์ เทคนิคที่ใช้ในการทดลองเพื่อศึกษาคุณภาพอาหารใน
แง่มุมต่างๆ วิธีการและระบบในการวัดและระบุปริมาณพลังงาน การประเมินคุณภาพโปรตีน เทคนิคในการศึกษาหา
ความต้องการโภชนะของสัตว์
Advanced knowledge on animal nutrition, techniques in conducting feed evaluation trials
in different aspects, methods and systems for measuring energy, evaluation of protein quality as
well as techniques in assessing nutrient requirements.
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ก.สศ. 752 (356752)

โภชนศาสตร์สตั ว์เคี้ยวเอื้อง
3 (3-0-6)
Ruminant Nutrition
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน
Prerequisite
ANS 303 (356303) or Consent of the Instructor
กายวิภาคและสรีรวิทยาการย่อยอาหารของสัตว์เคีย้ วเอื้อง การเจริญและพัฒนาการของกระเพาะสัตว์เคีย้ ว
เอื้อง จุลินทรียภ์ ายในกระเพาะรูเมน เมแทบอลิซึมและการใช้ประโยชน์พลังงานในสัตว์เคี้ยวเอื้อง การย่อยและเม
แทบอลิซึมของโปรตีนในสัตว์เคี้ยวเอื้อง การปรับเปลีย่ นการย่อยในกระเพาะรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร
ของสัตว์เคีย้ วเอื้อง
Anatomy and digestive physiology of ruminants, growth and development of stomach,
ruminal microbiology, metabolic utilization of energy in ruminants, digestion and metabolism of
protein, rumen manipulation for enhanced feed utilization in ruminants
ก.สศ. 753 (356753)

โภชนศาสตร์สตั ว์กระเพาะเดีย่ ว
3 (3-0-6)
Monogastric Animal Nutrition
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน
Prerequisite
ANS 303 (356303) or Consent of the Instructor
หลักการและความสำคัญของโภชนศาสตร์สตั ว์กระเพาะเดีย่ ว กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหาร
การวิเคราะห์อาหารสัตว์ เคมีของคาร์โบไฮเดรต เคมีของไขมัน ปฏิกริ ิยาร่วมระหว่างคาร์โบไฮเดรตและไขมัน เคมีของ
โปรตีน โภชนศาสตร์ของสัตว์กระเพาะเดี่ยวเทียบกับสัตว์กระเพาะรวม แร่ธาตุ วิตามิน โภชนศาสตร์เชิงคุณภาพ การ
นำเสนอและอภิปรายบทความที่เกีย่ วข้องกับโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
Basics of monogastric animal nutrition. Anatomy and physiology of gastrointestinal systems.
Chemistry of carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Quantitative nutrition. Review and
critique research articles related to animal nutrition.
ก.สศ. 756 (356756)

โภชนพันธุศาสตร์ทางปศุสัตว์
3 (3-0-6)
Nutritional Genomic in Livestock
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
Consent of the Instructor
หลักการด้านโภชนพันธุศาสตร์ กลไกที่เกีย่ วข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางโภชนพันธุ
ศาสตร์ โภชนาการอาหารต่อการแสดงออกยีนและเมแทบอลิซมึ ภายในร่างกายสัตว์ การทำงานของสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในระดับยีน การทำงานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับยีน ดัชนีชี้วดั ทางชีวภาพขั้นสูงในโภชนพันธุ
ศาสตร์ ผลกระทบของการเสียสมดุลย์ของยีนต่อการเกิดโรค การประยุกต์ใช้โภชนพันธุศาสตร์ในการผลิตปศุสตั ว์
Principle of Nutritional Genomic. Regulatory Mechanisms Involved in Gene Expression.
Techniques in Nutritional Genomic. Dietary nutrients on gene expression and metabolism in the
animal body. Functional of bioactive substances at the gene level. Advanced biomarkers in
nutrigenomics. Impact of imbalance of gene for animal disease. Applications of nutritional genomic
in livestock production.
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ก.สศ. 755 (356755)

โภชนศาสตร์สตั ว์น้ำขั้นสูง
3 (2-3-4)
Advanced in Aquatic Animal Nutrition
เงื่อนไขทีต่ ้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
ระเบียบ การวิจัย และทักษะเบื้องต้นในการประเมินข้อมูลทางด้านโภชนศาสตร์ อาหารและบทบาทของ
อาหารสัตว์น้ำต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความต้องการอาหารของสัตว์น้ำ การจัดการของอาหารสำเร็จรูป
สำหรับการเลี้ยงแบบหนาแน่น การจัดการอาหารสำหรับลูกปลา การใช้สารเสริมในอาหารสัตว์น้ำ การใช้ปลาป่นและ
น้ำมันปลาในสูต รอาหารสัต ว์น้ำ การประกอบสูต รอาหาร และการผลิตอาหารสำหรับ การเพาะเลี้ย งที่ยั่งยื น การ
จัดการของเสียจากอาหารสัตว์ การจัดการด้านโภชนศาสตร์สัตว์น้ำที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ
Research methodology and basic skills in nutritional data evaluation, feed and the role of
aquaculture feed in aquaculture industry, nutritional requirement of aquatic animals, commercial
feed management for intensive aquaculture, larval nutritional, use of feed additives in aquaculture
feed, use of fishmeal and fish oil in formulated feed, formulate and production of feed for
sustainable aquaculture, feed waste management, management of aquaculture nutrition for
beneficial aquaculture feed industry.
ก.สศ. 761 (356761)

การเขียนงานวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
(Research Writing in Animal and Aquatic Sciences)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
Consent of the instructor
การค้นหาหัวข้อ การจัดระเบียบความคิดและการกำหนดเป้าหมาย รวบรวมข้อมูล การทำความเข้าใจและ
หลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ การอ่านและประเมินข้อมูล เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย เทคนิคการเขียนต้นฉบับ
บทความ การแก้ไข การพิสูจน์อักษร และการจัดรูปแบบ การวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการในชั้นเรียน และรูปแบบการ
นำเสนอผลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
Finding a topic, organizing ideas and setting goals and gathering information, understanding
and avoiding plagiarism, reading and evaluating resources, proposal writing techniques, manuscript
writing techniques. revising, proofreading, and formatting, in-class workshop on papers, and
conference-style presentation of research paper in animal and aquatic sciences.
ก.สศ. 769 (356769)

หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
1 (1-0-2)
Selected Topic in Animal And Aquatic Science 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
Consent of the Instructor
ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
Study and discussion on some recent knowledges in animal and aquatic sciences
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ก.สศ. 779 (356779)

หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
2 (2-0-4)
Selected Topic in Animal And Aquatic Science 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
Consent of the Instructor
ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
Study and discussion on some recent knowledges in animal and aquatic sciences
ก.สศ. 781 (356781)

การทำประมงบนที่สงู
3 (2-3-4)
Highland Fisheries
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
ลักษณะทางกายภาพ และเคมีของพื้นที่สงู ลักษณะทางภูมิอากาศของพื้นที่สงู ในรอบปี คุณสมบัติทาง
กายภาพของแหล่งน้ำ และคุณสมบัติทางเคมีของแหล่งน้ำ บนพืน้ ที่สูง ชนิดของสัตว์น้ำ และการปรับตัวในเขตพื้นที่สงู
ความสำคัญของสัตว์น้ำกับวิถชี ีวิตของคนบนพื้นที่สูง กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงบนพื้นที่สงู การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทำประมงบนพื้นที่สูง
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)

การทำประมงและการเพาะเลีย้ งอย่างยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
Sustainable Aquaculture and Fisheries
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
บทนำการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ำ ความหลากหลายและความสั มพันธ์ข องสิ่ งมี ชี วิต ในระบบนิ เวศทางทะเล
ผลกระทบของการเปลี่ย นแปลงทางภูมิอากาศ การปรับตั ว และการอยู่ รอดของสิ่ งมีชีวิต แหล่ งอนุ รักษ์ และการ
เพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ การพัฒนาการเพาะเลี้ยงอย่างเหมาะสม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และสัตว์ทะเล
อย่างยั่งยืน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งชุมชนอย่างยั่งยืน มุมมองการพัฒนาการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน การส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ
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.
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ก.สศ. 783 (356783)

นิเวศวิทยาทางน้ำ
3 (2-3-4)
Aquatic Ecology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
สัณฐานวิทยาของแหล่งน้ำ คุณสมบัติทางเคมีของน้ำ กำลังผลิตของระบบนิเวศทางน้ำ ชีวมวลของแหล่งน้ำ
พืช บริเวณแหล่ง น้ ำ สมดุ ล ของระบบนิ เวศทางน้ ำ ผลกระทบของของเสี ยต่ อระบบนิเวศทา งน้ ำ การประยุกต์ ใช้
สารอินทรีย์ในแหล่งน้ำเพื่อรักษาสมดุล กฎหมายสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
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)

จรรยาบรรณการใช้สตั ว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3 (2-3-4)
Agricultural Animal Ethics for Scientific Work
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
consent of the Instructor
บทนำ การใช้ สั ต ว์ เพื่ องานทางวิท ยาศาสตร์ หลั ก การการใช้ สั ต ว์เ พื่ อ งานทางวิท ยาศาสตร์ อ ย่ า งมี
จรรยาบรรณจรรยาบรรณสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง จรรยาบรรณสัตว์น้ำมีกระดูกสันหลัง จรรยาบรรณสัตว์กระเพาะ
เดี่ยวขนาดเล็ก จรรยาบรรณสัตว์กระเพาะเดี่ยวขนาดใหญ่ จรรยาบรรณสัตว์เคี้ยวเอื้อง และสัตว์เคี้ยวเอื้องเทียม
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)

หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3
3 (3-0-6)
Selected Topic in Animal And Aquatic Science 3
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
Consent of the Instructor
ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
Study and discussion on some recent knowledges in animal and aquatic sciences
ก.สศ. 791 (356791)

สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
Seminar on Animal and Aquatic Science 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
Consent of the Instructor
การอภิปรายเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
Seminar on advanced research in animal and aquatic science 1
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1 (1-0-2)

ก.สศ. 792 (356792)

สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
Seminar on Animal and Aquatic Science 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
Consent of the Instructor
การอภิปรายเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
Seminar on advanced research in animal and aquatic science 2

1 (1-0-2)

ก.สศ. 795 (356795)

ปัญหาพิเศษ
3 (0-18-0)
Special Problems
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
Prerequisite
Consent of the Instructor
การศึ กษาค้ นคว้าวิจัย อิ สระภายใต้ หั วข้ อเรื่องที่อาจารย์ผู้ ค วบคุ มวิช าเห็ นชอบแต่ ต้องเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยในหลักสูตรแผนอื่น ๆ และนักศึกษาจะต้องส่งรายงานต่อภาควิชา
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)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite
ก.สศ. 799 (356799)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
37 หน่วยกิต
Master’s Thesis
ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ
อนุมัติหัวข้อโครงร่าง
Approved proposal or concurrent to thesis proposal
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
12 หน่วยกิต
Master’s Thesis
ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ
อนุมัติหัวข้อโครงร่าง
Approved proposal or concurrent to thesis proposal
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2. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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3.ผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพฒ
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4.
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
1) แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ก. วิทยานิพนธ์
37 หน่วยกิต
356797 ก.สศ. 797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 37 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
356797 ก.สศ. 797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 37 หน่วยกิต
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ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
(1) นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ ดำเนินการ และการ
(1) นักศึกษาต้องร่วมในการจัดเสวนาทางวิชาการแบบกลุ่ม อย่าง
น้ อย 1 ครั้ง และนำเสนอผลงานวิ จัยของตนเองก่อนการสอบป้ องกั น
นำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการหรือมีส่วนร่วมในการวิพากวิจารณ์ใน
วิทยานิพนธ์ (pre-defence) และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิ จกรรมทาง
หัวข้อที่มีความ สัมพันธ์กับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างน้อย 3
วิชาการอย่ างน้ อยร้ อยละ 75 ของจำนวนครั้ งที่ จัดกิจกรรมในแต่ ละปี
ครั้ง และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางอย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์
การศึกษา
ของจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
(3) ผลงานวิท ยานิ พนธ์หรือส่วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ต้องได้ รับ
(2)
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบ การเผยแพร่ หรือ อย่ างน้ อยได้รับ การตอบรับ ให้เผยแพร่ ในวารสาร
รับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดั บชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมี นักศึกษาเป็นชื่อแรก
อย่างน้อย 1 เรื่ อง และเสนอผลงานวิท ยานิพ นธ์หรื อส่วนหนึ่งของ
Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ ผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง
ระดับชาติทเี่ ป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง
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เหตุผลในการปรับปรุง
1. ปรับ ผลลั พ ธ์ การเรี ย นรู้ข องกระบวน
วิ ช า (CLO) ให้ ส อดคล้ องกั บ เนื้ อหา
กระบวนวิชา
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)

ปรับการเขียนข้อความเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

- ปรับเงื่อนไขเพื่ อให้ เป็ นไปตามข้อบังคั บ
มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ว่ าด้ วยการศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
(3) ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำคณะ และรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึ กษา
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา : ไม่มี
ง. ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดย
นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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2) แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565

จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
37 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
25 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า
25 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
356722 ก.สศ. 722 การวางแผนการทดลองและ
สถิติวิเคราะห์ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3 หน่วยกิต

เหมือนเดิม

356722 ก.สศ. 722 การวางแผนการทดลองและ
สถิติวิเคราะห์ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
3 หน่วยกิต

125
356791 ก.สศ. 791 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1

1 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง

356791 ก.สศ. 791 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
1 หน่วยกิต
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1. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย
2. ปรับ ผลลัพ ธ์ การเรี ยนรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565
1. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ (PLO) ของหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช า

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565

เหตุผลในการปรับปรุง

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาในแขนงใดแขนงหนึ่ง หรือกระบวนวิชา
เหมือนเดิม
อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความ
เห็นชอบ
แขนงสัตวศาสตร์
แขนงสัตวศาสตร์
356711 ก.สศ.711 เอ็นโดไครน์วิทยาของสัตว์
3 หน่วยกิต
356711 ก.สศ.711 เอ็นโดไครน์วิทยาของสัตว์
3 หน่วยกิต

356721 ก.สศ.721 พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์

3 หน่วยกิต

356721 ก.สศ.721 พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์
3 หน่วยกิต

356723 ก.สศ.723 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง

3 หน่วยกิต

356723 ก.สศ.723 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
3 หน่วยกิต
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1. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
1. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
กระบวนวิชา
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
กระบวนวิชา (CLO) ให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO)
1. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย
2. ปรับ ผลลัพ ธ์ การเรี ยนรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
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สัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565

เหตุผลในการปรับปรุง
กระบวนวิชา
3. ปรับ ผลลัพ ธ์ การเรี ย นรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO) ของหลักสูตร

3 หน่วยกิต

356731 ก.สศ.731 การใช้ยาในฟาร์มสัตว์เลี้ยง

3 หน่วยกิต

356741 ก.สศ.741 การเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตร
แบบบูรณาการ

3 หน่วยกิต
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356725 ก.สศ.725 พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว์

356725 ก.สศ.725 พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว์
3 หน่วยกิต

1. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย
2. ปรับ ผลลัพ ธ์ การเรี ยนรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
3. ปรับ ผลลัพ ธ์ การเรี ยนรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
356731 ก.สศ.731 การใช้ยาในฟาร์มสัตว์เลี้ยง
1. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
3 หน่วยกิต
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
356741 ก.สศ.741 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณา 1. เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช าภาษาไทย
การ
3 หน่วยกิต
เพื่ อ ใ ห้ ชื่ อ ภ า ษ า ไ ท ย มี ค ว า ม
สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ
2. เพื่ อเปิ ด โอกาสให้ นักศึ กษาสามารถ
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หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565

356742 ก.สศ.742 การปรับตัวของสัตว์เลี้ยง
ในสภาพอากาศร้อน

3 หน่วยกิต

356743 ก.สศ.743 สรีรวิทยาของการให้นม

3 หน่วยกิต

356742 ก.สศ.742 การปรับตัวของสัตว์เลี้ยง
ในสภาพอากาศร้อน
3 หน่วยกิต

356743 ก.สศ.743 สรีรวิทยาของการให้นม
3 หน่วยกิต
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เหตุผลในการปรับปรุง
เรียนในกระบวนวิชานี้มากขึ้น
3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
4. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
1. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย
2. ปรับ ผลลัพ ธ์ การเรี ยนรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
3. ปรับ ผลลัพ ธ์ การเรี ยนรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
1. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย
2. ปรับ ผลลัพ ธ์ การเรี ยนรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
3. ปรับ ผลลัพ ธ์ การเรี ยนรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565
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356744 ก.สศ.744 การผลิตสุกรขั้นสูง

3 หน่วยกิต

356744 ก.สศ.744 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการผลิตสุกร
3 หน่วยกิต

356745 ก.สศ.745 การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง

3 หน่วยกิต

356745 ก.สศ.745 การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง
3 หน่วยกิต

356746 ก.สศ.746 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง

3 หน่วยกิต

356746 ก.สศ.746 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
3 หน่วยกิต
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เหตุผลในการปรับปรุง
1. ปรั บ เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช าให้ มี
ความทั น สมั ย ตามคำแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
3. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย
4. ปรับ ผลลัพ ธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
5. ปรับ ผลลัพ ธ์ การเรี ยนรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
1. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
1. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)

356751 ก.สศ.751 โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565
3 หน่วยกิต

356751 ก.สศ.751 โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง
3 หน่วยกิต

356752 ก.สศ.752 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

3 หน่วยกิต

356752 ก.สศ.752 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
3 หน่วยกิต

356753 ก.สศ.753 โภชศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

3 หน่วยกิต

356753 ก.สศ.753 โภชศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
3 หน่วยกิต
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เหตุผลในการปรับปรุง
1. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับ ผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
1. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
1. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565
356756 ก.สศ.756 โภชนพันธุศาสตร์ทางปศุสัตว์
3 หน่วยกิต
356761 ก.สศ. 761 การเขียนงานวิจัยทางสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ำ
3 หน่วยกิต
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356769 ก.สศ.769 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1 1
หน่วยกิต
356779 ก.สศ.779 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2 2
หน่วยกิต
356789 ก.สศ.789 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3
3 หน่วยกิต
356792 ก.สศ.792 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
1 หน่วยกิต
356795 ก.สศ.795 ปัญหาพิเศษ

แขนงวิทยาศาสตร์การประมง
356713 ก.สศ. 713 ภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์น้ำขั้นสูง

3 หน่วยกิต

356769 ก.สศ.769 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ำ 1
1 หน่วยกิต
356779 ก.สศ.779 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ำ 2
2 หน่วยกิต
356789 ก.สศ.789 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ำ 3
3 หน่วยกิต
356792 ก.สศ.792 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
1 หน่วยกิต
356795 ก.สศ.795 ปัญหาพิเศษ
3 หน่วยกิต

แขนงวิทยาศาสตร์การประมง
3 หน่วยกิต
356713 ก.สศ.713 วิทยาภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำประยุกต์
3 หน่วยกิต
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เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดกระบวนวิชาใหม่
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
เปิดกระบวนวิชาใหม่
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ป รั บ ผ ล ลั พ ธ์ ก าร เรี ย น รู้ ข อ ง
กระบวนวิชา (CLO) ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหากระบวนวิชา
2. ป รั บ ผ ล ลั พ ธ์ ก าร เรี ย น รู้ ข อ ง
กระบวนวิชา (CLO) ให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรีย นรู้ (PLO) ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565

1. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565

356726 ก.สศ. 726 เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำขั้นสูง

3 หน่วกิต

356732 ก.สศ. 732 โรคสัตว์น้ำขั้นสูง

3 หน่วยกิต

356733 ก.สศ. 733 พยาธิวิทยาสัตว์น้ำขั้นสูง

3 หน่วยกิต

356734 ก.สศ. 734 ชีววิทยาปรสิตภายนอกของสัตว์น้ำขั้นสูง 3 หน่วยกิต

356726 ก.สศ. 726 เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 หน่วยกิต

356732 ก.สศ. 732 โรคของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
356733 ก.สศ. 733 พยาธิวิทยาสัตว์น้ำ
3 หน่วยกิต
356734 ก.สศ. 734 ชีววิทยาปรสิตภายนอกของสัตว์น้ำ
3 หน่วยกิต
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เหตุผลในการปรับปรุง
1. เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับลักษณะกระบวนวิชา
มากขึ้ น และให้ สอดค ล้ อ งกั บ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ป รั บ ผ ล ลั พ ธ์ ก าร เรี ย น รู้ ข อ ง
กระบวนวิชา (CLO) ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหากระบวนวิชา
3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิ ช า (CLO) ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO)
1. เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับลักษณะกระบวนวิชา
มากขึ้ น และให้ สอดค ล้ อ งกั บ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิ ช า (CLO) ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เนื้อหากระบวนวิชา
3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิ ช า (CLO) ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565
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356735 ก.สศ. 735 เภสัชวิทยาในสัตว์น้ำ

3 หน่วยกิต

356735 ก.สศ. 735 เภสัชวิทยาในสัตว์น้ำ
3 หน่วยกิต

356747 ก.สศ. 747 การผลิตสัตว์น้ำวัยอ่อน

3 หน่วยกิต

356748 ก.สศ. 748 การผลิตสัตว์น้ำสวยงามเชิงธุรกิจ

3 หน่วยกิต

356747 ก.สศ. 747 การผลิตสัตว์น้ำวัยอ่อน
3 หน่วยกิต
356748 ก.สศ. 748 การผลิตสัตว์น้ำสวยงามเชิงธุรกิจ
3 หน่วยกิต

356749 ก.สศ. 749 แพลงก์ตอนและสาหร่ายวิทยาเชิงธุรกิจ
การประมง
3 หน่วยกิต

356749 ก.สศ. 749 การผลิตแพลงก์ตอนและสาหร่ายเชิง
ธุรกิจการประมง
3 หน่วยกิต
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เหตุผลในการปรับปรุง
1. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
1. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
1. เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า เพื่ อให้
สอดคล้ องกั บลั กษณะกระบวนวิ ช า
มาก ขึ้ น แ ล ะ ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ปรับ ผลลัพ ธ์การเรียนรู้ข องกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
กระบวนวิชา
3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์

356755 ก.สศ. 755 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำขั้นสูง

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565

3 หน่วยกิต

356755 ก.สศ. 755 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำขั้นสูง
3 หน่วยกิต

356756
356761
356769 ก.สศ. 769 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ำ 1
356779 ก.สศ. 779 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ำ 2
356781 ก.สศ. 781 การทำประมงบนที่สูง
356782 ก.สศ. 782 การทำประมงและการเพาะเลี้ยง
อย่างยั่งยืน
356783 ก.สศ. 783 นิเวศน์วิทยาทางน้ำขั้นสูง

356769
1 หน่วยกิต
356779
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

356781
356782
356783

ก.สศ. 756 โภชนศาสตร์สัตว์ทางปศุสัตว์
3 หน่วยกิต
ก.สศ. 761 การเขียนงานวิจัยทางสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ำ
3 หน่วยกิต
ก.สศ. 769 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ำ 1
1 หน่วยกิต
ก.สศ. 779 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ำ 2
2 หน่วยกิต
ก.สศ. 781 การทำประมงบนที่สูง 3 หน่วยกิต
ก.สศ. 782 การทำประมงและการเพาะเลี้ยง
อย่างยั่งยืน
3 หน่วยกิต
ก.สศ. 783 นิเวศวิทยาทางน้ำ
3 หน่วยกิต
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การเรียนรู้ (PLO)
1. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้ส อดคล้ องกับ เนื้อหา
กระบวนวิชา
3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLO) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ (PLO)
เพิ่มกระบวนวิชาใหม่
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560

1. ป รั บ ผ ล ลั พ ธ์ ก าร เรี ย น รู้ ข อ ง
กระบวนวิชา (CLO) ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหากระบวนวิชา
2. ป รั บ ผ ล ลั พ ธ์ ก าร เรี ย น รู้ ข อ ง
กระบวนวิชา (CLO) ให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO)
ปรับเปลี่ยนชื่อกระบวนวิชาให้มีความ
ทันสมัย ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560
356784 ก.สศ. 784 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เกษตรเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565

3 หน่วยกิต

356789 ก.สศ. 789 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ำ 3
356792 ก.สศ.792 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

356795 ก.สศ.795 ปัญหาพิเศษ

3 หน่วยกิต

356784 ก.สศ. 784 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เกษตรเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์
3 หน่วยกิต
356789 ก.สศ. 789 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ำ 3
3 หน่วยกิต
356792 ก.สศ.792 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2
1 หน่วยกิต
356795 ก.สศ.795 ปัญหาพิเศษ
3 หน่วยกิต
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เหตุผลในการปรับปรุง
1. ป รั บ ผ ล ลั พ ธ์ ก าร เรี ย น รู้ ข อ ง
กระบวนวิชา (CLO) ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหากระบวนวิชา
2. ป รั บ ผ ล ลั พ ธ์ ก าร เรี ย น รู้ ข อ ง
กระบวนวิชา (CLO) ให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO)

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

เหตุผลในการปรับปรุง

ข. วิทยานิพนธ์
356799 ก.สศ. 799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ
2 ตามเงื่อนไขตามสาขาวิชา - ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ ดำเนินการ และการนำเสนอใน
การสัมมนาทางวิชาการหรือมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ในหัวข้อที่มีความ
สัมพันธ์กับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง และนักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา

356799 ก.สศ.799

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
12 หน่วยกิต

1. ป รั บ ผล ลั พ ธ์ การเรี ย น รู้ ข อ ง
กระบวนวิชา (CLO) ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหากระบวนวิชา
2. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
กระบวนวิชา (CLO) ให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO)

ง.กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
- ปรับการเขียนข้อความเพื่อให้ชัดเจน
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาต้องมีส่วนร่ วมในการจัดเสวนาทางวิชาการ ยิง่ ขึ้น
แบบกลุ่ ม อย่ างน้ อย 1 ครั้ ง และนำเสนอผลงานวิจัย ของตนเอง
ก่อนการสอบป้องกันวิท ยานิพ นธ์ (pre-defence) และ นักศึกษา
จะต้ อ งเข้ าร่ วมกิ จ กรรมทางวิ ช าการอย่ างน้ อ ยร้ อยละ 50 ของ
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา
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1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน
9 หน่วยกิต
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถ้ามี)
ไม่มี

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2560
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่
อยู่ในฐานข้อมูล TCI Ticr1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่ บทความฉบับ
เต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceeding)
ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวชานั้น
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3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและ
รวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
จ. ผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคำ
ร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

เหตุผลในการปรับปรุง

2. ผล งานวิ ท ย านิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นห นึ่ งของผ ล งาน - ปรับเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
วิท ยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่ างน้อยได้รับการตอบรับ ให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา
เผยแพร่ ในวารสารระดั บชาติที่ อยู่ ในฐานข้ อมูล TCI Tier1 หรื อ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
เผยแพร่เป็ นบทความฉบั บ เต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่
การประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงานที่เผยแพร่นั้นจะต้องมีนักศึกษาเป็นชื่อ
แรก อย่างน้อย 1 เรื่อง
เหมือนเดิม

เหมือนเดิม
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกำหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่
แบบ 1 (แขนงวิชาสัตวศาสตร์ และแขนงวิชาวิทยาศาสตร์การประมง)
แผนการศึกษาเดิม
แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
Register for university services
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
Pass foreign language examination
requirement
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
Present thesis proposal
สัมมนา/กิจกรรมทางวิชาการ
รวม
0
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

หน่วยกิต
12

สัมมนา/กิจกรรมทางวิชาการ

รวม

12
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ภาคการศึกษาที่ 2
356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ
Organize r/Attend seminar
รวม

หน่วยกิต
-

0
หน่วยกิต
12

12

แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
12

สัมมนา/กิจกรรมทางวิชาการ

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

12
หน่วยกิต
13

ผ่านการสอบประมวลความรู้

สัมมนา/กิจกรรมทางวิชาการ
ผ่านการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

รวม
รวมตลอดหลักสูตร

13
37

ภาคการศึกษาที่ 1
356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ
Organize academic activity
/Academic activity
participation
รวม

หน่วยกิต
12

ภาคการศึกษาที่ 2
356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ
Organize academic activity
/Academic activity
participation
ผ่านการสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination
นำเสนอก่อนสอบวิทยานิพนธ์
Pre-defence
สอบวิทยานิพนธ์
Thesis defense

หน่วยกิต
13

รวม
รวมตลอดหลักสูตร
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-

12

13
37

แบบ 2 (แขนงวิชาสัตวศาสตร์ และแขนงวิชาวิทยาศาสตร์การประมง)
แผนการศึกษาเดิม
แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
356722 วางแผนการทดลองและสถิติ
3
356722 วางแผนการทดลองและสถิติ
วิเคราะห์ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
วิเคราะห์ทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
Experimental Designs and
Statistical Analysis in Animal
and Aquatic Sciences
356791 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
1
356791 สัมมนาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1
Seminar on Animal and
Aquatic Science 1
กระบวนวิชาเลือก
6
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
Pass foreign language
examination requirement
รวม
10
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
กระบวนวิชาเลือก
สัมมนา/กิจกรรมทางวิชาการ

รวม

หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
Present thesis proposal
9
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses
จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ
Organize academic activity
/Academic activity
participation
9
รวม
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หน่วยกิต
3

1

6

10
หน่วยกิต

9

9

356799

แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
กระบวนวิชาเลือก
(Elective courses)
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
(Master’s Thesis)

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
6
6

ภาคการศึกษาที่ 1
356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ
Organize academic activity
/Academic activity
participation

หน่วยกิต
12

สัมมนา/กิจกรรมทางวิชาการ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
356799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
(Master’s Thesis)
สัมมนา/กิจกรรมทางวิชาการ

12

รวม

หน่วยกิต
6

ผ่านการสอบประมวลความรู้
ผ่านการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

รวม
รวมตลอดหลักสูตร

ภาคการศึกษาที่ 2
356797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
จัดเสวนาทางวิชาการ/เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ
Organize academic activity
/Academic activity
participation
ผ่านการสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination
นำเสนอก่อนสอบวิทยานิพนธ์
Pre-defence
สอบวิทยานิพนธ์
Thesis defense
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

6
37
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12
หน่วยกิต
6
-

6
37

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รบั การ
เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550
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8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารเปลี่ยนแบบการศึกษา การย้ายสาขาวิชา
การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
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