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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ 
    วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Animal Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
 ชื่อย่อ (ไทย): วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Science (Animal Science) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Sc. (Animal Science) 
3. วิชาเอก 

 - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 136 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
แบบทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
5.5.1 State Polytechnic of Jember ประเทศอินโดนีเซีย 
5.5.2 Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (Untag Bayuwangi) ประเทศ
อินโดนีเซีย 
5.5.3 บริษัท Henritex (M) SDN BHD ประเทศมาเลเซีย 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม 
 ครั้งที่ ............. วันที่..............2561 
 สภามหาวิทยาลัยฯให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ ........ วันที่.............. 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการด้านการผลิตสัตว์ หรือฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ (ไก่ไข่ ไก่กระทง สุกร โค) ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

8.2 นักวิชาการด้านอาหารสัตว์ในระดับอุตสาหกรรม 
8.3 นักวิชาการด้านส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
8.4 เจ้าของกิจการในธุรกิจการผลิตสัตว์  โรงงานอาหารสัตว์ และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับสัตวศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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9 ชื่อ-สกุลต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชา ส าเร็จจาก 
ปีที่
จบ 

1 นางศศินิษฐา 
ถนอมวงศ์วัฒนะ * 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(ด้านสัตว
ศาสตร์) 

วท.ม.(สัตวบาล) 
น.ม.(กฎหมายธุรกิจ) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2539 
2552 
2529 
2542 

2 นายสมจติร 
ถนอมวงศ์วัฒนะ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

(ด้านสัตว
ศาสตร์) 

วท.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (สัตวบาล) 
วท.บ.สัตวศาสตร์ (โคนม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร 
แม่โจ ้

2549 
2537 
2529 

3 นายพัฒนพงษ์ 
ทัดทา 

อาจารย ์ Ph.D. (Agricultural  
Science) 
M.Sc. (Agricultural    
Science) 
ว.ทบ. (เกษตรศาสตร์) 

Saga University, Japan 
 
Saga University, Japan 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2551 
 

2548 
 

2542 
4 นายชาติชาย   

โยเหลา 
อาจารย ์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 

วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2545 
2535 

5 นางสาวพชรธร  
สิมกิ่ง 

อาจารย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร) 
วท.ม. (ปรสิตวิทยาทาง
สัตวแพทย์) 
สพ.บ.(สัตวแพทย ์
ศาสตรบัณฑิต) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2558 
 

2551 
 

2547 

หมายเหต ุ* ประธานหลักสูตร 
 

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 อาคารเรียนสาขาสัตวศาสตร์ (อาคารเรียน 1 และ 2) ประกอบด้วย ห้องบรรยายจ านวน 3 ห้อง 
และห้องปฏิบัติการจ านวน 3 ห้อง และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (แผนกงานฟาร์มสัตว์มีชีวิต) จ านวน 7 แผนก 
และโรงงานอาหารสัตว์ จ านวน 1 อาคาร 
 ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

1. ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
2. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์  
3. ห้องปฏิบัติการฟักไข่   

 แผนกงานฟาร์มสัตว์มีชีวิต ประกอบด้วย  
1. โรงเรือนแผนกงานฟาร์มโคนม  
2. โรงเรือนแผนกงานฟาร์มโคเนื้อ 
3. โรงเรือนแผนกงานฟาร์มสุกร 
4. โรงเรือนแผนกงานฟาร์มแพะ 
5. โรงเรือนแบบปิดแผนกงานฟาร์มไก่กระทง   
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6. โรงเรือนแบบปิดแผนกงานฟาร์มไก่ไข่  
7. โรงเรือนแบบเปิดส าหรับงานทดลองไก่กระทง 

โรงงานอาหารสัตว์ที่มีก าลังผลิต 1 ตัน/วันระบบก าจัดมูลสัตว์ในรูปบ่อแก๊สชีวภาพ และอาคาร
เรียนรวมต่างๆ  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาประเทศในกระแสโลกา
ภิวัตน์ ดังนี้ 
 11.1.1 การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงตลาดการเงินของโลก ท าให้การ
เคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้าและบริการ รวมทั้งการค้าระหว่างประเทศ มีความคล่องตัวมากข้ึน 11.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าว 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
             11.2.1 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงนี้ประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยาย
ตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ   
 11.2.2 การเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่งและกระแส
โลกาภิวัตน์ ส่งผลให้มีการเดินทาง ทั้งเพ่ือการท่องเที่ยวและการท าธุรกิจในที่ต่าง ๆ ทั่วโลกมากขึ้น ท า
ให้ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรที่มีองค์ความรู้สูงต่อขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ในขณะที่กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจมุ่งสู่การส่งเสริมให้มี
การเคลื่อนย้ายแรงงานและผู้ประกอบการเพ่ือไปท างานในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น  
 11.2.3 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าแบบไร้พรมแดน สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการตลาดตามสภาวะเศรษฐกิจโลก สภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ท าให้เกิดความผันผวนในด้านปริมาณความต้องการ หรือคุณภาพ
ของสินค้าเกษตร/สินค้าปศุสัตว์ 
             11.2.4 ประทศไทยประสบความส าเร็จในภาคการผลิตทางการเกษตรแต่ก็ยังเป็นกลุ่มที่มี
ผลผลิตมวลรวมของชาติต่ าสุด และมีภาคการใช้แรงงานในสัดส่วนกับประสิทธิภาพด้อยกว่าภาคการ
ผลิตอ่ืนๆ และประเทศไทยเป็นประเทศทีมีการส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยเฉพาะอาหาร
โปรตีนในอันดับต้นๆ ของโลก ในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคคล 
หรือมีการแพร่กระจายของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล เป็นไปอย่างรวดเร็ว และท าให้พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตจึงต้องปรับตัวในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย และตรวจสอบได้ และประเทศไทยต้องปรับตัวด้วยการพัฒนาก าลังคนในด้านการเกษตรสัตว
ศาสตร์ ด้วยการใช้ระบบ smart farm หรือระบบการจัดการใหม่ส าหรับการเกษตรเชิงธุรกิจ ที่
ผสมผสานศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่ต้องให้
ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ผลิต     
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12 ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 12.1.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร และสาระวิชาในหลักสูตร  มีแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะทางสังคม (Soft skill) ได้แก่ การมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ความรับผิดชอบ จิต
อาสา ภาษาการสื่อสาร รักองค์กร และมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 12.1.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
  1) หลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ สกอ.และมหาวิทยาลัยก าหนด สรุปได้ดังนี้ 
  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้มีการประชุม วิเคราะห์ ความต้องการใช้บัณฑิต/
ตลาดแรงงาน พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ทรงวุฒิ ความพร้อมของคณะ การทบทวนหลักสูตร และ
จุดเด่นของหลักสูตร เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และท า
การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และลักษณะรายวิชาให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปในปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์ มีดังนี ้
  ประเทศไทยเป็นประเทศส าคัญที่เป็นแหล่งฐานการผลิตอาหารโปรตีนของโลกซึ่ง
ต้องการพัฒนาก าลังคนท่ีมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจในฐานะอุตสาหกรรมต้น
น้ า-กลางน้ า ในห่วงโซ่อาหาร  ตั้งแต่อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์ ธุรกิจการผลิตสัตว์ เช่น สัตว์ปีก 
สุกร โคนม โคเนื้อ รวมทั้งโรงฆ่าสัตว์ ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของนักวิชาการสัตวศาสตร์/สัตว
บาล ในการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว ซึ่งหลักสูตรสัตวศาสตร์ต้องเข้ามามีบทบาทในความรับผิดชอบของ
การผลิตบัณฑิตสัตวศาสตร์ที่พร้อมปฏิบัติ (รู้จริง)เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ผู้ทรงคุณวุฒิยังให้ค าแนะน าถึงกรอบความคิดในการพัฒนาหลักสูตรสัตวศาสตร์ 
ดังนี้ 
   1. หลักสูตรต้องมุ่งเน้นองค์ความรู้เป็นหลัก  
   2. หลักสูตรต้องเน้นทั้ งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานในภาคสนาม (โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ฟาร์มเศรษฐกิจภาคเอกชน/รัฐบาล) 
   3.หลักสูตรต้องเน้นทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและงานวิจัย 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงเรือน รวมทั้งบัณฑิตต้องเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับในการผลิตสัตว์และการค้า
ระหว่างประเทศ 
   4. บัณฑิตต้องมีความรู้ ในภาษาที่สาม นอกเหนือจากภา ษาไทย และ
ภาษาอังกฤษแล้ว เช่น ภาษาจีนพ้ืนฐาน ภาษาเขมรเบื้องต้น ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น ภาษาพม่าเบื้องต้น 
และภาษาเวียดนามเบื้องต้น เป็นต้น เพราะธุรกิจการผลิตสัตว์มีฐานการผลิตทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  จุดเด่นของหลักสูตร   
   1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  และระบบการจัดการใหม่
ส าหรับการเกษตรเชิงธุรกิจ  
   2. เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถใช้ระบบการจัดการใหม่ส าหรับการ
ผลิตสัตว์เชิงธุรกิจ 
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    3. เน้นการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานในภาคสนาม โดยก าหนดให้มี
การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง 
   4. เน้นทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและงานวิจัย   
   5. เน้นกฎระเบียบข้อบังคับในการผลิตสัตว์และการค้าระหว่างประเทศ 
  2) หลักสูตรได้ปรับแนวคิดของการออกแบบหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ  มีความ
เชี่ยวชาญ มีทักษะขั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมีความสามารถใช้ระบบการจัดการใหม่
ส าหรับการผลิตสัตว์เชิงธุรกิจ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรและสร้างก าลังคนด้าน smart 
farming  
                         หลักสูตรได้พิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและภาครัฐ  ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน ามาประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้ ใช้บัณฑิตต่อไป และด าเนินการ
พัฒนาการจัด หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยได้ก าหนดสมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและ
ก าหนดการวัดสมรรถนะของนักศึกษาเมื่ อสิ้ นปีการศึกษา  โดยการพัฒนาหลักสู ตรเน้น
เทคโนโลยีการเกษตร การเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
  3) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้นๆ การ
ออกแบบหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงปี 2561)  มีการเพ่ิมรายวิชาต่าง ๆ เช่น   
เทคโนโลยีไฟฟูา ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานเกษตร จัดการฟาร์มอัจฉริยะ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ในงานฟาร์มอัจฉริยะ ทักษะพ้ืนฐานเกษตร ภาษาอังกฤษในงานผลิตสัตว์ กฎหมายและมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ วิชาภาษาในกลุ่มประเทศ AEC กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม มีรายวิชาการฝึกงาน/สหกิจ
ศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ  และการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี กลุ่มวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ  มีการเพ่ิมรายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์1 และปัญหาพิเศษ
ทางสัตวศาสตร์ 2 รวมทั้งมีการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์วิชานั้น ๆ และสร้างกลุ่มวิชาเลือกด้านวิชาชีพออกเป็น 5 กลุ่ม โดยเพ่ิมเติมรายวิชาต่าง ๆ ใน
แต่ละกลุ่ม ดังนี้  
   - กลุ่มวิชาอาหารสัตว์ ได้แก่ วิชาหลักการผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม  
   - กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ ได้แก่ เทคโนโลยีเนื้อและการตรวจสอบ เทคโนโลยี
น้ านมและการตรวจสอบ พันธุศาสตร์เพ่ือการผลิตสัตว์ ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  
   - กลุ่มวิชาโรคและสุขาภิบาลสัตว์  ได้แก่ โรคและการสุขาภิบาลสุกร-สัตว์ปีก  
โรคและการสุขาภิบาลสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เทคนิคการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ปรสิตในสัตว์ เศรษฐกิจ  
และระบาดวิทยา 
   - กลุ่มวิชาด้านการจัดการธุรกิจ ได้แก่ การตลาดดิจิทัล การตลาดสินค้าเกษตร 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การตลาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 



7 
 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการผลิตสัตว์เศรษฐกิจในระดับอุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สามารถปฏิบัติงานได้จริง ในสถานประกอบการ ทั้งใน
ระดับอุตสาหกรรมต้นน้ า และอุตสาหกรรมกลางน้ า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใน
ด้านสัตวศาสตร์ทั้งในระดับอุตสาหกรรมต้นน้ า และอุตสาหกรรมกลางน้ าและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความสามารถใช้ระบบการจัดการใหม่ส าหรับการผลิตสัตว์เชิงธุรกิจ) 
             หลักสูตร เน้นการเรียนการสอนการผลิตสัตว์ในระดับอุตสาหกรรม และสร้างผลผลิตสัตว์
เพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนส าหรับมวลมนุษยชาติ ภายใต้  หลักความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หลักสวัสดิภาพสัตว์ และหลักสินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หลักสูตร มีการก าหนด
สมรรถนะอาชีพ  มีการพัฒนากึ่งสมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตร 
13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 13.1.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา             

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ และกลุ่มวิชาบูรณาการ สอน
โดยอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 13.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ได้แก่ เคมีอินทรีย์ทั่วไป ชีวเคมีทั่วไป เคมีทั่วไป ชีววิทยา
ทั่วไป  สอนโดยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายวิชาที่เก่ียวกับ `smart farm 
ได้แก่ เทคโนโลยีไฟฟูา ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานเกษตร นวัติกรรมเพ่ือการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานฟาร์มอัจฉริยะ สอนร่วมกันระหว่างอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
     13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
   13.2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐานเกษตร พันธุศาสตร์การเกษตร และจุล
ชีววิทยาการเกษตร เปิดสอนให้กับสาขาอ่ืน ๆ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        13.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก เปิดสอนให้กับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

13.3 การบริหารจัดการ 
  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในด้านเนื้อหา
สาระของแต่ละรายวิชา ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รวมทั้งการจัดตารางเรียนและตารางสอบ 
  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ด าเนินการให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา  เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีคุณภาพ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะด้านการปฏิบัติ ในทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิชาชีพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจในระดับอุตสาหกรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน 
อดทน ความรับผิดชอบ จิตอาสา ภาษาการสื่อสาร รักองค์กร และมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

วิชาชีพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม 
1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และมีทักษะด้านการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพการผลิตสัตว์

เศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม โดยผ่านการฝึกงาน/สหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ 
          1.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถใช้ระบบการจัดการใหม่ส าหรับการผลิตสัตว์เชิง
ธุรกิจ โดยเน้นเทคโนโลยี และการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

1.2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้แบบฐานสมรรถนะ และให้มีการเปลี่ยนผ่านสมรรถนะของ
ผู้เรียน สู่การเป็นเจ้าของกิจการ   

1.2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการน าความรู้และประสบการณ์ในด้านวิชาชีพสัตวศาสตร์
ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  
          1.2.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี คุณธรรมจริยธรรม  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ความรับผิดชอบ จิตอาสา 
ภาษาการสื่อสาร รักองค์กร และมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามกรอบเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ 

การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต -แบบสอบถามให้
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต
ประเมินและส่งกลับมายัง
มหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และจัดท า
แผนการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะให้กับนักศึกษาและ
ให้มีการเปลี่ยนผ่านสมรรถนะ
ของผู้เรียน สู่การเป็นเจ้าของ
กิจการ 

-การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4)  
-การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินการและการประเมินผล 
-การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 
-ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

-เอกสาร มคอ.3 และ 
มคอ.4 
-เอกสาร มคอ.5 และ 
มคอ.6 
-เอกสารการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
-เอกสาร มคอ.7 
-แบบประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและสถานประกอบการ   

ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต/
ตลาดแรงงาน 

-แบบส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต/
ตลาดแรงงาน 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และภาครัฐ 

แนวทางพัฒนาหลักสูตรและสร้าง
ก าลังคนด้าน smart farm ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและภาครัฐ 

-เอกสารแนวทางพัฒนา
หลักสูตรและสร้าง
ก าลังคนด้าน smart 
farm ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและภาครัฐ  
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ใช้ระบบทวิภาค 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน–กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านเกษตรกรรม  
 2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านเกษตรกรรม โดยใช้วิธีการเทียบ
โอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 2.2.3 ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวจากระบบการเรียนในกรอบของระดับมัธยมศึกษา มาเป็น
ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การดูแล
ตนเอง การแบ่งเวลาเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท าให้อัตราการลาออกกลางคันของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สูง    
 2.3.2 ในการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา มีการใช้ต ารา/เอกสาร เป็นภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอังกฤษเทคนิค แต่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร มีทักษะด้านความรู้ความสามารถใน
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 หลักสูตรด าเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดเรียน 
เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมทางการเรียน สามารถเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาอย่างมีความสุขและ
มีเปูาหมายในอาชีพ และช่วยให้อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลดลง  
         2.4.2 คณะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการด าเนินชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัย การดูแล
ตนเอง เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย เทคนิคการลงทะเบียนวิชาเรียน การแบ่งเวลาเรียนและการท า
กิจกรรม 
        2.4.3 มอบหมายหน้าที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในการเรียน การ
ลงทะเบียนเรียน และการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
        2.4.4 หากนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร มีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก าหนด จะต้องเรียนปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษก่อนเข้า
ศึกษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 หลักสูตร 4 ปี 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปีท่ี 3 - - 60 60 60 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 60 60 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษาและ
คา่ลงทะเบียน 

960,000 1,920,000 2,880,000 3,840,000 4,800,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 778,316 801,665 825,715 850,486 876,001 
รวมรายรับ 1,738,316 2,721,665 3,705,715 4,690,486 5,676,001 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 280,960 289,388 298,070 307,012 316,222 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่
รวม 3) 3,371,520 3,472,656 3,576,840 3,684,144 3,794,664 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลยั 528,000 1,056,000 1,584,000 2,112,000 2,637,000 

(รวม ก) 4,180,48 4,818,044 5,458,910 6,103,156 6,747,886 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภณัฑ ์ 983,154 1,002,817 1,022,873 1,043,331 1,064,198 

(รวม ข) 983,154 1,002,817 1,022,873 1,043,331 1,064,198 
รวม (ก) + (ข) 5,163,634 5,820801 6,481,783 7,146,487 7,812,084 
จ านวนนักศึกษา 200 240 240 240 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 21,515 24,253 27,007 29,777 32,550 

 *หมายเหตุ จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 27,020 บาทต่อปี 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน   
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักสูตร 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน  เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้  สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตได้  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. 2550 และเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก จ) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
          3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  136   หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 

         1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
    1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต 
    1.2  กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต 
    1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต 
    1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ     1 หน่วยกิต 
    1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ       5 หน่วยกิต 
 

    2. หมวดวิชาเฉพาะ             100 หน่วยกิต 
   2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     31 หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ      47 หน่วยกิต 

  2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก      15 หน่วยกิต 
  2.4  กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ     7 หน่วยกิต 

     
         3. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  
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รายวิชา 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 
          1.1.1  รายวิชาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกิต  เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  01-110-003 มนุษยสัมพันธ์     3(3-0-6) 

   Human Relations 
  01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

   Society and Environment 
 01-110-005 ชุมชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 

   Community and Sustainable Development  
 01-110-008 การวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 

  Social Sciences Research   
  01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   3(3-0-6) 

   Development of Social and Life Quality 
  01-110-011 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป    3(3-0-6) 

   General Economics 
 

 1.1.2  รายวิชามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกิต  เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ  3(3-0-6) 

   Information and Academic Report Writing 
  01-210-002 การสืบค้นสารนิเทศ    3(3-0-6) 

   Information Retrieval 
  01-210-004 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน              3(3-0-6) 
    Psychology and Daily Life 
 01-210-005 จิตวิทยาประยุกต์เพ่ือการท างาน   3(3-0-6) 
    Applied Psychology to Work 
 01-210-016 พหุวัฒนธรรมในอาเซียน    3(3-0-6) 
    Cultural Pluralism of ASEAN 
 

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต 
   ศึกษา 9  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   

  01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 
    English for Communication 1 
  01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 
    English for Communication 2 
                     01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

   English Conversation 
 



16 
 

                    และเลือกศึกษาอีก  3  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
01-310-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
   Thai for Communication 
 01-310-004 ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ    3(3-0-6) 
   Thai for Presentation 
 01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ   3(3-0-6) 
   Academic Reading and Writing 
01-320-006   ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
   English for Science and Technology 
01-320-007   ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ   3(2-2-5) 
   English for Presentations 
 01-320-010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ   3(2-2-5) 
   Preparation for English Standardized Tests 
 01-330-001 ภาษาจีนพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
   Basic Chinese 
 01-330-006 ภาษาญี่ปุุนพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
   Basic Japanese 
 01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Basic Khmer 
 01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Basic Bahasa 
 01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Basic Burmese 
 01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Basic Vietnamese 

 
 1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต  ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 09-000-001     ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ   3(2-2-5) 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ       
   Computer and Information Technology Skills 
 09-121-045 สถิติทั่วไป     3(3-0-6) 

    General Statistics 
 
  1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ ไม่น้อยกว่า  1  หน่วยกิต  เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  01-610-001   กีฬาประเภทบุคคล    1(0-2-1) 

   Individual Sports 
  01-610-002   กีฬาประเภททีม     1(0-2-1) 

                               Team Sports 



17 
 

  01-610-003   นันทนาการ     1(0-2-1) 
    Recreation  
                     01-610-004   ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 
    Swimming for Health 
  01-610-007   ด าน้ าตื้นเบื้องต้น     3(2-2-5) 
    Basic Skin Diving 
                     01-610-008   ลีลาศเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 

    Social Dance for Health 
 
1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ  5  หน่วยกิต  เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
   ศึกษา3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   

 01-000-001 ทักษะทางสังคม                               3(3-0-6) 
   Social Skills 
 และเลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
 01-010-006 ภูมิปัญญาไทยเพ่ือชีวิตที่พอเพียง   2(2-0-4) 
   Thai Wisdom for Sufficiency Life 
 01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ   2(2-0-4) 
   Learning Skill for Success 
 01-010-015 ความฉลาดรู้เรื่องเพศ    2(1-2-3) 
   Sexual Literacy 
 04-040-007 การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน  2(2-0-4) 
   Residential Appliances Maintenance 
 06-060-008 ศิลปะการด าเนินชีวิต    2(2-0-4) 
   Arts of Living 
 09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ    2(2-0-4) 
   Science and Nature 
 11-110-012 การดูแลสุขภาพครอบครัว    2(1-3-3) 
   Home Health Care 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  100  หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  31  หน่วยกิต  ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                    03-001-101 ทักษะพ้ืนฐานเกษตร                    1(0-3-1) 

   Basic Skills in Agriculture 
03-002-201 พันธุศาสตร์การเกษตร                           3(2-3-5) 
   Agricultural Genetics 
03-002-202 จุลชีววิทยาการเกษตร    3(2-3-5) 
   Agricultural Microbiology 
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03-003-101     เทคโนโลยีไฟฟูาเพ่ือการเกษตร                  3(2-3-5) 
                                         Electrical Technology for Agriculture 
                     03-003-202     ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานเกษตร                    3(2-3-5) 
                                          Automation System in Agriculture 
                     03-003-303 นวัตกรรมเพ่ือการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ               3(3-0-6) 
                                          Innovation for Smart Farm Management 
                     03-003-304     อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานฟาร์มอัจฉริยะ        3(2-3-5) 
                                          Internet of Things in Smart Farm    

09-210-034 เคมีทั่วไป     3(2-3-5) 
   General Chemistry 
09-212-106 เคมีอินทรีย์ทั่วไป      3(2-3-5) 
   General Organic Chemistry   
09-213-221 ชีวเคมีทั่วไป        3(2-3-5) 
   General Biochemistry            
09-311-050      ชีววิทยาทั่วไป     3(2-3-5) 
   General Biology 
 

   2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ  47  หน่วยกิต  ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้                       
  03-211-201 โภชนศาสตร์สัตว ์    3(3-0-6) 

   Animal Nutritions 
03-211-302 อาหารและการให้อาหารสัตว์   3(2-3-5) 
   Feeds and Feeding 
03-212-301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์    3(3-0-6) 
   Animal Breeding 
03-212-302 เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์                  3(2-3-5) 
   Animal Artificial Insemination Technology 

                     03-213-101 ทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์                      1(0-3-1) 
   Technical Skills in Animal Science  

                     03-213-102 หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ   2(2-0-4) 
     Principles of  Animal Production 

03-213-203 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์   3(2-3-5) 
   Animal Anatomy and Physiology  
03-213-204 สุขศาสตร์สัตว์     2(1-3-3) 
   Animal Hygeine 
03-213-205 ทักษะช่างทางการเกษตร    1(0-3-1) 
                      Agricultural Farm Shop Skills  
03-213-206 การผลิตสัตว์ปีก     3(2-3-5) 
   Poultry Production 
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03-213-207 การผลิตโคนม     3(2-3-5)  
   Dairy Production 
03-213-308 การผลิตสุกร*     3(2-3-5) 
   Swine Production* 
 * ส าหรับนักศึกษามุสลิมให้เลือกลงในรายวิชาการผลิตโคเนื้อ-กระบือ หรือการผลิต

แพะและแกะ แทน 
03-213-309 การฟักไข่สัตว์ปีก     2(1-3-3) 
   Poultry Egg Incubation  
03-213-310 เภสัชวิทยาเบื้องต้น    3(2-3-5) 
   Fundamental Pharmacology 
03-213-311 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์    3(2-3-5) 
   Research Methodology in Animal Science 
03-213-312 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์    2(1-3-3) 
   Farm Business Management 

03-214-201 เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร   2(2-0-4) 
   Agricultural Economics and Co-operative 
03-214-303 กฎหมายและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์       3(3-0-6) 
   Regulation and Standard of Livestock Products 
03-214-304      ภาษาอังกฤษในงานผลิตสัตว์      1(0-3-1) 
                     English in Animal Production  
03-214-405 สัมมนาทางสัตวศาสตร์    1(0-3-1) 
   Animal Science Seminar 
 

 2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต  เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
  2.3.1 กลุ่มวิชาด้านอาหารสัตว์ 

03-211-303 การวิเคราะห์อาหารสัตว์    3(2-3-5) 
   Feed Analysis                     
03-211-304 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ                   3(2-3-5) 
   Forage Crops and Management   
 03-211-405 หลักการผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม  2(1-3-3) 
   Principles of Feed Manufacturing  
 03-211-406 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์  2(1-3-3) 
   ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
   Quality Inspection of Feedstuff by Microscopes 
 

2.3.2 กลุ่มวิชาด้านการผลิตสัตว์ 
 03-213-313 การผลิตโคเนื้อและกระบือ   3(2-3-5) 
   Beef Cattle and Buffalo Production              
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03-213-314 การผลิตแพะและแกะ    3(2-3-5) 
   Goat and Sheep Production    
 03-213-415 การจัดการของเสียจากสัตว์   2(1-3-3) 
   Animal Waste Management  
03-213-416 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์   2(2-0-4) 
   Animal Behavior and Animal Welfare         
03-213-417     การส่งเสริมการเกษตร                       3(3-0-6) 
   Agricultural Extension 
03-213-418 การจัดการสัตว์สวยงาม                                   3(2-3-5) 
   Ornamental Animal Management 
03-213-419 การประกวดและตัดสินสัตว์                              3(2-3-5) 
   Animal Showing and Judging 
03-214-420 เทคโนโลยีเนื้อและการตรวจสอบ       3(2-3-5) 
   Meat Technology and Inspection   
 03-214-421 เทคโนโลยีน้ านมและการตรวจสอบ       3(2-3-5) 
   Milk  Technology and Inspection   
 03-214-422 เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์   3(2-3-5) 
   Biotechnology in Animal Production                      
03-214-423 พันธุศาสตร์เพ่ือการผลิตสัตว์   2(2-0-4) 
   Molecular Genetics for Animal Production 
03-214-424 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น   2(2-0-4) 
   Introduction to Bioinformatics 
 

2.3.3 กลุ่มวิชาด้านโรคและสุขาภิบาลสัตว์ 
03-213-320 โรคและการสุขาภิบาลสุกร-สัตว์ปีก            3(2-3-5) 
   Swine and poultry Diseases and Sanitation 
03-213-321 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์เคี้ยวเอ้ือง          3(2-3-5) 
           Ruminant Diseases and Sanitation 
03-213-422 เทคนิคการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ       2(1-3-3) 
   Technical Skills in Diagnostic Laboratory 
03-213-423 ปรสิตในสัตว์เศรษฐกิจ     2(1-3-3) 
            Livestock  Parasitology 
03-213-424 ระบาดวิทยา     2(2-0-4) 
              Epidemiology 
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2.3.4 กลุ่มวิชาด้านระบบฟาร์มอัจฉริยะ 
  03-003-305 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
    ส าหรับการเกษตร  
     Decision Support System for Agriculture 
  03-003-306 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  3(3-0-6) 
    เพ่ือการเกษตร  
    Data Communication and Network 
    Technology for Agriculture 
  03-003-307 การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร   3(2-3-5)  
    Computer Applications for Agriculture 

 
2.3.5 กลุ่มวิชาด้านการจัดการธุรกิจ 

03-006-401 การตลาดดิจิทัล     2(1-3-3) 
   Digital Marketing 

  03-116-303 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร    3(3-0-6) 
    Agro-Tourism 

03-116-304     การตลาดสินค้าเกษตร    3(3-0-6) 
    Agricultural Products Marketing 
  03-116-305 การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  3(2-3-5) 
    Agriculture in Sufficiency Economy Concept 
 
2.4  กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ  7  หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

 03-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1) 
   Preparation for Professional Experience 
 
รายวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
03-000-401 สหกิจศึกษา     6(0-40-0) 
   Cooperative Education 
 03-000-402 สหกิจศึกษาต่างประเทศ    6(0-40-0) 
   International Cooperative Education 
 03-000-404 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี  6(0-40-0) 
   Post-course Internship 
 
รายวิชาฝึกงาน 6 หน่วยกิต ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
03-214-412 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1   1(0-3-1) 
   Special Problems in Animal Science 1  
03-214-413 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2   2(0-6-2) 
   Special Problems in Animal Science 2 
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  และเลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  03-000-302 ฝึกงาน      3(0-20-0) 
    Apprenticeship 

   03-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ                 3(0-20-0) 
    International Apprenticeship 
 
3.  หมวดเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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           3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

แผนแบบรายวิชาสหกิจศึกษา 
            ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 

ตนเอง 
01-000-001 ทักษะทางสังคม 3  3 0 6 
01-110-0xx รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 0 6 
01-210-0xx รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 2 2 5 
01-610-00x กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 0 2 1 
09-210-034 เคมีทั่วไป 3 2 3 5 
09-311-050      ชีววิทยาทั่วไป 3 2 3 5 
                                           รวม 19 หน่วยกิต 

 
 
 

 
 

            ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 
ตนเอง 

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 2 2 5 
03-001-101     ทักษะพ้ืนฐานเกษตร 1 0 3 1 
03-002-202 จุลชีววิทยาการเกษตร 3 2 3 5 
03-003-101     เทคโนโลยีไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 3 2 3 5 
03-213-102      หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 2 2 0 4 
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 2 2 5 

09-212-106 เคมีอินทรีย์ทั่วไป 3 2 3 5 
                          รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 หน่วยกิต  
 
 
 
 
 



24 
 

 
                 ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 

ตนเอง 
01-320-003   สนทนาภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
03-002-201 พันธุศาสตร์การเกษตร 3 2 3 5 
03-213-101     ทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ 1 0 3 1 
03-213-203 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3 2 3 5 
03-213-204 สุขศาสตร์สัตว์ 2 1 3 3 
09-121-045 สถิติทั่วไป 3 3 0 6 
09-213-221 ชีวเคมีทั่วไป 3 2 3 5 
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ 2 x x x 

                          รวม 20 หน่วยกิต 
 
 
 

 
 

                 ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 
ตนเอง 

01-3xx-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 x x x 
03-003-202   ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานเกษตร 3 2 3 5 
03-211-201 โภชนศาสตร์สัตว ์ 3 3 0 6 
03-213-205 ทักษะช่างทางการเกษตร 1 0 3 1 
03-213-206 
03-213-207 

การผลิตสัตว์ปีก 
การผลิตโคนม 

3 
3 

2 
2 

3 
3 

5 
5 

03-214-201     เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร  2 2 0 4 
                          รวม 18 หน่วยกิต   
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                 ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 
ตนเอง 

03-003-303 นวัตกรรมเพ่ือการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 3 3 0 6 
03-211-302 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3 2 3 5 
03-212-301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3 3 0 6 
03-213-308 

หรือ 
03-213-313 
      หรือ 
03-213-314 

การผลิตสุกร 
 
การผลิตโคเนื้อและกระบือ 
 
การผลิตแพะและแกะ 

3 
 
3 
 
3 

2 
 
2 
 
2 

3 
 
3 
 
3 

5 
 
5 
 
5 

      
03-213-309 การฟักไข่สัตว์ปีก 2 1 3 3 
03-213-310      เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3 2 3 5 
03-214-304      ภาษาอังกฤษในงานผลิตสัตว์ 1 0 3 1 
03-xxx-xxx     วิชาชีพเลือก 1 3 x x x 

                          รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 

 

                 ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 
ตนเอง 

03-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1 0 2 1 

03-003-304 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานฟาร์ม
อัจฉริยะ 

3 2 3 5 

03-212-302     เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ 3 2 3 5 
03-213-311 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ 3 2 3 5 
03-213-312 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 2 1 3 3 
03-214-303 กฎหมายและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์      3 3  0 6 
03-xxx-xxx     วิชาชีพเลือก 2 3 x x x 
03-xxx-xxx     วิชาชีพเลือก 3 3 x x x 

                          รวม 21 หน่วยกิต 
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                 ปีท่ี 4/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 
ตนเอง 

03-000-401 สหกิจศึกษา 6 0 40 0 
หรือ      

03-000-402 สหกิจศึกษาต่างประเทศ 6 0 40 0 
                          รวม 6 หน่วยกิต  

 
 
 
                 ปีท่ี 4/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 

ตนเอง 
03-214-405 สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1 0 3 1 
03-213-xxx วิชาชีพเลือก 4 3 x x x 
03-213-xxx วิชาชีพเลือก 5 3 x x x 
xx-xxx-xxx หมวดเลือกเสรี 1 3 x x x 
xx-xxx-xxx หมวดเลือกเสรี 2 3 x x x 
                          รวม 13  หน่วยกิต  
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แผนแบบรายวิชาฝึกงาน 

            ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 
ตนเอง 

01-000-001 ทักษะทางสังคม 3  3 0 6 
01-110-0xx รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 0 6 
01-210-0xx รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 2 2 5 
01-610-00x กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 0 2 1 
09-210-034 เคมีทั่วไป 3 2 3 5 
09-311-050      ชีววิทยาทั่วไป 3 2 3 5 
                                           รวม 19 หน่วยกิต 

 
 
 

 
 

            ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 
ตนเอง 

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 2 2 5 
03-001-101     ทักษะพ้ืนฐานเกษตร 1 0 3 1 
03-002-202 จุลชีววิทยาการเกษตร 3 2 3 5 
03-003-101     เทคโนโลยีไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 3 2 3 5 
03-213-102      หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 2 2 0 4 
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 2 2 5 

09-212-106 เคมีอินทรีย์ทั่วไป 3 2 3 5 
                          รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 หน่วยกิต  
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                 ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 
ตนเอง 

01-320-003   สนทนาภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
03-002-201 พันธุศาสตร์การเกษตร 3 2 3 5 
03-213-101     ทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ 1 0 3 1 
03-213-203 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3 2 3 5 
03-213-204 สุขศาสตร์สัตว์ 2 1 3 3 
09-121-045 สถิติทั่วไป 3 3 0 6 
09-213-221 ชีวเคมีทั่วไป 3 2 3 5 
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ 2 x x x 

                          รวม 20 หน่วยกิต 
 
 
 

 
 

                 ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 
ตนเอง 

01-3xx-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 x x x 
03-003-202   ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานเกษตร 3 2 3 5 
03-211-201 โภชนศาสตร์สัตว ์ 3 3 0 6 
03-213-205 ทักษะช่างทางการเกษตร 1 0 3 1 
03-213-206 
03-213-207 

การผลิตสัตว์ปีก 
การผลิตโคนม 

3 
3 

2 
2 

3 
3 

5 
5 

03-214-201     เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร  2 2 0 4 
                          รวม 18 หน่วยกิต   
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ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

03-003-303 นวัตกรรมเพ่ือการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 3 3 0 6 
03-211-302 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3 2 3 5 
03-212-301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3 3 0 6 
03-213-308 

หรือ 
03-213-313 
      หรือ 
03-213-314 

การผลิตสุกร 
 
การผลิตโคเนื้อและกระบือ 
 
การผลิตแพะและแกะ 

3 
 
3 
 
3 

2 
 
2 
 
2 

3 
 
3 
 
3 

5 
 
5 
 
5 

03-213-309 การฟักไข่สัตว์ปีก 2 1 3 3 
03-213-310     เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3 2 3 5 
03-214-304      ภาษาอังกฤษในงานผลิตสัตว์ 1 0 3 1 
03-xxx-xxx     วิชาชีพเลือก 1 3 x x x 
                          รวม 21 หน่วยกิต 

 
 

                ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย 
ตนเอง 

 

03-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1 0 2 1 

03-003-304 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานฟาร์ม
อัจฉริยะ 

3 2 3 5 

03-212-302     เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ 3 2 3 5 
03-213-311 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ 3 2 3 5 
03-213-312 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 2 1 3 3 
03-214-303 กฎหมายและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์      3 3  0 6 
03-xxx-xxx     วิชาชีพเลือก 2 3 x x x 
03-xxx-xxx     วิชาชีพเลือก 3 3 x x x 

                          รวม 21 หน่วยกิต  
      

ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

03-000-302 
หรือ 

ฝึกงาน   3 0 20 0 

03-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ 3 0 20 0 
                           รวม 3 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 4/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
03-214-405 สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1 0 3 1 
03-214-412 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1 1 0 3 1 
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4   3 x x x 
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5 3 x x x 
                                           รวม 8 หน่วยกิต  

 
 
 

ปีท่ี 4/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

03-214-413 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2 2 0 6 2 
xx-xxx-xxx หมวดเลือกเสรี 1  3 x x x 
xx-xxx-xxx หมวดเลือกเสรี 2  3 x x x 
                                           รวม 8 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์       3(3-0-6) 
 Human Relations 
 ความส าคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิชามนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมของมนุษย์ มนุษย
 สัมพันธ์ในครอบครัว มนุษยสัมพันธ์ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมของศาสนา
 กับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานกับการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการท างาน
 ผู้น ากับมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ และการฝึกอบรมเพ่ือมนุษย
 สัมพันธ์ที่ดี 

Importance and theories related to human relations, human behavior, 
human relations in families, human relations based on Thai culture, 
religious doctrine in human relations, corporate human relations in work, 
work motivation, leadership and human relations, communication and 
training for good human relations 

 
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)   
 Society and Environment 

ความส าคัญของสังคมกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยากับการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์
ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
Importance of society and environment, basic concepts in ecology, 
natural resources and environment, environment pollution and control, 
system analysis and assessment of impacts on environment for 
appropriate environment management 

 
01-110-005 ชุมชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
 Community and Sustainable Development 
 สาเหตุการเกิดชุมชนและประเภทของชุมชน แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาชุมชน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาชุมชน ผู้น ากับการพัฒนาชุมชน นโยบายในการพัฒนา
ประเทศ บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน ปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 Causes of community formation and types of communities, Concepts and 
theories in community development, instruments for studying communities, 
leaders and community development, policies in country development, roles 
of private developing organizations, and factors for promoting sustainable 
community development 
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01-110-008 การวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
 Social Sciences Research 
 ความหมายประเภทและประโยชน์ของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การก าหนดปัญหาการวิจัย  

การเลือกหัวข้อวิจัย ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหา การออกแบบการวิจยั 
ประเภทของตัวแปร การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าข้อมูล การวิเคราะห์การตีความ             
การน าเสนอข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัย 

 Concepts, types and benefits of social research, formulation of statement of 
problems, selecting research topics, review of literature, research design, types 
of variable, collecting data, data analysis interpretation, presentation, proposal 
writing and reporting social sciences research     

 
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     3(3-0-6)  
  Development of Social and Life Quality 

ปรัชญาและหลักธรรมในการด ารงชีวิตของบุคคลการสร้างแนวคิดและเจตคติของ
 ตนเอง หลักธรรมในการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
 บุคคล หลักการบริหารและการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
 เทคนิคการครองใจคน หลักการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและ
 จรรยาวิชาชีพ 
 Philosophy and Dharma principles in daily life, creating their own ideas 
and attitudes, Dharma principles of creating life quality, individual roles 
and responsibilities, management principles and self-development, 
participation in social activities, technique of winning the one’s hearts, 
principles for effective job development, ethics and code of conduct 

 
01-110-011 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6) 
 General Economics 

ความหมาย ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ การผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค อุปสงค์ 
อุปทาน และดุลยภาพของตลาด การตลาดและการแข่งขัน รายได้ประชาชาติ การเงิน การ
ธนาคาร และการคลัง การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจน
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
Concepts and scope of economics, production, consumer behavior demand, 
supply and market equilibrium, marketing and competition, principles of 
national income, finance and banking, public finance, international economic, 
economic and social development, and socio-economic problems in 
Thailand 

 
 
 



33 
 

01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ   3(3-0-6) 
 Information and Academic Report Writing 

สารสนเทศ รายงานทางวิชาการ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
สารสนเทศ การสืบค้นและรวบรวมบรรณานุกรม การประเมิน การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์และการอ้างอิง การจัดท ารูปเล่มรายงานทางวิชาการ 
Information, academic report writing, information source, information 
service and resource, information and bibliography retrieval, evaluating, 
analyzing, synthesizing and citation, compilation of papers with academic 
report writing standards 

 
01-210-002    การสืบค้นสารนิเทศ      3(3-0-6) 
 Information Retrieval 

เทคนิคและกระบวนการการสืบค้นสารนิเทศ  การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด   
การสืบค้นฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์ การสืบค้นฐานข้อมูลสาขาสังคมศาสตร์ การ
สืบค้นฐานข้อมูล สหสาขาวิชา และการสืบค้นสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต 
Techniques information retrieval,  information retrieval in a library, information 
retrieval in scientific field and social science, multi data Retrieval, and  
information retrieval in an internet 

 
01-210-004 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 Psychology and Daily Life 

พ้ืนฐานทางจิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์  
การรบัรู้ การเรียนรู้  การตระหนักรู้และการเห็นคุณค่าในตนเอง การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ การปรับตัว  จิตวิทยากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Fundamental concepts of psychology and human behavior, factors 
Influencing human development, perception, learning, self-esteem and self-
awareness, problem solving and decision, adjustment, psychology and its 
application in daily life 

 
01-210-005   จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการท างาน     3(3-0-6) 
 Applied Psychology to Work 

พฤติกรรมการท างาน  การท างานเป็นทีม การสื่อสารในการท างาน แรงจูงใจในการ
ท างาน ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์การ สภาพแวดล้อมและสุขภาพในการท างาน การ
บริหารความขัดแย้ง 
Behavior of working, team work, communication in work, motivation, 
leadership, corporate culture, environment and health in work and conflict 
management 
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01-210-016 พหุวัฒนธรรมในอาเซียน      3(3-0-6) 
 Cultural Pluralism of ASEAN  

 แนวคิดเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม  ที่มาของอาเซียน วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน ผลกระทบของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการแพร่กระจายวัฒนธรรม
อาเซียนสู่สังคมโลก 
 Multicultural concepts, the basic of ASEAN, cultures of ASEAN countries, 
 multicultural impacts and cultural dissemination of ASEAN in global 
society 

 
01-320-001   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 

English for Communication 1 
ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ความ
สนใจ  การสนทนาสั้น ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ  การเขียนข้อความสั้น ๆ  การฟังและ
อ่านข้อความสั้น ๆ จากสื่อต่าง ๆ   
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal 
information, routines and interests, short conversations in various 
situations, writing short statements and listening to and reading short and 
simple texts 
 

01-320-002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      3(2-2-5) 
 English for Communication 2 

ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง อธิบาย และให้เหตุผล การสนทนาอย่าง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  การเขียนบรรยายสั้น ๆ การฟังและ
การอ่านเนื้อหาในเรื่องที่เก่ียวข้องจากสื่อ 
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for 
telling stories, giving explanations and reasons, exchanging information 
continuously, writing short and connected descriptions, listening to and 
reading longer texts  
 

01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
 English Conversation 

ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาในการสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in 
various situations according to the native speaker’s culture 
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01-310-001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
Thai for Communication 
หลักการสื่อสาร ความรู้พ้ืนฐานการใช้ภาษาไทย การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านจับ
ใจความและวิเคราะห์ความ การเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการพูดใน
โอกาสต่าง ๆ 
Principles of communication, Thai language usage, critical listening, 
reading for main ideas and analysis, writing for communication in daily 
life and speaking on different occasions 

 
01-310-004  ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ     3(3-0-6) 

Thai for Presentation 
ลักษณะ ความส าคัญ องค์ประกอบ และรูปแบบของการน าเสนอ การเตรียมความ
พร้อม การใช้สื่อ และศิลปะการใช้ภาษาไทยในการน าเสนอ 
Characteristics, importance, elements, and styles of presentation preparation 
and use of media, stylistic use of Thai in presentation 

 
01-310-006  การอ่านและการเขียนทางวิชาการ    3(3-0-6) 
 Academic Reading and Writing 

หลักการอ่านเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิชาการ การอ่านและเขียนสรุป
สาระส าคัญ การศึกษาค้นคว้า และการน าเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ 
Principles of academic reading and writing, Reading and note taking,  
information research and academic presentations 

 
01-320-006   ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 
 English for Science and Technology 

ค าศัพท์  ส านวน  และโครงสร้างภาษาในการฟัง พูด อ่านและเขียน  เพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Vocabulary, expressions and language structures used in listening, 
speaking, reading and writing based on environment, science and 
technology topics 
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01-320-007   ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ     3(2-2-5) 
 English for Presentations 

ค าศัพท์  ส านวน โครงสร้างภาษาในการน าเสนองานในแต่ละขั้นตอน การใช้วจนภาษา
และอวจนภาษา การใช้สื่อประกอบการน าเสนองาน  การใช้เลขภาพ การตั้งค าถามและ
การตอบค าถามระหว่างน าเสนองาน   
Language used for presentation stages, verbal and non-verbal languages 
in presentations, use of visual aids, describing facts and figures, and 
asking and answering questions 

 
01-320-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ     3(2-2-5) 
 Preparation for English Standardized Tests 

โครงสร้างของข้อทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานแบบต่าง ๆ  ความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ  กลวิธีต่าง ๆ ในการท าแบบทดสอบ 
Formats and structures of standardized tests, linguistic knowledge and 
skills needed for taking the tests, important strategies and techniques 
used to cope with standardized tests   
 

01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน       3(3-0-6) 
 Basic Chinese 

การใช้สัทอักษรโรมันก ากับเสียง การเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน การฟังพูด อ่านและเขียนตัวเลข ค าศัพท์และประโยคที่ใช้บ่อย
ในชีวิตประจ าวัน  
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic 
listening, speaking, reading and writing number, words and sentences 
frequently used in everyday life 

 
01-330-006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน      3(3-0-6) 
 Basic Japanese 

อักษรญี่ปุุนฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ในชั้นเรียน ค าทักทายในชีวิตประจ าวัน  
ตัวเลข รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพ้ืนฐาน 
Japanese alphabets, Hiragana, Katakana, vocabulary, greeting in daily life, 
numbers and sentence structures 
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01-341-001   ภาษาเขมรเบื้องต้น      3(3-0-6) 
Basic Khmer 
ระบบเสียง ตัว อักษร ค าศัพท์ พ้ืนฐาน โครงสร้างไวยากรณ์  ประโยคที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น 
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure, 
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, 
reading and writing basic Khmer 
 

01-342-001   ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น      3(3-0-6)  
Basic Bahasa 
ระบบเสียง ตัว อักษร ค าศัพท์ พ้ืนฐาน โครงสร้างไวยากรณ์  ปร ะโยคที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาบาฮาซาเบื้องต้น 
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure, sentences 
used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading and writing 
basic Bahasa 

 
01-343-001   ภาษาพม่าเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Basic Burmese 
ระบบเสียง ตัว อักษร ค าศัพท์ พ้ืนฐาน โครงสร้างไวยากรณ์  ประโยคที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าเบื้องต้น 
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure, sentences 
used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading and writing 
basic Burmese 
 

01-344-001   ภาษาเวียดนามเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 Basic Vietnamese 

ระบบเสียง ตัวอักษร ค าศัพท์พ้ืนฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure, sentences 
used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading and writing 
basic Vietnamese 
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09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology  Skills 

 ความรู้ พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมส านักงาน ได้แก่ โปรแกรม
ประมวลผลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรมน าเสนอ  การใช้
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ
สื่อสารข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอกองค์กร การท่อง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโลกออนไลน์ 
 Computing fundamentals, key application such as word processor 
(Microsoft Word), Spreadsheets (Microsoft Excel), presentation (Microsoft 
PowerPoint) living online such as computer network, communication 
technology, electronic mails for inside and outside organization, internet 
explorer and general knowledge about online living 

 
09-121-045 สถิติทั่วไป        3(3-0-6) 
 General Statistics 

สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง  
การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่ม
เดียว และการทดสอบไคสแควร์ 
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of 
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis 
testing of one population, Chi-squared test 
 

01-610-001  กีฬาประเภทบุคคล      1(0-2-1) 
 Individual Sports  

เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทบุคคล เช่น กรีฑา ลีลาศ กิจกรรมเข้าจังหวะ ยูโด 
แบดมินตัน ว่ายน้ าเทนนิส และเทเบิลเทนนิส เป็นต้น ความรู้เบื้องต้นของกีฬาและการ
พัฒนาบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การฝึกปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานของกีฬา วิธีการเล่น และกติกาของกีฬา 
Fundamentals of individual sports and human development in the following 
five aspects, physical, psychological, emotional, social and intellectual 
development, practice of basic skills, playing methods and rules of the 
individual sports selected 
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01-610-002  กีฬาประเภททีม       1(0-2-1) 
 Team Sports 

กีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล  ฟุตซอล   บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล  ซอฟท์บอล  เป็น
ต้น ความรู้ทั่วไปของกีฬา  วิธีการเล่นและการแข่งขัน  กฎ กติกา พัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  
Team  Sports e.g., soccer, indoor soccer, basketball, volleyball,  softball, 
general knowledge of sports, how to play them in competitions, rules 
and physical, mental, emotional and  social development 

 
01-610-003  นันทนาการ           1(0-2-1) 
 Recreation 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบต่าง ๆ และเลือกกิจกรรม
นันทนาการที่เหมาะสม 
General knowledge of recreation, types of recreational activities and  
selecting appropriate  recreational  activities 

 
01-610-004 ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ      3(2-2-5)
  Swimming for Health 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการว่ายน้ า ทักษะพ้ืนฐานของการว่ายน้ า 
และฟ้ืนฟูสุขภาพด้วยกิจกรรมทางน้ า    
General knowledge of health factors, building up physical fitness in 
relation to health, general knowledge of swimming, basic skills of 
swimming and  health rehabilitation by aquatic activities 

 
01-610-007 ด าน้ าตื้นเบื้องต้น      3(2-2-5) 
 Basic Skin Diving 

ศึกษาความรู้ทั่วไปของการด าน้ าตื้นเบื้องต้น หลักการด าน้ าตื้น โดยใช้อุปกรณ์การว่าย
น้ าในท่าต่าง ๆ  ทักษะการช่วยชีวิต  และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยมี
การศึกษานอกสถานที่   
General  knowledge  of  basic skin diving, swimming strokes, life saving skills, 
and  physical fitness building  up , field trip study 
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01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ      3(2-2-5) 
 Social Dance for Health 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
ประวัติความเป็นมาของลีลาศ ทักษะพ้ืนฐาน ประยุกต์การลีลาศเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
General knowledge of health factors, building up physical fitness, history 
of social dance, basic skills, applying social dance for good health 

 
01-000-001 ทักษะทางสังคม       3(3-0-6)  
 Social Skills 

 ความส าคัญของทักษะทางสังคม การพัฒนาสุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนา
บุคลิกภาพ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มารยาททางสังคม 
องค์กรและ การท างานเป็นทีม การคิดและการแก้ปัญหา ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และการมีจิตสาธารณะ ตลอดจนการสร้างนิสัยในสถานประกอบการ 
Importance of social skills, mental hygiene development and adjustment, 
development of personality, how to create human relations, being good 
leadership and followership, social manners, organization and teamwork, 
thinking and problem solving, self-responsibility and having public 
consciousness (public mind), including creating habits in workplaces 

 
01-010-006 ภูมิปญัญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง     2(2-0-4) 
 Thai Wisdom for Sufficiency Life 

ความหมายขอบเขต ความส าคัญ และพัฒนาการของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู้
ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมายของชีวิตที่พอเพียง การใช้ภูมิ
ปัญญาไทยเพ่ือพัฒนาชีวิตที่พอเพียง กรณีตัวอย่างชีวิตที่พอเพียงของบุคคลใน
สังคมไทย 
Meanings, scopes, importance and development of Thai wisdom, 
Learning process of Thai and local wisdoms, meanings of sufficient life, 
application of Thai wisdom for sufficient life development, sample cases 
of sufficient life of individuals in Thai society 
 

01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ     2(2-0-4) 
 Learning Skill for Success 

การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะแห่งตน การก ากับตนเอง การพัฒนาทักษะสู่
ความส าเร็จ การเรียนและชีวิตการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
Self-perception and self-efficacy, self-control, skill development for success, 
and development of information technology and communication skills   
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01-010-015 ความฉลาดรู้เรื่องเพศ       2(1-2-3) 
 Sexual Literacy 

เพศวิถีกับความเป็นตัวบุคคล สังคมไทยกับความรู้เรื่องเพศ เพศวิถีในกรอบรักต่างเพศและ
นอกกรอบรักต่างเพศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเพศ และปัญหาเกี่ยวกับเพศในโลกปัจจุบัน 
Sexuality and Individual, Thai society and sexual knowledge, sexuality in 
heterosexual frame and others, laws related to sexuality, sexual problems in 
modern world 

 
04-040-007 การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน   2(2-0-4) 
 Residential Appliances Maintenance  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้าน รู้จักการท างานขั้นพ้ืนฐาน 
และการดูแลรักษาให้มีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน และ
หลักการประหยัดพลังงาน การดูแลรักษาและซ่อมแซม พ้ืนผนังหลังคา ระบบสุขภัณฑ์
และน้ าเสียในอาคารที่พักอาศัย 
Basic knowledge of electrical appliances, operation and maintenance, 
safety in usage, principles of an energy saving, maintenance and repairs 
of walls, ceilings and roofs, sanitary systems and residential water 
treatments    

 
06-060-008 ศิลปะการด าเนินชีวิต      2(2-0-4) 

Arts of Living 
การด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ความฉลาดในการบริโภคสินค้าและบริการ  
การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับบุคลิกและโอกาส มารยาททางสังคม เทคนิคการท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืน จริยธรรมและศีลธรรมอันดีในชีวิตประจ าวัน 
Happy living in society, a wise choice of products and services, 
appropriate selection of clothes for one’s self on different occasions, 
social manners, interpersonal skills at work, ethical and moral practice in 
daily life 
 

09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ     2(2-0-4) 
 Science and Nature 

ธรรมชาติและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การกระจายตัวและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ 
Nature and evolution of science and technology, relationship among natural 
compositions, natural phenomenon, distribution and consumption of 
natural  resources, management and appropriate use of eco-technology  
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11-110-012 การดูแลสุขภาพครอบครัว     2(1-3-3) 
 Home Health Care 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต  เพศศึกษา  ความต้องการทางด้านสุขภาพ
ของบุคคลตามวัย การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ทั้งในภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บปุวยและภาวะ
เจ็บปุวย หลักการออกก าลังกายที่ถูกต้องตามวัย  การประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยในการดูแลสุขภาพ    
Basic concepts of physical and mental health, sex education, health care 
according to ages, basic health care for risk situations and illness 
conditions, principles of exercises for different ages, application of Thai 
traditional medicine in health care  
 

03-001-101 ทักษะพื้นฐานเกษตร                                   1(0-3-1)                    
  Basic Skills in Agriculture 
 ทักษะพ้ืนฐานทั่วไปทางเกษตร ด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ การประมง และการจัด          

ภูมิทัศน์ 
 Basic Skills in Agriculture such as crop production, animal production, 

fisheries and landscape technology 
 
03-002-201 พันธุศาสตร์การเกษตร       3(2-3-5)      
 Agricultural Genetics 
 วิชาบังคับก่อน : 09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป 
 Prerequisite : 09-311-050 General Biology 

หลักการทางด้านพันธุศาสตร์ พันธุกรรมระดับโมเลกุล และการประยุกต์ใช้กับงานด้าน
การเกษตรและชีววิทยา การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และการ
ปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์ 
Principle of genetics, molecular genetics and its applications in agriculture 
and biology, the application of genetic engineering and biotechnology and 
laboratory in genetics 
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03-002-202 จุลชีววิทยาการเกษตร                                      3(2-3-5) 
 Agricultural Microbiology 
 ความส าคัญทางจุลชีววิทยา สัณฐาน โครงสร้างของเซลล์ เชื้อจุลชีพ การจัดหมวดหมู่ 
 พันธุกรรมการเจริญ เมตาบอลิซึมและการก่อโรคในด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ การ
 ทดลองบนพ้ืนฐานความรู้ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทางจุล
 ชีววิทยาการย้อมสี การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การแยกเชื้อจุลชีพ การท าลายและการ
 ยับยั้งเชื้อจุลชีพ 
 The importance of microbiology, morphology, structure of microbial cell,  
 classification, genetic, growth, metabolism and pathogenic, applied  
 microbiology, experiments on basic knowledge of microbiology laboratory,
 materials and equipment in microbiology, staining, media preparation, 
 microbial isolation, destruction and inhibition of  microorganisms 
 
03-003-101 เทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร                                     3(2-3-5)         
  Electrical Technology for Agriculture 
                     ทฤษฎีพื้นฐานทางไฟฟูา ระบบไฟฟูา ความปลอดภัยทางไฟฟูาและการใช้เครื่องมือทาง
  ไฟฟูา การต่อและควบคุมวงจรแสงสว่างและเต้ารับ หลักการท างานและควบคุม
  มอเตอร์ไฟฟูาและเครื่องกลไฟฟูา พลังงานไฟฟูาจากโซลาเซลล์ การบ ารุงรักษา 
  เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟูา ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟูาที่เหมาะสมกับการเกษตร และ
  ปฏิบัติการในเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี 

Fundamental in electricity, electrical systems, safety in electricity and 
electrical appliances, connections and controls of lightness and power points, 
principle and controls of electrical motors and their function, electrical 
mechanic, power supply from solar cells, maintenance of electrical 
appliances and equipment, applications of electrical appliance suitable for 
agriculture and laboratory practice related theory 
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03-003-202 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานเกษตร    3(2-3-5) 
                    Automation System in Agriculture 
  ทฤษฎี หลักการควบคุมแบบอัตโนมัติ องค์ประกอบพื้นฐานของระบบอัตโนมัติ ระบบ
  การควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพแบบต่าง ๆ 
  อุปกรณ์ตรวจจับ การวัดอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเกษตร อุปกรณ์สมองกลและอุปกรณ์
  แสดงผลที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร การประยุกต์ระบบการควบคุมอัตโนมัติใน
  การเกษตรแนวใหม่ และปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานเกษตร 

Principles of automatic control, fundamental components of automatic 
systems, automatic control systems in production processes, different types 
of quality control systems, tracking equipment, automatic measurements in 
agricultural industry, artificial intelligence and processor displays in agricultural 
industry, applications of automatic control systems in modern agriculture and 
laboratory practice in automation system in agriculture 

 
03-003-303 นวัตกรรมเพื่อการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ    3(3-0-6) 
                    Innovation for Smart Farm Management 

เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้การตรวจวัดระยะใกล้ระยะไกล ประเภทและหลักการท างาน
พ้ืนฐานของระบบตรวจวัดระยะใกล้และระยะไกล ระบบตรวจวัดระยะใกล้และ
ระยะไกลที่ใช้ในเกษตรกรรมแบบแม่นย าสูง การเลือกและการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่
เหมาะสม รูปแบบและวิธีการติดตั้ง ตัวตรวจวัด การเชื่อมต่อการใช้งานตัวตรวจวัดใน
ลักษณะของเครือข่ายในสภาพแวดล้อมจริง เพ่ือควบคุมและจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
Applied technology in short and long distance measurements, types and 
principles in fundamental functions of short and long distance measurements 
systems, short and long distance measurements systems with high accuracy 
in agriculture, selection and Usages of appropriate measurement equipment, 
Installation formats and methods, measurement equipment, connection of 
measurement equipment in the form of network under the actual 
environment for the controls and management of smart farms 
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  03-003-304 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานฟาร์มอัจฉริยะ   3(2-3-5) 
                     Internet of Things in Smart Farm  
 หลักการของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบท

แวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุม
ตัวแปรที่ใช้ในงานเกษตร เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งให้ประมวลผลข้อมูลของตนเองได้ 
โปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมกับงานเกษตร ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งกับงานเกษตรที่
เหมาะสม และปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานฟาร์มอัจฉริยะ 
Principles of internet of the components, technology assisting perception 
of information for the components under the certain circumstances, 
cable and wireless information technology tracking and parameter 
controlling equipment applied in agriculture, technology assisting the 
components in self-processing information, software applications suitable 
for agriculture, Internet provider, case studies, applications of internet 
technology of the components for the appropriate agricultural and 
laboratory practice in internet of things in smart farm 
 

09-210-034 เคมีทั่วไป       3(2-3-5) 
General Chemistry 
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟูาเคมี 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี กรด เบส และเกลือ สารละลายบัฟเฟอร์ 
และบทปฏิบัติการในเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี 
Atomic structure and periodic table, chemical bond, solution, chemical 
reaction and electrochemistry, rate of reaction and chemical equilibrium, 
acid- base and salt, buffer solution and laboratory practice related theory 
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09-212-106    เคมีอินทรีย์ท่ัวไป       3(2-3-5) 
General Organic Chemistry 
วิชาบังคับก่อน : 09-210-034  เคมีทั่วไป 
Pre-require   : 09-210-034   General Chemistry 
 ประเภทของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 
ความรู้เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ การเรียกชื่อ การเตรียม และปฏิกิริยาของแอลเคน 
แอลคีนแอลไคน์ สารประกอบแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ แอลกอฮอล์และ
อีเทอร์  แอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การแยกและการท าสารประกอบอินทรีย์ให้บริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ที่จ าแนกตามหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ 
Classification of organic compounds, basic organic reactions, chemical 
bonds and molecular structures, physical properties, nomenclature, 
synthesis and reactions of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 
hydrocarbons and their derivatives, alcohols, ethers, aldehydes and 
ketones, carboxylic acids and their derivatives, and amines, experiments 
of separation and purification of organic compounds, physical and 
chemical tests of organic compounds based on functional groups 
 

09-213-221 ชีวเคมีทั่วไป       3(2-3-5) 
General Biochemistry 
 วิชาบังคับก่อน : 09-212-106 เคมีอินทรีย์ท่ัวไป     
Pre-requisite : 09-212-106 General Organic Chemistry  
ความหมายและความส าคัญของชีวเคมี เซลล์ องค์ประกอบของเซลล์และหน้าที่ของ    
ออแกเนลภายในเซลล์  โครงสร้างทางเคมีและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ และกรดนิวคลีอิค เมแทบอลิซึมเบื้องต้น การ
สังเคราะห์โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน  การประยุกต์ทางชีวเคมี 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการชีวเคมี การทดสอบทาง
เคมีของสารชีวโมเลกุล 
Meaning and important of biochemistry, cells, composition of cells and  
function of the organelles, structure and function of carbohydrate, lipid, 
protein, enzyme and nucleic acid, Basic principles of metabolism, protein 
synthesis,  regulation of gene expression, application to the field of 
biochemistry, Experiments on techniques of biochemistry equipment, 
qualitative testing of macromolecules 
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09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป       3(2-3-5) 
General Biology 
พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต กลไกของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช การเจริญเติบโตและโครงสร้างพืช 
เนื้อเยื่อสัตว์ การเจริญเติบโตและโครงสร้างสัตว์ การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา
เบื้องต้น ความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุศาสตร์เบื้องต้น 
Basic principles of organisms, mechanisms of organisms, growth and structure 
of plants, animal tissues, growth and structure of animals, identification of 
organisms, fundamentals of ecology, biodiversity and fundamentals of 
genetics 

 
03-211-201 โภชนศาสตร์สัตว์      3(3-0-6) 
                    Animal Nutritions  
 วิชาบังคับก่อน : 09-213-221 ชีวเคมีทั่วไป  

Pre-requisite : 09-213-221 General Biochemistry 
ความสัมพันธ์ของอาหารและสัตว์ การย่อยอาหาร  การดูดซึมและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสารอาหารต่าง ๆ ในสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์กระเพาะรวม เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในร่างกาย สารพิษในอาหาร การประเมินคุณค่าของอาหารสัตว์ ความ
ต้องการโภชนะเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ในสัตว์แต่ละประเภท   
Relation of feed and animal, food digestion, absorption, transformation and 
utilization of nutrients in non-ruminants and ruminants,  toxins in feed, feed 
evaluation, nutrient requirement for particular activities and for different 
animal types 
 

03-211-302 อาหารและการให้อาหารสัตว์     3(2-3-5) 
Feeds and Feeding  
ความหมายและความส าคัญของอาหารและการให้อาหารสัตว์ ประเภทของอาหารสัตว์ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะของสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การให้อาหารสัตว์ กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
และปฏิบัติการในเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี  
Definition and importance of animal feed and feeding, types of animal 
feed and feed stuffs, nutrient requirement, feed formulation, processes in 
animal feed production, feeding, acts for animal feed quality and 
laboratory practice related theory 
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03-212-301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์      3(3-0-6) 
 Animal Breeding  
 หลักพันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในปศุสัตว์ การ
คัดเลือกพันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ การประเมินพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์เศรษฐกิจชนิด 
ต่าง ๆ และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
Principle of genetics in animal breeding, importance-economic traits in 
animal, animal selection, mating system, breeding evaluation, animal 
breeding in Thailand, biotechnology in animal breeding 
 

03-212-302 เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว ์     3(2-3-5) 
 Animal  Artificial Insemination Technology  
 วิชาบังคับก่อน : 03-213-203 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 
 Pre-requisite : 03-213-203 Animal Anatomy and Physiology 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ อุปกรณ์ การเตรียมและการเก็บรักษาน้ าเชื้อ 
การตรวจการเป็นสัด เทคนิคการผสมเทียม การตรวจการตั้งท้อง โรคที่เก่ียวกับการผสม
พันธุ์ ความล้มเหลวในการผสมเทียม ปฏิบัติการในเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี           
และศึกษานอกสถานที่ในฟาร์มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผสมเทียม
สัตว์ 
Anatomy and physiology of reproductive system, tools, semen preparation 
and storage, heat detection, inseminating technique, pregnancy test, 
reproductive diseases, failure in artificial insemination, laboratory practice 
related theory and field study 
 

03-213-101 ทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์     1(0-3-1) 
  Technical Skills in Animal Science  
  ปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานในหน่วยผลิตสัตว์เศรษฐกิจของในมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความ
  เข้าใจในหลักการจัดการฟาร์มสัตว์ มีทักษะพ้ืนฐาน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
  Basic farm works in livestock units of university, aiming for, understanding    
                     in principles of farm management, basic skills and positive attitude in  
                     livestock farming 
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03-213-102    หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ     2(2-0-4) 
 Principles of Animal Production 

ความส าคัญของการผลิตสัตว์  ระบบการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการ
ผลิตสัตว์ การผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญเบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตสัตว์กับ
การเกษตรอ่ืน ๆ การตลาดสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  
The significance of animal production, production system, major factors in 
production, introduction to production of selected livestock, relationships 
between animal production and other agricultural activities, animal and 
animal product marketing 
 

03-213-203 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง    3(2-3-5) 
 Animal Anatomy and Physiology  

ศึกษาโครงสร้าง และหน้าที่การท างานปกติของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ ซึ่งประกอบ
กันเป็นชีวิต ตั้งแต่ระบบโครงร่าง(กระดูก+กล้ามเนื้อ) ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียน
โลหิต–ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ–สืบพันธุ์ ระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อ  
รวมถึงการท างานของแต่ละระบบ เปรียบเทียบในสัตว์เศรษฐกิจแต่ละชนิด   
The study of the structure and normal function of the organ system of 
the animal which express in its life, skeletal system (bone and muscle), 
digestive system, circulatory and respiratory system, urinary and 
reproductive system, nervous system, endocrine system, in addition the 
activity of each system of each kind of domestic animal being compared 
 

03-213-204 สุขศาสตร์สัตว์       2(1-3-3) 
 Animal Hygiene   

หลักการสุขาภิบาลสัตว์ โรคและสาเหตุของการเกิดโรค  กลไกการปูองกันและควบคุม
โรค หลักการสังเกตและการตรวจร่างกายสัตว์ สุขวิทยาสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์ และ
ฝึกปฏิบัติการในฟาร์มสัตว์ 
Principle of animal sanitary, disease and cause of disease, protection and 
control mechanism, principle of animal physical examination farm 
hygiene and practice in animal farm 
 

03-213-205 ทักษะช่างทางการเกษตร      1(0-3-1) 
 Agricultural Farm Shop Skills  
           ทักษะพ้ืนฐานงานคอนกรีต ไม้ โลหะ เครื่องยนต์ และระบบน้ า หลักการท างานของ
  เครื่องจักรกลการเกษตรและการบ ารุงรักษา  
  Basic skills in concrete, wood, metal, engine and plumbing, mechanisms  
                     and maintenance of agricultural machinery 
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03-213-206 การผลิตสัตว์ปีก       3(2-3-5) 
 Poultry Production  
สภาวะการผลิตสัตว์ปีก ชนิดและพันธุ์สัตว์ปีกที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ การคัดเลือกและ
ผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการสัตว์ระยะต่าง ๆ 
โรคและการควบคุมโรค แนวทางการตลาด ฝึกปฏิบัติในฟาร์มสัตว์ปีก และศึกษานอก
สถานที่ในฟาร์มที่จัดการด้วยระบบอัจฉริยะ  
Situation of poultry production, breeds and types of economic important 
species, selection and breeding, houses and equipments, feed and 
feeding, managing for different stages, diseases and disease control, 
marketing, practice in poultry farm and intensive observation on smart 
farm management  
 

03-213-207 การผลิตโคนม       3(2-3-5) 
 Dairy Production   
สภาวะการผลิตโคนม  พันธุ์โคนม การคัดเลือกและผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ 
อาหารและการให้อาหาร  การจัดการสัตว์ระยะต่าง ๆ โรคและการควบคุมโรค แนวทาง
การตลาด ฝึกปฏิบัติในฟาร์มโคนม และศึกษานอกสถานที่ในฟาร์มที่จัดการด้วยระบบ
อัจฉริยะ  
Situation of dairy production, dairy breeds, selection and breeding, 
houses and equipment, feed and feeding, managing for different stages, 
diseases and disease control, marketing, practice in dairy farm and 
intensive observation on smart farm management  
 

03-213-308 การผลิตสุกร       3(2-3-5) 
 Swine Production    
สภาวะการผลิตสุกร ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลือกและผสมพันธุ์ โรงเรือนและ
อุปกรณ์  อาหารและการให้อาหาร การจัดการสุกรระยะต่าง ๆ โรคและการควบคุมโรค 
การประเมินคุณภาพซาก แนวทางการตลาด ฝึกปฏิบัติในฟาร์มสุกร และศึกษานอก
สถานที่ในฟาร์มที่จัดการด้วยระบบอัจฉริยะ  
Situation of swine production, breeds and types, selection and breeding, 
houses and equipment, feed and feeding, managing for different stages, 
diseases and disease control, carcass evaluation, marketing, practice in 
swine farm and intensive observation on smart farm management  
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03-213-309 การฟักไข่สัตว์ปีก      2(1-3-3) 
 Poultry Egg Incubation  
 หลักการฟักไข่สัตว์ปีก การเจริญของตัวอ่อน ชนิดและกลไกของเครื่องฟักไข่ การ
คัดเลือกการฆ่าเชื้อ และการเก็บรักษาไข่ฟัก การฟักไข่ การจัดการผลผลิตและ
การตลาด 
 Principle of avian egg incubation, embryonic development, types and 
mechanisms of egg incubators, egg assorting, disinfecting and storage, 
incubating and hatching, chick handling and marketing 
 

03-213-310 เภสัชวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
 Fundamental Pharmacology  

ความรู้เบื้องต้นทางเภสัชวิทยาในสัตว์ ส่วนประกอบและคุณสมบัติของยา รูปแบบของ
ยาการค านวณยาการอ่านฉลากยา การใช้และการออกฤทธิ์ของยาประเภทต่าง ๆ เช่น  
ยาต้านจุลชีพ ยาควบคุมพยาธิภายในและภายนอก ฮอร์โมน และยาฆ่าเชื้อในสัตว์ และ
ปฏิบัติการในเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี 
Basic knowledge of animal pharmacology, drug composition and 
properties, drug formulations, calculation for drug dosage, reading for 
drug instruction leaflet, the use and action of major important drug group 
such as antimicrobial drugs, drug for control of endoparasite and 
ectoparasite, hormone, antiseptic and disinfectant in animals and 
laboratory practice related theory 
 

03-213-311 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์      3(2-3-5)  
 Research Methodology in Animal Science 

วิชาบังคับก่อน : 09-121-045 สถิติทั่วไป 
 Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics  
 ความหมายและความส าคัญของการวิจัย กระบวนการวิจัย หลักและวิธีการใช้สถิติเพ่ือ
 การวิจัยทางสัตวศาสตร์ การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการ
 ตีความหมาย การเขียนโครงร่าง การเขียนรายงานผลการวิจัย และการเขียนบทความ
วิจัย 
Definition and importance of research, research processes, principles and 
method of statistical application for research in animal science, 
experimental designs, statistical data analysis, research proposal and report 
writing and research article writing 
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03-213-312 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์      2(1-3-3)  
 Farm Business Management 

 การประกอบธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจปศุสัตว์ อุปสงค์
และอุปทานของสินค้าปศุสัตว์ ระบบการตลาดและการแข่งขันในตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
การวิเคราะห์ต้นทุนและระบบบัญชี ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง การวางแผน
และการจัดการองค์กร  แหล่งเงินทุนและการเขียนโครงการธุรกิจปศุสัตว์   
Livestock business in Thailand, factors affecting livestock business, 
demand and supply of livestock marketing and competition system in 
the livestock market, cost analysis and accounting system, risk and risk 
management, corporate planning and management, fundings and writing 
a livestock business project 
 

03-214-201 เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร     2(2-0-4) 
 Agricultural Economics and Co-operative 

ความหมาย ความส าคัญและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์เกษตร แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง อุปสงค์ อุปทาน และราคาสินค้าเกษตร การจัดการฟาร์ม การตลาดสินค้า
เกษตร สินเชื่อการเกษตร และนโยบายการเกษตร ความหมาย ความส าคัญของสหกรณ์ 
หลักการ อุดมการณ์ ประเภทของสหกรณ์ การจัดตั้งและการด าเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรในประเทศไทย 
Definition, importance and scope of agricultural economics, concept in 
sufficient economy, demand, supply and prices of agricultural products,  
farm management, agricultural product marketing, loan for agriculture 
and government agricultural policy, concept, importance, principle and 
ideology upon cooperatives, types of co-operatives, setting up and 
running an agricultural co-operatives in Thailand 

 
03-214-303 กฎหมายและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์    3(3-0-6) 
                    Regulation and Standard of Livestock Products 

ความรู้ พ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์ มาตรฐานระบบการผลิตและ
ตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์ มาตรฐานระบบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์  
Basic knowledge in law for livestock products and food standards, laws, 
regulations for livestock and product certification, standards for livestock 
production and processing of livestock products 
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03-214-304 ภาษาอังกฤษในงานผลิตสัตว์                              1(0-3-1) 
  English in Animal Production 
                     ภาษาอังกฤษในการอ่าน ฟัง และพูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตสัตว์   
                     Practice english skills for reading, listening and speaking concerning 
  topics in animal husbandry  
      
03-214-405 สัมมนาทางสัตวศาสตร์      1(0-3-1) 
 Animal Science Seminar 

การรวบรวมและการเขียนรายงานทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์ การน าเสนอ การ
อภิปราย และการสรุปสาระส าคัญ 
 Acquisition of data relating to animal science and scientific paper writing, 
 presentation, discussion and conclusion 
 

03-211-303 การวิเคราะห์อาหารสัตว์      3(2-3-5) 
 Feed Analysis  

ความส าคัญของการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ความรู้เบื้องต้นในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมืออุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์อาหารสัตว์ การ เก็บและเตรียม
ตัวอย่างส าหรับงานวิเคราะห์ การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธีประมาณ การวิเคราะห์พืช
อาหารสัตว์โดยวิธีดีเทอร์เจนท์ การวิเคราะห์หาแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารสัตว์
และการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์อ่ืน ๆ   
The significance of analysis on animal feed, basic knowledge in laboratory 
work for feed analysis, tools, equipment and chemicals, sampling and 
sample handling, proximal analysis for forage crops using detergent 
method, analysis for calcium and phosphorus in feed, and other feed 
qualities 
 

03-211-304 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ     3(2-3-5)  
Forage Crops and Management   
ความหมายและความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ การคัดเลือกและการขยายพันธุ์             
การปลูกสร้างและบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ คุณภาพและปัจจัยที่
มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ ปัญหาเกี่ยวกับทุ่ง
หญ้าและพืชอาหารสัตว์     
Definition and the importance, selection and propagation, plantation and  
cultivation, utilization, qualities and factors effecting the qualities,  
preservation, and obstacles, of pasture and forage crops 
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03-211-405 หลักการผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม   2(1-3-3) 
Principles of Feed Manufacturing 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทย ข้อพิจารณาในการศึกษาความเป็นไปได้ใน การ
สร้างโรงงานอาหารสัตว์ การจัดการและการจัดเก็บวัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตว์ชนิด
พิเศษ การประกันคุณภาพ มีการศึกษานอกสถานที่ในฟาร์มที่จัดการด้วยระบบอัจฉริยะ 
และบทปฏิบัติการในเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี 
Feed industry in Thailand, feed plant feasibility study, materials handling  
and storage, manufacturing operations, specialty feeds, quality assurance, 
intensive observation on smart farm management and laboratory practice 
related theory 
 

03-211-406 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์  2(1-3-3) 
 Quality Inspection of Feedstuff by Microscopes  

ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ลักษณะ
การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตริโอ และชนิด
ก าลังขยายสูง 
Factors affecting quality inspection of feedstuff by microscopes, characteristics  
of quality Inspection of feedstuff by stereo-type and high magnifying 
microscopes  
 

03-213-313 การผลิตโคเนื้อและกระบือ     3(2-3-5) 
 Beef Cattle and Buffalo Production  

สภาวะการผลิตโคเนื้อและกระบือ ประเภทและพันธุ์ การคัดเลือกและผสมพันธุ์
โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการสัตว์ระยะต่าง ๆ การผลิต
เนื้อคุณภาพสูง การฆ่าและการตัดแต่งซาก โรคและการควบคุมโรค แนวทางการตลาด 
ฝึกปฏิบัติในฟาร์มโคเนื้อและกระบือ และศึกษานอกสถานที่ในฟาร์มที่จัดการด้วยระบบ
อัจฉริยะ  
Situation of beef cattle and buffalo production, breeds and types, selection 
and breeding, houses and equipment, feed and feeding, managing for 
different stages, premium beef production, slaughtering and cutting, diseases 
and  disease control, products marketing, practice in beef and buffalo farm 
and intensive observation on smart farm management  
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03-213-314 การผลิตแพะและแกะ      3(2-3-5) 
Goat and Sheep Production  
สภาวะการผลิตแพะและแกะ ประเภทและพันธุ์ การคัดเลือกและผสมพันธุ์ โรงเรือน
และอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการแพะและแกะ ระยะต่าง ๆ โรคและ
การควบคุมโรค  ผลิตภัณฑ์จากแพะและแกะ แนวทางการตลาด ฝึกปฏิบัติในฟาร์มแพะ
และแกะ และศึกษานอกสถานที่ 
Situation of goat and sheep production, breeds and types, selection and   
breeding, houses and equipment, feed and feeding, managing for 
different stages, diseases and disease control, goat and sheep products, 
marketing practice in goat and sheep farm and field study 
 

03-213-415  การจัดการของเสียจากสัตว์     3(2-3-5) 
Animal Waste Management  
ชนิดและคุณสมบัติของของเสียจากการผลิตสัตว์  ผลกระทบ ต่อสิ่ งแวดล้อม 
กระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย และปฏิบัติการในเนื้อหาที่
สอดคล้องกับทฤษฎี 
Characteristics and properties of waste from animal production, impacts 
on environment, treating processes and utilization of waste and 
laboratory practice raleted theory 
 

03-213-416 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์     2(2-0-4) 
Animal Behavior and Animal Welfare 
พ้ืนฐานของพฤติกรรม วิวัฒนาการ สิ่งแวดล้อมและระบบพฤติกรรม การสื่อสารและ
การเรียนรู้ของสัตว์ พฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ และการประเมินพฤติกรรม การจัดการ
ด้านพฤติกรรมสัตว์ แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ และหลักเกณฑ์การประเมินสภาพ
ความเป็นอยู่ของสัตว์ การปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์  
Fundamental of behavior, evolution, environment and behavior system, 
animal learning and communication, animal behavior assessment, 
management of animal behavior, concepts in animal welfare and welfare 
assessment, measures for animal welfare improvement 
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03-213-417 การส่งเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 
 Agricultural Extension 

ความส าคัญของการเกษตร นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ความหมาย ปรัชญา
ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรหลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การติดต่อสื่อสารและโสตทัศนูปกรณ์
ทางการส่งเสริม การเรียนรู้และการยอมรับ การด าเนินงาน ส่งเสริมเกษตรของประเทศ
ไทย การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร 
The significance of agriculture, agricultural development plan and 
policies, meaning, philosophy, importance and objectives of agricultural 
extension, technology transfer, principles and methods in agricultural 
extension, communication and audio visual aid, learning and adoption of 
farmers agricultural extension implementation in Thailand, planning and 
evaluation of agricultural extension projects  
 

 03-213-418   การจัดการสัตว์สวยงาม                                      3(2-3-5) 
                    Ornamental Animal Management 
 การจัดการสัตว์สวยงามประเภทต่าง ๆ ในด้านแหล่งที่มา โรงเรือน การเลี้ยงดู การให้

อาหาร การขยายพันธุ์ การดูแลสุขอนามัย ช่องทางธุรกิจในอนาคต และปฏิบัติการใน
เนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี 
 Management of several ornamental animal on the source, housing, 
raising, feedings, breeding, health care and business in future and 
laboratory practice related theory 

 
 03-213-419   การประกวดและตัดสินสัตว์                              3(2-3-5)      
                    Animal Showing and Judging 
 ความส าคัญของการประกวดสัตว์ ลักษณะและคุณสมบัติประจ าพันธุ์ที่ใช้ในการประเมิน

การเตรียมสัตว์เข้าประกวด หลักเกณฑ์พิจารณาตัดสินสัตว์ในการประกวด มีการศึกษา
นอกสถานที่ และปฏิบัติการในเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี 
The significance of animal showing, characteristic and qualification criteria 
for animal judge, animal showing preparation, animal judge consideration 
criteria with intensive observation and laboratory practice related theory        
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03-214-420 เทคโนโลยีเนื้อและการตรวจสอบ     3(2-3-5)  
 Meat Technology and Inspection 

การฆ่าสัตว์ตามมาตรฐาน การจัดการเนื้อสัตว์เพ่ือควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย  
 การประเมินและแบ่งเกรดคุณภาพซาก การตัดแต่งเนื้อสัตว์และการบรรจุภัณฑ์ การ
เก็บรักษาเนื้อสัตว์ การประเมินคุณภาพเนื้อ การแปรรูปเนื้อสัตว์  
Standard of slaughtering meat management in quality and safety control, 
carcass evaluation, grading and cutting, meat preservation and packaging 
meat, meat quality evaluation 
 

03-214-421 เทคโนโลยีน้ านมและการตรวจสอบ    3(2-3-5) 
Milk Technology and Inspection 
องค์ประกอบของน้ านม การเก็บรักษาน้ านม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ านมและผลิตภัณฑ์ กฎระเบียบเกี่ยวกับ
น้ านมและผลิตภัณฑ์  
Milk composition, milk preservation, milk processing and product, milk and 
milk product inspection in physical, chemical and biological properties, 
regulation in milk and milk production  
 

03-214-422 เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์     3(2-3-5) 
Biotechnology in Animal Production  
ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์ กรรมวิธีทาง
เทคโนโลยีชีวภาพและการใช้ประโยชน์ด้านอาหารสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านการ
จัดการของเสีย และด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  การใช้ประโยชน์จากสารชีวภาพในการ
ผลิตสัตว์ และประเด็นทางด้านศีลธรรมและการยอมรับของสังคมเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ   
Definition and importance of biotechnology in farm animal production, 
procedures and applications for animal feed and health, animal waste 
management, and animal breeding, the use of biological substances in 
animal production,  social and ethical issues concerning biotechnology 
 

03-214-423 พันธุศาสตร์เพื่อการผลิตสัตว์                                     2(2-0-4)                        
 Molecular Genetics for Animal Production 

หลักการทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล การวิเคราะห์และดัดแปลงยีนในระดับโมเลกุล  
และการประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์โมเลกุลในการผลิตสัตว์ 
Principles of molecular genetics, analysis and manipulation of genes  
at the molecular level and applications of molecular genetics in animal  
production 
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03-214-424    ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น                            2(2-0-4) 

Introduction to Bioinformatics 
ความหมายและความส าคัญของชีวสารสนเทศศาสตร์ ฐานข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์เบส 
และล าดับกรดอะมิโน การสืบค้นฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์เบส 

 Definition and importance of bioinformatics, nucleotide sequence and 
amino acid sequence databases, search of sequence databases and 
analysis of nucleotides sequences  

 
03-213-320 โรคและการสุขาภิบาลสุกร-สัตว์ปีก                                3(2-3-5) 
 Swine and poultry Diseases and Sanitation 

หลักการสุขาภิบาลทั่วไปในสุกร-สัตว์ปีก การสร้างภูมิคุ้มกันโรค วิธีการยับยั้งหรือ
ท าลายเชื้อโรค และศึกษาถึงโรคที่ส าคัญในสุกร-สัตว์ปีกซึ่งประกอบด้วยสาเหตุการ
ติดต่อ อาการ การวินิจฉัย การรักษา การปูองกันและการควบคุมโรค 
 Principles of sanitation in swine-poultry, immunity raising, method for
 inhibition or destruction the micro-organism, and also major diseases in 
 these animals, cause, transmission, symptom, diagnosis, treatment, 
prevention and control 
 

03-213-321 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์เคี้ยวเอื้อง                        3(2-3-5) 
 Ruminant Diseases and Sanitation 

หลักการสุขาภิบาลทั่วไปในสัตว์เคี้ยวเอื้อง การสร้างภูมิคุ้มกันโรค วิธีการยับยั้งหรือการ
ท าลายเชื้อโรค และศึกษาถึงโรคที่ส าคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่งประกอบด้วยสาเหตุ การ
ติดต่อ อาการ การวินิจฉัย การรักษา การปูองกันและการควบคุมโรค  
Principles of sanitation in ruminants, immunity raising, method for inhibition 
or destruction the micro-organism, and also major diseases in this animal,  
cause, transmission, symptom, diagnosis, treatment, prevention and 
control 
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03-213-422 เทคนิคการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ                 2(1-3-3) 

Technical Skills in Diagnostic Laboratory 
การตอบสนองของร่างกายสัตว์ต่อการติดเชื้อ การท างานของระบบภูมิคุ้มกัน ชนิดของ
ภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน และการน าเอาตัวอย่างจากสัตว์มาตรวจสอบด้วยวิธี
ทางภูมิคุ้มกันวิทยา เทคนิคการตรวจสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา เช่น เทคนิค ELISA  
เทคนิค IFAT และเทคนิคทางโมเลกุลลาร์ 
The immunity response for pathogenic infection, the immunity function, 
type of immunity, hypersensitivity and the way to collect the sample for  
disease diagnostic in serological examination as ELISA technique, IFAT 
technique and   the molecular technique   
 

03-213-423 ปรสิตในสัตว์เศรษฐกิจ                        2(1-3-3)                       
Livestock Parasitology 
ปรสิตของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับสัตว์ที่เป็นโฮสต์ปรสิตที่ส าคัญในสัตว์
เศรษฐกิจอนุกรมวิธานของปรสิต การท าให้เกิดโรค การวินิจฉัย การรักษา การปูองกัน
และควบคุม 
 Animal parasites especially and host-parasite interaction, the important 
parasites of livestock animals, taxonomy of each parasites, pathogenesis, 
diagnosis, treatment, prevention and control  
 

03-213-424    ระบาดวิทยา                                             2(2-0-4) 
 Epidemiology 

หลักการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของอุบัติการเกิดโรค ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแพร่กระจายโรค การสอบสวนโรค การเฝูาระวังโรค และวิธีการศึกษาทางระบาด
วิทยา 
Principles of Epidemiology, nature of disease incidence, factors affecting 
the distribution of diseases, investigation, survillence and methods for   
epidemiological study 
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03-003-305 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ส าหรับการเกษตร  3(3-0-6) 
   Decision Support System for Agriculture 

 เทคนิคการเก็บข้อมูลปฐมภูมิที่เก่ียวกับการใช้เครื่องมือตรวจวัดหรือการบันทึกข้อมูล
จากพ้ืนที่จริง โดยมีการพิจารณาปัจจัยเงื่อนเวลาประกอบ การจัดระบบและการแยก
ประเภทข้อมูล ได้แก่ ภูมิอากาศ ดิน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ระบบสื่อสารและบันทึกข้อมูล 
การคาดการณ์จากข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมเพ่ือ
สร้างแบบจ าลองส าหรับการท านายผลผลิต สภาพอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที่มี
ผลกระทบต่อการผลิต และการระบาดของศัตรูพืชและสัตว์ 

  Primary data collection techniques related to the use of measuring 
  instruments or data recording from fields, factors determining and  
  classification of data include climate, soil, plant and animal species, 
  communication and data recording, basics analysis and synthesis to 
  create models for productivity prediction, weather and natural disasters 
  that affect the production, outbreak of pests and animals 

 
03-003-306 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายเพื่อการเกษตร  3(3-0-6) 
  Data Communication and NetworkTechnology for Agriculture 
  เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ข้อมูลสื่อสารเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอล
  และการเชื่อมโยงแบบจุดถึงจุด การควบคุมในการส่งข้อมูล ระบบความปลอดภัยข้อมูล 
  ภาพรวมระบบการสื่อสาร แบบไร้สาย โครงข่ายการสื่อสารไร้สายแบบต่าง ๆ ความ
  ปลอดภัยในโครงข่ายไร้สาย การสื่อสารดาวเทียม ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  ระดับแปลงปลูกและระดับฟาร์มเพ่ือเกษตรกรรมแบบแม่นย าสูง 

Information technology and network application, network architecture, 
protocols and linking points, control of data transmission, information 
security overview, wireless communication system, wireless networking, 
wireless security satellite communications, data and networks 
communication, farm level networks and high precision  
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03-003-307 การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร     3(2-3-5)  
  Computer Applications for Agriculture  
  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพ่ือใช้บริหารจัดการ        
  4 ด้านคือ ฟาร์ม มาตรฐานการผลิตและผลผลิต การลดความเสี่ยงจากผลกระทบจาก 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ศัตรูพืชและสัตว์ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สนับสนุน
  การผลิตการเกษตร การประมวลผล บันทึกผล และจัดท ารายงานผลด้านการเกษตร
  ด้วยระบบคอมพิวเตอร ์ 

Computer program and mobile devices for four management purposes: 
farm production standard and productivity, risk reduction and impact 
from climate change, pests and animals control,  access to resources 
supporting agricultural production, processing, recording, and reporting of 
agricultural outcomes using computer systems 
 

03-006-401 การตลาดดิจิทัล       2(1-3-3) 
Digital Marketing 
 แนวคิดเก่ียวกับตลาดดิจิทัล เครื่องมือและรูปแบบการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อต่าง ๆ  
 กลยุทธ์ การวางแผนการตลาดดิจิทัล การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย
 การวัดและประเมินความส าเร็จ 
Concept related to digital marketing, marketing communication tools and 
various forms through media, market strategy, digital market planning, 
enchance effectiveness in reaching the target group guickly and 
responsively to the situation, measurement and evelauation of success 

 
03-116-303 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร                       3(3-0-6)        

Agro-Tourism 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยว รูปแบบของการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลกระทบมาตรการแก้ไขผลกระทบ และการ
ติดตามผลกระทบที่เกิดจากการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
General information related to tourism and agro-toursim, tourism 
components, types of  tourism, resources of agro-tourism, marketing, public 
relation and value adding of agro-tourism, administration and management of 
agro-tourism, preventive measure and  monitoring of impact resulted  
from agro-tourism  resources management 
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03-116-304 การตลาดสินค้าเกษตร                                       3(3-0-6)        

Agricultural Products Marketing  
ความรู้ทั่วไปทางการตลาดสินค้าเกษตร หน้าที่การตลาด วิถีการตลาด ต้นทุนการตลาด  
ส่วนเหลื่อมการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
สถาบันทางการตลาดเกษตร นโยบายที่ส าคัญทางการตลาดสินค้าเกษตร   
Agricultural product marketing, marketing function, marketing channel, 
marketing cost, marketing margin, marketing efficiency, agricultural future 
market, institute of agricultural marketing, the government important 
policies of agricultural marketing  

 
03-116-305 การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    3(2-3-5)        

Agricuture in Sufficiency Economy Concept 
หลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อการ
ผลิตทางการเกษตร การผลิตพืชในระบบเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตสัตว์ในระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ชุมชนพอเพียงของ
เกษตรกรในประเทศไทย 
Principles and concepts of sufficiency economy, application of sufficiency  
economy for agricultural production, crop production in sufficiency 
economy, animal production in sufficiency economy, agricultural product 
processing and development, sufficiency communities in Thailand  
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03-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   1(0-2-1) 
 Preparation for Professional Experience   

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความส าคัญของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ 
หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการท างาน ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ การใช้งานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงาน การน าเสนอ
ผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการ
ตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสืบค้นข้อมูล 
Basic knowledge of forms and process of professional experience, importance 
of professional experience, application letters preparation, workplace selections, 
job interview, organizational culture, personality development, professional 
morality, virtue ethics, labor laws, social security, 5S’s Keys, systems of quality 
assurance and safety standards at work, English communication in the 
workplace, report writing, presentations, planning skills, analytical skills, 
immediate problem solving skills, decision making, basic concepts of 
information technology, IT laws, and information retrieval 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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03-000-401 สหกิจศึกษา                               6(0-40-0) 
 Cooperative Education  
 วิชาบังคับก่อน : 03-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 Pre-requisite : 03-000-301 Preparation for Professional Experience 
 ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่

ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา  เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจ า
หรือโครงงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่
รับผิดชอบแน่นอน นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการท างาน และสามารถ
ท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant 
position that suits a student’s field of study and abilities for the success 
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in 
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project, or 
both, for 16-week minimum of placement in compliance with the 
workplace’s mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility 
and commitment fulfillment for a particular role assigned by the 
workplace, supervision and evaluation under a systematic follow-up 
process throughout the course by both a certified cooperative education 
teacher and a cooperative education coordinator from the workplace, an 
opportunity to enhance a student’s in-school learning while developing 
greater awareness and understanding of the real world of work to 
develop skills, knowledge, and attitudes needed to become a productive 
and satisfied member in a work environment immediately after 
graduation 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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03-000-402 สหกิจศึกษาต่างประเทศ      6(0-40-0) 
  International Cooperative Education 
 วิชาบังคับก่อน : 03-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 Pre-requisite : 03-000-301 Preparation for Professional Experience 
 ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่

ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจ า
หรือโครงงาน เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
สถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน นักศึกษา
ต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มี
อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตาม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี
ความพร้อมในการท างาน และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant 
position that suits a student’s field of study and abilities for the success 
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in 
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project, or 
both, for 16-week minimum of placement, with at least 12-week 
placement in a foreign country, in compliance with the workplace’s 
mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility and 
commitment fulfillment for a particular role assigned by the workplace, 
supervision and evaluation under a systematic follow-up process 
throughout the course by both a certified cooperative education teacher 
and a cooperative education coordinator from the workplace, an 
opportunity to enhance a student’s in-school learning while developing 
greater awareness and understanding of the real world of work to 
develop skills, knowledge, and attitudes needed to become a productive 
and satisfied member in a work environment immediately after 
graduation 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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03-000-404 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี    6(0-40-0) 
 Post-course Internship 
 วิชาบังคับก่อน : 03-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 Pre-requisite : 03-000-301 Preparation for Professional Experience  

การฝึกปฏิบัติหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีครบตามหลักสูตรแล้วหรือเกือบครบตาม
หลักสูตร ในสถานที่ปฏิบัติงาน มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งทักษะทางด้าน
วิชาการและทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน ทั้งนี้อาจเป็นการฝึกปฏิบัติควบคู่กับการเรียน
ในสถานศึกษา เน้นการฝึกปฏิบัติงานประจ าหรือโครงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ 
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกกับผู้เรียน
ด้วยกันเองและกับผู้สอน ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกทั้งการส่งรายงานและการ
น าเสนอผลงาน มีการน าเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบ
รายงาน 
Practice in a workplace after or almost after completion of theoretical 
studies of a curriculum, preparation for necessary academic and professional 
skills to practical working situations, probably during the university studies, 
focus on a full-time placement or a relevant professional project, exchanges 
of professional reflection during and at the end of an internship among 
peers and with a cooperative education teacher, evaluation of a student at 
the end of an internship through a research project presentation and 
academic paper  
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
 

03-214-412 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1     1(0-3-1) 
  Special Problems in Animal Science 1 
 วิชาบังคับก่อน : 03-213-311 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
 Pre-requisite : 03-213-311 Research Methodology in Animal Science 

การเลือกหัวข้อปัญหาพิเศษ และการจัดท าโครงร่าง รวมถึงการน าเสนอโครงร่าง  
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ าวิชา และคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
Selection of special problem topic, proposal writing and presentation 
under the supervision of a committee and course responsible lecturer  
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03-214-413 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2     2(0-6-2) 
 Special Problems in Animal Science 2 
 วิชาบังคับก่อน : 03-214-412 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1 
 Pre-requisite : 03-214-412 Special Problems in Animal Science 1 

ด าเนินโครงการวิจัยตามหัวข้อปัญหาพิเศษ 1 รายงานผลโครงการวิจัย น าเสนอผลงาน 
ปัญหาพิเศษ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ าวิชา และคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ปัญหาพิเศษ และจัดส่งรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ 
Conducts research in the topic of special problems in animal science 1, 
report writing and presentation under the supervision of a committee  
and course responsible lecturer, make a complete report  
 

03-000-302 ฝึกงาน         3(0-20-0) 
 Apprenticeship 
 วิชาบังคับก่อน : 03-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 Pre-requisite : 03-000-301 Preparation for Professional Experience 

ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษาสนใจและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพส าหรับการท างาน 
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant 
position that suits a student’s field of study and abilities for the success of 
applying, expanding, and extending the curriculum expectations in practical 
situations, whether they be of a workplace setting, a project, or both, for 8-
week minimum of placement in compliance with the workplace’s 
mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility and 
commitment fulfillment for a particular role assigned by the workplace, 
supervision and evaluation under a systematic follow-up process throughout 
the course by both a certified cooperative education teacher and a 
cooperative education coordinator from the workplace, preparation for a 
student to develop skills, knowledge, and attitudes needed to become a 
productive and satisfied member in a work environment 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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03-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ                   3(0-20-0) 
 International Apprenticeship 
 วิชาบังคับก่อน : 03-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     
 Pre-requisite : 03-000-301 Preparation for Professional Experience 

ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการนอกประเทศ เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา
ของสถานที่ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนักศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็น
ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อย
กว่า 6 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่ ปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษาสนใจ
และพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant 
position that suits a student’s field of study and abilities for the success of 
applying, expanding, and extending the curriculum expectations in practical 
situations, whether they be of a workplace setting, a project, or both, for 8-
week minimum of placement, with at least 6-week placement in a foreign 
country, in compliance with the workplace’s mandatory terms, conditions, 
and obligations, responsibility and commitment fulfillment for a particular 
role assigned by the workplace, supervision and evaluation under a 
systematic follow-up process throughout the course by both a certified 
cooperative education teacher and a cooperative education coordinator 
from the workplace, preparation for a student to develop skills, knowledge, 
and attitudes needed to become a productive and satisfied member in a 
work environment 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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3.2  ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดั
บ 

ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จจาก 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน ชม./สปัดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
1 นางศศินิษฐา 

ถนอมวงศ์วัฒนะ* 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
(ด้านสัตว
ศาสตร์) 

วท.ม.(สัตวบาล) 
น.ม.(กฎหมายธุรกจิ) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2539 
2552 
2529 
2542 

20 20 20 20 

2 นายสมจิตร 
ถนอมวงศ์วัฒนะ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(ด้านสัตว
ศาสตร์) 

วท.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ)   
วท.ม. (สัตวบาล) 
วท.บ.สัตวศาสตร์           
(โคนม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

2549 
 
2537 
2529 

20 20 20 20 

3 นายพัฒนพงษ ์
ทัดทา 

อาจารย ์ Ph.D. (Agricultural  
Science) 
M.Sc. (Agricultural    
Science) 
ว.ทบ. (เกษตรศาสตร์) 

Saga University, Japan 
 
Saga University, Japan 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
 
2548 
 
2542 

20 20 20 20 

4 นายชาติชาย   
โยเหลา 

อาจารย ์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2545 
2535 

20 20 20 20 

5 นางสาวพชรธร 
สิมกิ่ง 

อาจารย ์ ปร.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร) 
วท.ม. (ปรสิตวิทยาทาง
สัตวแพทย์) 
สพ.บ.(สัตวแพทย ์
ศาสตรบัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2558 
 
 
2553 
 
2547 

20 20 20 20 

  * ประธานหลักสตูร 
 

  3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดบั 
ชื่อ - 

นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จจาก 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน ชม./สปัดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
1 นางศศินิษฐา 

ถนอมวงศ์
วัฒนะ* 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(ด้านสัตว
ศาสตร์) 

วท.ม.(สัตวบาล) 
น.ม.(กฎหมายธุรกจิ) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2539 
2552 
2529 
2542 

20 20 20 20 

2 นายสมจิตร 
ถนอมวงศ์
วัฒนะ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(ด้านสัตว
ศาสตร์) 

วท.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  
วท.ม. (สัตวบาล) 
วท.บ.สัตวศาสตร์  
(โคนม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม่โจ้ 

2549 
2537 
2529 

20 20 20 20 

3 นายพัฒนพงษ ์
  ทัดทา 

อาจารย ์ Ph.D. (Agricultural  
Science) 
M.Sc. (Agricultural  
Science) 
ว.ทบ. (เกษตรศาสตร์) 
 

Saga University, Japan 
 
Saga University, Japan 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
 
2548 
 
2542 

20 20 20 20 
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ล าดบั 
ชื่อ - 

นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จจาก 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน ชม./สปัดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
5   นางสาวพชรธร  

  สิมกิ่ง 
อาจารย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ

การเกษตร) 
วท.ม. (ปรสิตวิทยาทาง
สัตวแพทย์) 
สพ.บ.(สัตวแพทย์ศาสตร
บัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2558 
 
2553 
 
2547 

20 20 20 20 

6 นายเธยีรอุทัย   
ศิริประเสิรฐ 

อาจารย ์ วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
 
 
วท.บ.(สัตวศาสตร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม    
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2551 
 
 
2536 

20 20 20 20 

7 นางสาวอชิรา 
ผดุงฤกษ์ 

อาจารย ์ วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558 
2554 

20 20 20 20 

8 นายการันต์  
ชีพนุรัตน์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

วท.ม.(จุลชีววิทยาทาง
สัตวแพทย์) 
สพ.บ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2552 
 

2538 

20 20 20 20 

9 นางสาวปภา
ภัสสร ์
ศรีมหาคุณวงศ์ 

อาจารย ์
 

ปร.ด.(อายุรศาสตร ์
เขตร้อน) 
สพ.บ. 
วท.บ.(วิทยาศาสตร ์
สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2545 
 

2527 
2525 

20 20 20 20 

10 นายชนินทร์   
รัตนสิน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สพ.บ. 
วท.บ.(วิทยาศาสตร ์
สัตวศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2525 
2523 

 

20 20 20 20 

11 นางสุวดี   
อิสรายุวพร 
 

อาจารย ์ วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2543 
2535 

20 20 20 20 

12 นายอมร  
อัศววงศานนท ์

อาจารย ์ ศศ.ม.(เทคโนโลยีการ
วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร) 
วท.บ(วิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์)    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  

2555 
 
 

2536 

15 15 15 15 

13 นายพรพนม  
ค ามุงคุณ 

อาจารย ์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์) 

สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

2537 15 15 15 15 

14 นายสินสมุทร  
แซ่โง้ว 

อาจารย ์ วท.ม. (ปรสิตวิทยาทาง
สัตวแพทย์) 
สพ.บ.(สัตวแพทย ์
ศาสตรบัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2553 
 
2547 
 

20 20 20 20 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

   

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
1 พันเอกหญิงมัทนา   

โอสถหงษ ์
ผู้อ านวยการสหกรณ์ฯ โพนยางค า   
ฝุายการตลาด 

สหกรณ์การเลี้ยงปศสุัตว์  
กรป.กลาง โพนยางค า จ ากดั 

2 ดร.วุฒิพงษ ์อิรทรธรรม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ 

กองบ ารุงพันธุ์สัตว์  
กรมปศุสตัว ์

3 ดร.อนันต์ชัย  จึงสมาน นักวิชาการด้านอาหารสัตว ์ บริษัทมิตรภาพอาหารสัตว์ (มหาชน) 
4 น.ส.สมุาลี จ าเรญิ นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย  

กรมปศุสตัว ์
ส านักกฎหมาย กรมปศุสตัว์ 

5 ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และสร้างทักษะและฐานสมรรถนะด้านวิชาชีพ จึงได้ก าหนด
ทางเลือกให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ใน
วิชาชีพ  หรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานและปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ แทน   รายวิชาสหกิจศึกษาได้ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบในการท างาน และใฝุเรียนรู้ 
4.1.2  มีความรู้ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
4.1.3  สามารถประยุกต์ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสู่การแก้ปัญหา 
4.1.4  มีภาวะผู้น าและเป็นผู้ตาม และเป็นผู้ร่วมงานที่ดีและมีทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม 
4.1.5  มีทักษะในการสื่อสาร และการใช้ภาษา 

 4.1.6  มีทักษะในการผลิตสัตว์ในระบบอุตสาหกรรม 
4.2 ช่วงเวลา 

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษา ที่ 3 ส าหรับทางเลือกรายวิชาฝึกงาน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4  ส าหรับทางเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 เวลาในการฝึกไม่น้อยกว่า  200  ชัว่โมง  ส าหรับรายวิชาฝกึงาน และจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 แบ่งการด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน 
 1.รายวิชาปัญหาพิเศษ 1 ก าหนดให้นักศึกษาต้องด าเนินการ การเลือกหัวข้อปัญหาพิเศษ หรือโครงงาน
ทางสัตวศาสตร์ และการจัดท าโครงร่าง รวมถึงการน าเสนอโครงร่าง ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ าวิชา 
และคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
        2.รายวิชาปัญหาพิเศษ 2 ก าหนดให้นักศึกษาต้องด าเนินโครงการวิจัยตามหัวข้อปัญหาพิเศษ หรือ
โครงงานทางสัตวศาสตร์ 1 รายงานผลโครงการวิจัย น าเสนอผลงานปัญหาพิเศษ  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ประจ าวิชา และคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ และจัดส่งรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ 
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 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการเขียนแผนและโครงการวิจัยตามหัวข้อปัญหาพิเศษ  สามารถสืบค้นข้อมูล 
และจัดท าโครงร่างหรือแผนโครงการวิจัยทางสัตวศาสตร์ ด าเนินการทดลอง บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล พร้อม
อภิปรายผล เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน และน าเสนอผลงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชา
และจัดส่งรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 5.2.1 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา วางแผน และออกแบบการทดลอง  
โดยการจัดท าโครงร่างหรือแผนโครงการวิจัยทางสัตวศาสตร์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชา 

 5.2.2 นักศึกษาสามารถด าเนินงานตามแผนหรือโครงการวิจัยที่จัดท าไว้ตามข้อ 5.2.1  
 5.2.3 นักศึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ  เรียบเรียงเขียนเป็นรูปเล่มรายงานปัญหาพิเศษ 

และผ่านการน าเสนอ และแก้ไขรูปเล่มรายงานปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ 
5.3 ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาที่  1 และ ภาคการศึกษาท่ี 2  ของปีการศึกษาท่ี 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

 ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการวิจัย ก่อนที่นักศึกษาจะท าปัญหา
พิเศษทางสัตวศาสตร์ และลงทะเบียนเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษ 1  ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 เพ่ือการ
เลือกหัวข้อปัญหาพิเศษ หรือโครงงานทางสัตวศาสตร์ และการจัดท าโครงร่าง รวมถึงการน าเสนอโครงร่าง และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยตามหัวข้อ
ปัญหาพิเศษ หรือโครงงานทางสัตวศาสตร์ 1 รายงานผลโครงการวิจัย น าเสนอผลงานปัญหาพิเศษ  ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ประจ าวิชา และคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ และจัดส่งรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับ
สมบูรณ์ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ประเมินผลจากความส าเร็จในการท าโครงร่างการวิจัยหรือแผนโครงงานทางสัตวศาสตร์ 
5.6.2 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัยหรือท าโครงงานตามแผนหรือโครงรา่งที่จัดท าไว้ 
5.6.3 ประเมินผลจากการน าเสนอและรูปเล่มรายงานปัญหาพิเศษหรือโครงงานทางสัตวศาสตร์ ต่อ

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
  5.6.4 ด าเนินการส่งรูปเล่มรายงานปัญหาพิเศษหรือโครงงานทางสัตวศาสตร์ ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ภายใต้ต่อ
อาจารย์ประจ าวิชา และคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม -ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
2.ความรู้ -สอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
3.ทักษะทางปัญญา -Problem based learning  

-รายวิชาปัญหาพิเศษ 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

-ให้ท างานเป็นกลุ่ม  
-สังเกตพฤติกรรม 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-มอบหมายงานสืบค้น-น าเสนอ 
-research based learning 

6.ทักษะพิสัย -จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการวิชาชีพ 
-จัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์มปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง  
-จัดให้นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
-จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ฝึกงาน และสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและตรงต่อเวลา 
2. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1. ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลาการส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  

และความเสียสละ 
3. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม 
4. จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
5. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. การขานชื่อ  การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 



74 
 

2. ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. สามารถน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
2.มอบหมายให้ท ารายงาน 
3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ 
2. พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย 
3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้ 
2. สามารถจัดการความคิดได้ 
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปัญหาได้ 
4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction) 
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
2. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
3. ประเมินจากการทดสอบ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 1. ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
 2. ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
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 3. ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
 4. มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
2. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2. สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอได้ 
4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
 2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
 3. การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
 4. ฝึกการน าเสนอผลงานโดยเน้นความส าคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ 
5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 

 2. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ 
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบ 
 3. มีจิตส านึก และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 4. เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 5. มีจิตสาธารณะ 
 1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1. ให้ความส าคัญการตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
 2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/ มหาวิทยาลัย/ ชุมชน 
 3.สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทุกระบวนวิชา 
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 4. รณรงค์เรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 5. ห้ามทุจริตในการสอบ 
 1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1. การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา 
 2. ประเมินจากจากพฤติกรรมการแต่งกาย การเรียนการท างานการวิจัยโดยไม่คัดลอกผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง 
 3. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 4.ประเมินจากจ านวนนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ 
 
2.  ความรู้ 
 2.1  ผลการเรียนด้านความรู้  
 1. มีความรู้ในหลักการ และทฤษฎีในวิชาที่ศึกษา 
 2. มีความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานเข้ากับวิชาชีพได้ 
 3. บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ กับวิชาชีพได้ 
 4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ในวิชาที่ศึกษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
 2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 
 1. ให้มีการสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
 2. เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาบรรยาย 
 3. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
 4. มอบหมายให้ค้นคว้า ท ารายงานและน าเสนอ 
 5. การสอนที่เน้นการปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการน าข้อมูลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
 1.ประเมินจากการซักถามในชัน้เรียน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
 2. ประเมินจากการด าเนินงาน งานหรือโครงการที่น าเสนอ 
 3.ประเมินจากรายงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 
 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. สามารถน าความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3. สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
 3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ 
 2. ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังในรายวิชาที่มีบทปฏิบัติการและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการค้นคว้าและการหาความรู้เพ่ิมเติมโดยมอบหมายงานเพ่ือน าเสนอและ
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อภิปราย 
 4. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction) 
 3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. ประเมินจากผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของงานที่มอบหมายให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง 
 3. ประเมินจากการทดสอบที่เน้นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการสรุปที่มีเหตุผล 
 4. ประเมินจากความสามารถในการตอบปัญหาโดยใช้หลักการ เหตุผล และการอ้างอิงข้อมูล 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          1. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และจัดล าดับความส าคัญของการท างาน 
 2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
 4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
3. จัดให้มีรายวิชาที่ฝึกประสบการณ์ท้ังในลักษณะการท าปัญหาพิเศษ การฝึกงานในสถาน 

ประกอบการ และการปฏิบัติงานในลักษณะสหกิจศึกษา 
4. สอดแทรกให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความรับผิดชอบและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
5. จัดให้นักศึกทุกคนเข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนจบการศึกษา 

 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ประเมินจากพฤติกรรมการท างานร่วมกัน การแบ่งหน้าที่ และการอภิปรายกลุ่ม 
2. ประเมินจากกระบวนการและผลส าเร็จของกิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากแบบประเมินที่สถานประกอบการเป็นผู้ประเมิน 
4.ประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษา 

 5. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และเก็บรวมรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผล และน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

3. มีทักษะการใช้ภาษา และรูปแบบการสื่อสารทางวิชาการ และวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล และข้อมูลเชิงตัวเลข 
 2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาฝึกทักษะการสื่อสารทั้งในด้านการพูดการฟัง และการเขียน 
 3. จัดให้นักศึกษาน าเสนอรายงานหรือผลงานต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ประเมินจากความถูกต้อง และเหมาะสมในการค านวณ การวิเคราะห์ และการท านาย 

 3.สังเกตการปฏิบัติงาน 
 
6.  ทักษะพิสัย 
 6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
 1. มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์/วิชาชีพ ได้อย่างถูกต้อง/เหมาะสม 
และปลอดภัย 
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง/เหมาะสม  
 6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
 1. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการวิชาชีพทั้งในรายวิชาชีพบังคับ 
รายวิชาชีพเลือกและรายวิชาปัญหาพิเศษ 
          2. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์มปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทั้ง
ในรายวิชาชีพบังคับ รายวิชาชีพเลือกและรายวิชาสหกิจศึกษา 
 3. จัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการทั้งในด้านงานฟาร์ม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ทาง
การค้าโรงฆ่าและช าแหละเนื้อสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

1. ประเมินจากวิธีการและผลส าเร็จของงาน 
2. ประเมินจากผลการสอบภาคปฏิบัติ 
3. ประเมินจากผู้ประเมินของสถานประกอบการ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาชีพทุกรายวิชาจะครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในด้านต่าง ๆ ดังตาราง โดยแสดงความรับผิดชอบหลัก () และความรับผิดชอบรอง (O)ไว้ทุกรายวิชา ซึ่ง
เมื่อนักศึกษาได้เรียนรายวิชาใดจะสามารถประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในตาราง อันจะส่งผลให้
นักศึกษามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 คุณธรรม จริยธรรม 

1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและตรงต่อเวลา 
2. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 

 ความรู้ 
            1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
            2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       3. สามารถน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ 
 
ทักษะทางปัญญา 

  1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้ 
  2. สามารถจัดการความคิดได้ 
  3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปัญหาได้ 

            4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  2. มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 
  3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2. สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอได้ 
4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและ
ตรงต่อเวลา 
2. มีความเสยีสละและมีจติ
สาธารณะ 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 

1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชา
ที่ศึกษา 
2. สามารถบรูณาการความรู้ที่
ศึกษากับความรูด้้านศิลปวัฒนธรรม
หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 
3. สามารถน าความรูม้าปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่
รับผิดชอบ 
 

1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ 
และสรุปข้อมลูความรู ้
2. สามารถจดัการความคิดได ้
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และ
แก้ปัญหาได ้
4. สามารถคดิสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มมีารยาท
ทางสังคมและมีความรับผดิชอบตอ่
ตนเองและสังคม 
2. มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
สามารถท างานเป็นทีมได ้
3. สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี
 

1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอ
ได ้
4. สามารถเช่ือมองค์ความรู้และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง   
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์  O O  O O O O O   O O  O O O 

01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม  O O  O O O O O   O O   O O 

01-110-005 ชุมชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  O O  O O  O O  O O O   O O 

01-110-008 การวิจัยทางสังคมศาสตร์            O    O  
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม O O     O O O  O O    O  

01-110-011 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป        O O  O O O O  O  

01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวชิาการ              O     O   O O    

01-210-002 การสืบค้นสารนิเทศ     O     O   O O    

01-210-004 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน  O   O   O  O O O  O O O  

01-210-005 จิตวิทยาประยุกต์เพ่ือการท างาน  O   O   O  O    O  O O 

01-210-016 พหุวัฒนธรรมในอาเซียน      O      O   O O  
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและ
ตรงต่อเวลา 
2. มีความเสยีสละและมีจติ
สาธารณะ 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 

1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชา
ที่ศึกษา 
2. สามารถบรูณาการความรู้ที่
ศึกษากับความรูด้้านศิลปวัฒนธรรม
หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 
3. สามารถน าความรูม้าปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่
รับผิดชอบ 
 

1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ 
และสรุปข้อมลูความรู ้
2. สามารถจดัการความคิดได ้
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และ
แก้ปัญหาได ้
4. สามารถคดิสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มมีารยาท
ทางสังคมและมีความรับผดิชอบตอ่
ตนเองและสังคม 
2. มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
สามารถท างานเป็นทีมได ้
3. สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี
 

1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอ
ได ้
4. สามารถเช่ือมองค์ความรู้และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1         O O   O O   O O 

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2        O O   O O   O O 

01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ   O    O   O   O O   O O 

01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  
01-310-004 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ                  
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ                  

01-320-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี         O   O     O 

01-320-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ      O        O    O 

01-320-010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ        O O  O O O   O O 

01-330-001 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  O O   O  O    O     O 

01-330-006 ภาษาญี่ปุุนพ้ืนฐาน  O O  O O  O O  O O O O  O O 

01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น  O O  O O  O O O  O O  O O O 
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วิชาศึกษาทั่วไป 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและ
ตรงต่อเวลา 
2. มีความเสยีสละและมีจติ
สาธารณะ 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 

1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชา
ที่ศึกษา 
2. สามารถบรูณาการความรู้ที่
ศึกษากับความรูด้้านศิลปวัฒนธรรม
หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 
3. สามารถน าความรูม้าปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่
รับผิดชอบ 
 

1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ 
และสรุปข้อมลูความรู ้
2. สามารถจดัการความคิดได ้
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และ
แก้ปัญหาได ้
4. สามารถคดิสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มมีารยาท
ทางสังคมและมีความรับผดิชอบตอ่
ตนเองและสังคม 
2. มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
สามารถท างานเป็นทีมได ้
3. สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี
 

1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอ
ได ้
4. สามารถเช่ือมองค์ความรู้และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น  O O  O O  O O O  O O  O O O 

01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น  O O  O O  O O O  O O  O O O 

01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น  O O  O O  O O O  O O  O O O 

09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
                 สารสนเทศ 

 O O  O O  O  O O O O O O   

09-121-045 สถิติทั่วไป  O O  O O  O     O  O O O 

01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล  O   O O  O O  O O O   O  

01-610-002 กีฬาประเภททีม  O   O O  O O  O O O   O  

01-610-003 นันทนาการ  O   O O  O O  O O O   O  

01-610-004 ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ  O   O O  O   O O O   O  

01-610-007 ด าน้ าตื้นเบื้องต้น  O   O O  O   O O O   O  
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและ
ตรงต่อเวลา 
2. มีความเสยีสละและมีจติ
สาธารณะ 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 

1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชา
ที่ศึกษา 
2. สามารถบรูณาการความรู้ที่
ศึกษากับความรูด้้านศิลปวัฒนธรรม
หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 
3. สามารถน าความรูม้าปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่
รับผิดชอบ 
 

1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ 
และสรุปข้อมลูความรู ้
2. สามารถจดัการความคิดได ้
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และ
แก้ปัญหาได ้
4. สามารถคดิสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มมีารยาท
ทางสังคมและมีความรับผดิชอบตอ่
ตนเองและสังคม 
2. มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
สามารถท างานเป็นทีมได ้
3. สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี
 

1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอ
ได ้
4. สามารถเช่ือมองค์ความรู้และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
01-610-008 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ  O   O O  O   O  O   O  

01-000-001 ทักษะทางสังคม       O    O     O  

01-010-006 ภูมิปัญญาไทยเพ่ือชีวิตที่พอเพียง                O  

01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ      O O  O     O    O 
01-010-015 ความฉลาดรู้เรื่องเพศ         O   O   O     O   O O 
04-040-007 การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน O  O         O  O    

06-060-008 ศิลปะการด าเนินชีวิต       O  O O O   O O   

09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ  O O  O  O O O   O      

11-110-012 การดูแลสุขภาพครอบครัว O   O   O   O    O   O 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 คุณธรรม จริยธรรม 
 1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ 
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบ 
 3. มีจิตส านึก และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 4. เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 5. มีจิตสาธารณะ 
 ความรู้ 
 1. มีความรู้ในหลักการ และทฤษฎีในวิชาที่ศึกษา 
 2. มีความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงความรู้พ้ืนฐานเข้ากับวิชาชีพได้ 
 3. บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ กับวิชาชีพได้ 
 4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ในวิชาที่ศึกษา และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้ 
 ทักษะทางปัญญา 
 1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการ และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 2. สามารถน าความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3. สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยี /นวัตกรรม 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และจัดล าดับความส าคัญของ
การท างาน 
 2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และเก็บรวมรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล และ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

3. มีทักษะการใช้ภาษา และรูปแบบการสื่อสารทางวิชาการ และวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ทักษะพิสัย 
 1. มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์/วิชาชีพ ได้อย่างถูกต้อง/
เหมาะสม และปลอดภัย 
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง/เหมาะสม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะทางการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6.ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
03-001-101 ทักษะพื้นฐานเกษตร                     

03-002-201 พันธุศาสตร์การเกษตร                     
03-002-202 จุลชีววิทยาการเกษตร                     

03-003-101 เทคโนโลยีไฟฟูาเพ่ือการเกษตร                     
03-003-202 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงาน     
       เกษตร 

                    

03-003-303 นวัตกรรมเพ่ือการจัดการฟาร์ม  
                อัจฉริยะ 

                    

03-003-304 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งใน 
                งานฟาร์มอัจฉริยะ 

                    

09-210-034 เคมีทั่วไป                     
09-212-106 เคมีอินทรีย์ทั่วไป                     

09-213-221 ชีวเคมีทั่วไป                     
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หมวดวิชาเฉพาะ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และ
มีความรับผิดชอบ 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
เคารพกฎระเบยีบ 
3. มีจิตส านึก และตระหนัก
ในการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
4. เคารพสิทธิ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. มีจิตสาธารณะ 

1. มีความรู้ในหลักการ และ
ทฤษฎีในวิชาที่ศึกษา 
2. มีความเข้าใจ และ
สามารถเชื่อมโยงความรู้
พื้นฐานเข้ากับวิชาชีพได้ 
3. บูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ กับวิชาชีพได ้
4. สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ในวิชาที่ศึกษา 
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได ้
 

1. สามารถคดิวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมเีหตผุลตาม
หลักการ และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ์
2. สามารถน าความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 
3. สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลตา่ง ๆ ท่ี
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
เทคโนโลยี /นวัตกรรม 
 

1. มีภาวะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
และจัดล าดับความส าคัญของ
การท างาน 
2. มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร รวมทั้ง
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ด ี
 

1. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น และ
เก็บรวมรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. สามารถประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล 
และน าเสนอข้อมูลได้อยา่ง
เหมาะสม 
3. มีทักษะการใช้ภาษา และ
รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง
วิชาการ และวิชาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 

1.  มีทั กษะในการ ใ ช้วั สดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ /วิชาชีพ ได้
อย่างถูกต้อง/เหมาะสม และ
ปลอดภัย 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง/
เหมาะสม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะทางการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6.ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป                     
03-211-201 โภชนศาสตร์สัตว์                     
03-211-302 อาหารและการให้อาหารสัตว์                     

03-212-301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว ์                     
03-212-302 เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์                     

03-213-101 ทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์                      

03-213-102 หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ                     
03-213-203 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์                     
03-213-204 สุขศาสตร์สัตว์                     

03-213-205 ทักษะช่างทางการเกษตร                     

03-213-206 การผลิตสัตว์ปีก                     

03-213-207 การผลิตโคนม                     

03-213-308 การผลิตสุกร                     
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หมวดวิชาเฉพาะ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และ
มีความรับผิดชอบ 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
เคารพกฎระเบยีบ 
3. มีจิตส านึก และตระหนัก
ในการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
4. เคารพสิทธิ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. มีจิตสาธารณะ 

1. มีความรู้ในหลักการ และ
ทฤษฎีในวิชาที่ศึกษา 
2. มีความเข้าใจ และ
สามารถเชื่อมโยงความรู้
พื้นฐานเข้ากับวิชาชีพได้ 
3. บูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ กับวิชาชีพได ้
4. สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ในวิชาที่ศึกษา 
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได ้
 

1. สามารถคดิวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมเีหตผุลตาม
หลักการ และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ์
2. สามารถน าความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
3. สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลตา่ง ๆ ท่ี
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
เทคโนโลยี /นวัตกรรม 
 

1. มภีาวะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
และจัดล าดับความส าคัญของ
การท างาน 
2. มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร รวมทั้ง
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ด ี
 

1. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น และ
เก็บรวมรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. สามารถประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล 
และน าเสนอข้อมูลได้อยา่ง
เหมาะสม 
3. มีทักษะการใช้ภาษา และ
รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง
วิชาการ และวิชาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 

1.  มีทั กษะในการ ใ ช้วั สดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ /วิชาชีพ ได้
อย่างถูกต้อง/เหมาะสม และ
ปลอดภัย 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง/
เหมาะสม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะทางการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6.ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
03-213-309 การฟักไข่สัตว์ปีก                     

03-213-310 เภสัชวิทยาเบื้องต้น                     

03-213-311 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์                     

03-213-312 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์                     

03-214-201 เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร                     
03-214-303 กฎหมายและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                     
03-214-304 ภาษาอังกฤษในงานผลิตสัตว์                     
03-214-405 สัมมนาทางสัตวศาสตร์                     
03-211-303 การวิเคราะห์อาหารสัตว์                     

03-211-304 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ                     

03-211-405 หลักการผลิตอาหารสัตว์ 
                 ระดับอุตสาหกรรม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และ
มีความรับผิดชอบ 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
เคารพกฎระเบยีบ 
3. มีจิตส านึก และตระหนัก
ในการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
4. เคารพสิทธิ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. มีจิตสาธารณะ 

1. มีความรู้ในหลักการ และ
ทฤษฎีในวิชาที่ศึกษา 
2. มีความเข้าใจ และ
สามารถเชื่อมโยงความรู้
พื้นฐานเข้ากับวิชาชีพได้ 
3. บูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ กับวิชาชีพได ้
4. สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ในวิชาที่ศึกษา 
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได ้
 

1. สามารถคดิวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมเีหตผุลตาม
หลักการ และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ์
2. สามารถน าความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
3. สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลตา่ง ๆ ท่ี
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
เทคโนโลยี /นวัตกรรม 
 

1. มีภาวะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
และจัดล าดับความส าคัญของ
การท างาน 
2. มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร รวมทั้ง
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ด ี
 

1. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น และ
เก็บรวมรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. สามารถประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล 
และน าเสนอข้อมูลได้อยา่ง
เหมาะสม 
3. มีทักษะการใช้ภาษา และ
รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง
วิชาการ และวิชาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 

1.  มีทั กษะในการ ใ ช้วั สดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ /วิชาชีพ ได้
อย่างถูกต้อง/เหมาะสม และ
ปลอดภัย 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง/
เหมาะสม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะทางการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6.ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
03-211-406 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  
                 อาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

                    

03-213-313 การผลิตโคเนื้อและกระบือ                     

03-213-314 การผลิตแพะและแกะ                     

03-213-415 การจัดการของเสียจากสัตว์                     

03-213-416 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว ์                     
03-213-417 การส่งเสริมการเกษตร                     
03-213-418 การจัดการสัตว์สวยงาม                     

03-213-419 การประกวดและตัดสินสัตว์                     

03-213-420 เทคโนโลยีเนื้อและการตรวจสอบ                     

03-213-421 เทคโนโลยีน้ านมและการตรวจสอบ                     

03-213-422 เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์                     
03-213-423 พันธุศาสตร์เพ่ือการผลิตสัตว์                     
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หมวดวิชาเฉพาะ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และ
มีความรับผิดชอบ 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
เคารพกฎระเบยีบ 
3. มีจิตส านึก และตระหนัก
ในการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
4. เคารพสิทธิ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. มีจิตสาธารณะ 

1. มีความรู้ในหลักการ และ
ทฤษฎีในวิชาที่ศึกษา 
2. มีความเข้าใจ และ
สามารถเชื่อมโยงความรู้
พื้นฐานเข้ากับวิชาชีพได้ 
3. บูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ กับวิชาชีพได ้
4. สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ในวิชาที่ศึกษา 
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได ้
 

1. สามารถคดิวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมเีหตผุลตาม
หลักการ และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ์
2. สามารถน าความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไป
ประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
3. สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลตา่ง ๆ ท่ี
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
เทคโนโลยี /นวัตกรรม 
 

1. มีภาวะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
และจัดล าดับความส าคัญของ
การท างาน 
2. มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร รวมทั้ง
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ด ี
 

1. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น และ
เก็บรวมรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. สามารถประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล 
และน าเสนอข้อมูลได้อยา่ง
เหมาะสม 
3. มีทักษะการใช้ภาษา และ
รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง
วิชาการ และวิชาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 

1.  มีทั กษะในการ ใ ช้วั สดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ /วิชาชีพ ได้
อย่างถูกต้อง/เหมาะสม และ
ปลอดภัย 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง/
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



97 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะทางการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6.ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
03-213-424 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น                     
03-213-320 โรคและการสุขาภิบาลสุกร-สัตว์ปีก                     

03-213-321 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์เคี้ยวเอ้ือง                     

03-213-422 เทคนิคการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ                     

03-213-423 ปรสิตในสัตว์เศรษฐกิจ                     

03-213-424 ระบาดวิทยา                     
03-003-305 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

ส าหรับการเกษตร 
  

    
              

03-003-306 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและ
โครงข่ายเพื่อการเกษตร 

  
    

              

03-003-307 การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเกษตร 

  
    

              

03-006-401 การตลาดดิจิทัล                     
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หมวดวิชาเฉพาะ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และ
มีความรับผิดชอบ 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
เคารพกฎระเบยีบ 
3. มีจิตส านึก และตระหนัก
ในการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
4. เคารพสิทธิ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. มีจิตสาธารณะ 

1. มีความรู้ในหลักการ และ
ทฤษฎีในวิชาที่ศึกษา 
2. มีความเข้าใจ และ
สามารถเชื่อมโยงความรู้
พื้นฐานเข้ากับวิชาชีพได้ 
3. บูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ กับวิชาชีพได ้
4. สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ในวิชาที่ศึกษา 
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได ้
 

1. สามารถคดิวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมเีหตผุลตาม
หลักการ และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ์
2. สามารถน าความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
3. สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลตา่ง ๆ ท่ี
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
เทคโนโลยี /นวัตกรรม 
 

1. มีภาวะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
และจัดล าดับความส าคัญของ
การท างาน 
2. มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร รวมทั้ง
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ด ี
 

1. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น และ
เก็บรวมรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. สามารถประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล 
และน าเสนอข้อมูลได้อยา่ง
เหมาะสม 
3. มีทักษะการใช้ภาษา และ
รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง
วิชาการ และวิชาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 

1.  มีทั กษะในการ ใ ช้วั สดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ /วิชาชีพ ได้
อย่างถูกต้อง/เหมาะสม และ
ปลอดภัย 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง/
เหมาะสม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

●   ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะทางการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6.ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
03-116-303 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร   

                  

03-116-304 การตลาดสินค้าเกษตร      
 

              
03-116-305 การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

   
        

   
    

03-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึก 
                ประสบการณ์วิชาชีพ 

                    

03-000-401 สหกิจศึกษา                     

03-000-402 สหกิจศึกษาต่างประเทศ         
            

03-000-404 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จ 
                 การเรียนทฤษฎี 

        
            

03-214-412 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1                     

03-214-413 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2                     

03-000-302 ฝึกงาน         
         

   

03-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ         
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่องเกณฑ์การวัดและประเมินการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  (ภาคผนวก จ) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชาโดยมีการประชุมรับรองเกรดของอาจารย์ผู้สอน
กระบวนวิชาต่างๆ ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะ ตามลาดับ 

 2.1.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 
 2.1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
 2.1.4 การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

    2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 2.2.1 การทวนสอบในระดับหลักสูตรเช่น ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต การได้ท างานที่ตรงสาย
งานวิชาชีพของบัณฑิตหรือรายได้หรือผลตอบแทนในการท างานของบัณฑิต 
  2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 2.2.3 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ  
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
 3.1.3 ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้นับระยะเวลา
การลาพักการศึกษาด้วย                    
   3.1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต และไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ทั้ง
ผ่านเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 3.2  นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
   3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย 
  3.2.2 นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จ
การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นอาจ
ไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาตรีในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 การจัดปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมในด้านการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียน
การสอน รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์การวัดผล ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
     1.3 การชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่อาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ ได้แก่ รายละเอียด
หลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและคู่มือนักศึกษา  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
    2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัย 
 2.1.2 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 2.1.3 สนับสนุนให้เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน  
    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ 
 2.2.1 การกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
 2.2.2 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 2.2.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
   1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 หลักสูตรวิชาสัตวศาสตร์ ได้ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดโดย สกอ.  ในทุกตัวชี้วัด ดังนี้ 
  1.1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งหมด 5 คน ที่มี
คุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์และอยู่ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา   
  1.1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนจ านวน  5  คน 
  1.1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์  ปี พ.ศ. 2550 ได้พัฒนามาเป็นกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2553 ก าหนดครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2557 (รอบเวลาหลักสูตร 2553 – 2557) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553) ในปีการศึกษา 2557 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558) เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558 และก าหนดครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2562 (รอบ
เวลาหลักสูตร 2558 – 2562) ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)) เพื่อใช้
ในปีการศึกษา 2561 โดยการจัดท าร่างหลักสูตร ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรใหม่
ให้มีความทันสมัย เป็นไปตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต/
ตลาดแรงงาน และมีการก าหนดสมรรถนะอาชีพ รวมทั้งด าเนินการวัดสมรรถนะของนักศึกษาเมื่อสิ้นปี
การศึกษา และได้ด าเนินการตามเกณฑ์ของกระบวนการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงอย่างครบถ้วน ตาม
ขั้นตอนที่ สกอ.และมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรวิชาสัตวศาสตร์  ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา ในการส ารวจความพึงพอใจหลักสูตร ใช้แบบสอบถามเพ่ือ
สอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละด้านของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Expected 
Learning Outcome) จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้  (3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (5) ดา้นทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ (6) ด้านทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรได้ท าการ
วิเคราะห์ผลความพึงพอใจในภาพรวม โดยหลักสูตรได้รับการประเมินอยู่ในค่าเฉลี่ยของแต่ละผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ในระดับผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากและหลักสูตรได้น าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
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 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 หลักสูตรวิชาสัตวศาสตร์ ได้ท าการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ของบัณฑิตทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2558  และ 2559 บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์มีงานท า 
86.11 และ 97.83 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมาก 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  3.1.1 เกณฑ์การรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีเกณฑ์การรับนักศึกษา ดังนี้ 
 -รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรม 
       -รับผู้มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
 -ใช้กระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 โดยหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการตั้งเปูาหมาย ประเมินผล ทบทวนกระบวนการ และ
ปรับปรุงจนได้ผลดีขึ้นในส่วนกระบวนการรับนักศึกษาจนท าให้สามารถรับจ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผน 
  3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์มีระบบและกลไกการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยด าเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ก่อนเปิดเรียนเพ่ือช่วยให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมทางการเรียน สามารถเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาอย่าง
มีความสุข และช่วยให้อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลดลง ทั้งนี้กรรมการประจ า
หลักสูตรได้มีการตั้งเปูาหมาย ประเมินผล และทบทวนกระบวนการ ตั้งเปูาหมายการปรับปรุง และ
ปรับปรุง จนอัตราลาออกของนักศึกษาลดลง  
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  3.2.1 การให้ค าปรึกษาแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์มีการ
จัดระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี  เพ่ือดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี โดยพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี โดย
ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเข้าร่วมอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยจัด และ
ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน : นักศึกษา 1 กลุ่ม (ไม่เกิน 40 คน) 
 ในด้านกระบวนการให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ด าเนินการ ให้การปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. ช่วยเหลือด้านการเรียนและปัญหาด้านอ่ืนๆ เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษา 
เช่น ด้านการวางแผนการเรียน  ตรวจสอบแผนการเรียน  แนะน าการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในทุก
ภาคการศึกษาตรวจสอบผลการเรียน และตรวจสอบการลงทะเบียนเพ่ือขอจบการศึกษาของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

2. การก าหนดช่องทางให้นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ของคณะฯ มีการแจกคู่มือที่ระบุช่องทางการพบอาจารย์ที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และประจ าสาขาวิชา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ประกาศแจ้งตารางที่ก าหนด วัน-เวลา ที่
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  โดยติดประกาศไว้หน้าห้องพักอาจารย์ และให้มี
การบันทึกการให้ค าปรึกษาไว้เป็นหลักฐาน และถ้านักศึกษามีปัญหาส าคัญสามารถขอนัดหมาย
นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดได้ โดยผ่านช่องทางทางโทรศัพท์มือถือ หรือการตั้งไลน์กลุ่ม   
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 3. การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ
นักศึกษา โดยใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยที่เก็บฐานข้อมูลของนักศึกษา เกี่ยวกับ
ประวัติการศึกษา การลงทะเบียน และผลการเรียนในอดีตถึงปัจจุบัน และสามารถพิมพ์ใบแจ้งผลการ
เรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อประกอบการวางแผนการเรียนและจัดแผนการเรียน 

 4. การจัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบ วิธีการ ที่ให้
ค าปรึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา/การเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 

  หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์มีการปรับปรุงระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ของหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ 

  1. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในทุกวิชาเน้นให้นักศึกษามีทักษะครบทั้ง 3R คือ การ
อ่าน การเขียน การค านวณทางคณิตศาสตร์ และให้ฝึกปฏิบัติจริง เช่น รายวิชาสัมมนาทางสัตวศาสตร์ วิธี
วิจัยทางสัตวศาสตร์ การผลิตสัตว์ปีก เป็นต้น  

 2. หลักสูตรมีการก าหนดให้มีการน ารูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบการสอน problem 
base และ research base มาใช้สอนในรายวิชาปัญหาพิเศษ และการท าโปรเจ็คในวิชา  สหกิจศึกษา
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา และมีความสอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยวิชาปัญหาพิเศษนักศึกษาต้องค้นคว้าและการอ่านบทความวิจัย และก าหนด
หัวข้อที่ตนเองศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือต้องการหาค าตอบในองค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหาหรือ
น ามาปรับใช้ ในระบบการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม  โดยนักศึกษาต้องผ่านการท าโครงร่างและเขียนโปร
เจ็คเป็นรูปเล่ม และต้องด าเนินการด้วยตนเองโดยมีประธานที่ปรึกษา 1 ท่าน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา คอยก ากับดูแล และนักศึกษาต้องน าเสนอแลกเปลี่ยนต่อคณะกรรมการสอบจ านวน 3 ท่านและ
นักศึกษาผู้ร่วมวิชาเรียน  

 3. การส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรได้ด าเนินการส่งนักศึกษาไปหา
ประสบการณ์ในต่างประเทศเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและคุ้นเคยกับทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กับ
ความสามารถทางด้านวิชาชีพ  

 4. หลักสูตรมีกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย มาศึกษาเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพสัตวศาสตร์ ซึ่งช่วยสร้างและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาได้คุ้นเคยกับเพ่ือนชาวต่างชาติ    

 5. มีการพานักศึกษาออกไปศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

 6. การส่งเสริมด้านทักษะวิชาชีพ กิจกรรมด้านนี้หลักสูตรได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้ง
การส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในเวทีการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามี
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพมากขึ้น ก่อนออกปฏิบัติงานจริง และเพ่ือให้นักศึกษาสัมผัสกับ
บรรยากาศวิชาการ ที่หลายมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้านสัตวศาสตร์ในประเทศมาแข่งขัน
ด้วยกัน  

 7. หลักสูตรได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
ทุกชั้นปี โดยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในคณะ  โดย
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาต้องท างานร่วมกัน 
พัฒนาในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบในงานมอบหมาย 

  8. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียง มาสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร 
ซึ่งช่วยพัฒนานักศึกษาในด้านความรู้วิชาชีพที่มีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการการบริหารหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง พบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี และอัตราการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาชั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาได้ผลดี 
4.  อาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์   
 หลักสูตรวิชาสัตวศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมทั้ง
มีการน าระบบและกลไกไปสู่การด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุงกระบวนการ และมี
ผลการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
 4.1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         หลักสูตรวิชาสัตวศาสตร์ มีการปรับปรุงระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 
     1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. คือ 1) มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราตารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 2) ไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 3) 
สามารถอยู่ประจ าหลักสูตรได้ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา   
     2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นนักวิชาการที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์สม่ าเสมอในสาขาที่
ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์  
     3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีอายุราชการก่อนวันเกษียณเกินกว่า 2 ปี   
 4.1.2 การบริหารอาจารย์ 

        หลักสูตรวิชาสัตวศาสตร์ มีระบบกลไกการก าหนดหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี
การปรับปรุงการก าหนดหน้าที่ภาระงานและการด าเนินงานการบริหารหลักสูตร ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในทุกปีการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการมอบหมายงานและแบ่งงานตามความ
ถนัดและความสามารถ มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อ
นักศึกษา และการมีงานท าของนักศึกษา  

4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ เช่น 

การอบรม/ สัมมนาด้านวิชาการและวิชาชีพ การศึกษาต่อ และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 4.2 คุณภาพอาจารย์  
  หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีต าแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์  ในระดับดี         
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
   ในปีการศึกษา 2557-2559 หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครบร้อยละ 100 (ครบทั้ง 5 คน) โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดของ สกอ. 
 หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยใช้
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้ 
สามารถติดตาม แก้ไข ปรับปรุง ผลการด าเนินงานของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพขึ้น 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
            5.1.1 มีหลักคิดในการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่
มีความสามารถใช้ระบบการจัดการใหม่ส าหรับการผลิตสัตว์เชิงธุรกิจ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นเทคโนโลยีการ
ผลิต การเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการทรัพยากร และบัณฑิตต้องมีทักษะทางสังคม (Soft 
skill) ได้แก่ การมีคุณธรรมจริยธรรม  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ความรับผิดชอบ จิตอาสา ภาษาการสื่อสาร รัก
องค์กร และมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

5.1.2 มีการออกแบบหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงปี 2561) ให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์วิชาและตามนโยบาย Thailand 4.0  โดยนอกจากหลักสูตรมีเปูาประสงค์ในการ
มุ่งสอนและวัดสมรรถนะผู้เรียน บนฐานสมรรถนะแล้ว หลักสูตรยังมีเปูาประสงค์ให้มีการเปลี่ยนผ่าน
สมรรถนะของผู้เรียน สู่การเป็นเจ้าของกิจการ และหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาเรียนเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 
เทคโนโลยีไฟฟูา ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานเกษตร จัดการฟาร์มอัจฉริยะ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ในงานฟาร์มอัจฉริยะ เป็นต้น เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรในการสร้างก าลังคนด้าน smart farming 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 
   หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ก าหนดการวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอนโดยให้
ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ สาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท าวิจัย ประสบการณ์ในการสอน หรือการฝึกอบรม และการฝังตัวในสถาน
ประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาจากความสามารถของ
อาจารย์ผู้รู้จริง โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนด  
 5.3 การประเมินผู้เรียนการประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่
มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับ
ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ข้อที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีการด าเนินงานตามข้อ 1-
5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีระบบและกลไกในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา
หลักสูตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบ
และกลไกของคณะ และมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 - สิ่งสนับสนุนที่คณะจัดให้ ได้แก่ ระบบ wifi ห้องสมุด โรงอาหารคณะ ลานนั่งเล่น กล้องวงจรปิด 
เป็นต้น 
 - สิ่งสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้แก่ ห้องสมุด อาคารเรียน ห้องสารสนเทศ โรงอาหารกลาง 
รถรางรับส่งนักศึกษา เสาไฟส่องทางเป็นต้น   
           - หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตร ใน
ด้านการจัดหาวัสดุฝึกในทางวิชาชีพ การจัดหาหนังสือด้านวิชาชีพ และจัดเขียนแผนโครงการงานฟาร์ม
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เพ่ือการจัดการเรียนการสอนประจ าปี  เช่น งานฟาร์มแผนกสุกร แผนกโคนม แผนกแพะ  และแผนกสัตว์
ปีก โดยค านึงถึง ความเพียงพอและพอเหมาะต่อการฝึกปฏิบัติของจ านวนนักศึกษา   
    หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อความเพียงพอและความเหมาะสม
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลการประเมินความพึงพอใจมาเป็นแนวทางปรับปรุงการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่อไป 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตังบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 
6  ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุ
รายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานใน
รายงาน ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น การ
จัดการเรียนการสอนและจดัให้มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง 

X X X X X 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบัการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปลีะหนึ่งคร้ัง X X X X X 

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5)ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี (ตามที่คณะ/วิทยาลัยก าหนด) 9 10 10 11 12 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1.2 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
1.2.2 การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน   
1.2.3 การประเมินของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.2.4 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้

ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
         1.2.5 คณะรวบรวมผลการประเมินการสอนของอาจารย์เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ
การสอนและกลยุทธ์การสอน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7  
 2.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ และ
ผู้ใช้บัณฑิต 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตร  ตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  
ข้อ 7  โดยด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐาน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 คณะกรรมผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า มคอ.7 
4.2 คณะกรรมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมประชุม เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 

 4.4 ปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดทุก ๆ 5 ปี 
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

หัวข้อ หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
1. โครงสร้าง 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
หลักสูตร 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
 1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์           6 หน่วยกิต 1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์           6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ               1 หน่วยกิต 1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ               1 หน่วยกิต 
 1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ           5 หน่วยกิต 1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ           5 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ                99 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ                100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      32 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      31 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ          45 หน่วยกิต         2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ          47 หน่วยกิต         
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก         15 หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก         15 หน่วยกิต 
 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 2.4 กลุม่วิชาเสรมิสรา้งประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   135 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   136 หน่วยกิต 
2.หมวด 
วิชาศึกษา 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ 

6 หน่วยกิต กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

ทั่วไป รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 01-110-003 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   
 01-110-005 ชุมชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)   
 01-110-008 การวิจัยทางสังคม 3(3-0-6)   

 01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6)   
 01-110-011 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)   
 รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 01-210-001 สารนิเทศและการเขยีนรายงาน     

                ทางวิชาการ                   
3(3-0-6) - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

 01-210-002 การสืบค้นสารนิเทศ 3(3-0-6)   
 01-210-004 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   
 01-210-005 จิตวิทยาประยุกต์เพือ่การท างาน 3(3-0-6)   
 01-210-016 พหุวัฒนธรรมในอาเซียน 3(3-0-6)   
 กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิต กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิต 
 01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2-2-5)   
 01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)   
 01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(2-2-5)   
 01-310-004 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6)   

 01-310-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร ์
                และเทคโนโลย ี

3(2-2-5)   

01-320-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(2-2-5)   
01-320-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ 3(2-2-5)   
01-330-001 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3(3-0-6)   
01-330-006 ภาษาญี่ปุุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6)   
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หัวข้อ หลักสูตร (เดิม พ.ศ. 2553) หลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น 3(3-0-6)   
 01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น 3(3-0-6)   

 01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น 3(3-0-6)   
 01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 3(3-0-6)   
 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ 

                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3(2-2-5) 09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ

     เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3(2-2-5) 

 -ตัดออกจากหลักสูตร  -ย้ายมาจากกลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
 09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 09-121-045 สถิติทั่วไป 3(3-0-6) 
 กลุ่มวชิาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หน่วยกิต กลุ่มวชิาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หน่วยกิต 
 01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) - ไม่เปลี่ยนแปลง  
 01-610-002 กีฬาประเภททีม 1(0-2-1)   
 01-610-003 นันทนาการ 1(0-2-1)   
 01-610-004 ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)   
 01-610-007 ด าน้ าตื้นเบื้องต้น 1(0-2-1)   
 01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)   
 กลุ่มวชิาบูรณาการ 5 หน่วยกิต กลุ่มวชิาบูรณาการ 5 หน่วยกิต 
 01-000-001 ทักษะทางสังคม 3(3-0-6) - ไม่เปลี่ยนแปลง  
 01-010-006 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง 2(2-0-4)   
 01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ 2(2-0-4)   
 01-010-015 ความฉลาดรู้เรื่องเพศ 2(1-2-3)   
 04-040-007 การดูแลรักษาอุปกรณ ์

                เครื่องใช้ภายในบ้าน 
2(2-0-4)   

 06-060-008 ศิลปะการด าเนินชีวติ 2(2-0-4)   
 09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาต ิ 2(2-0-4)   
 11-110-012 การดูแลสุขภาพครอบครัว 2(1-3-3) 
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หัวข้อ หลักสูตร (เดิม พ.ศ. 2553) หลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
3. หมวด 2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน  32 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน  31  หน่วยกิต 
วิชาชีพ จ านวน 12 รายวิชา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้ จ านวน 11 รายวิชา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
เฉพาะ 09-210-034 เคมีทัว่ไป 3(2-3-5) 09-210-034 เคมีทั่วไป 3(2-3-5) 

 09-213-219 ชีวเคมีทั่วไป                             3(3-0-6) 09-213-221 ชีวเคมีทั่วไป 3(2-3-5) 
 09-311-050 ชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) 09-311-050 ชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) 
     
 -ตัดออกจากหลักสูตร  -เพ่ิมเข้ามาในหลักสูตร  
 03-111-206 การผลติพืช 3(3-0-6) 03-001-101 ทักษะพื้นฐานเกษตร      1(0-3-1) 
 03-231-201 จุลชีววิทยาของสัตว์ 3(2-3-5) 03-002-202 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-5) 
 09-121-045 สถิติทั่วไป 3(3-0-6) 03-003-101 เทคโนโลยไีฟฟูาเพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 
 09-212-104 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 03-003-202 ระบบควบคุมอัตโนมัติ           3(2-3-5) 
 09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-1)                  ในงานเกษตร  
 09-213-220 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 1(0-3-1) 03-003-303 นวัตกรรมเพื่อการจดัการฟารม์                 3(3-0-6) 
 09-410-040 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-3-5)                  อัจฉริยะ  
   03-003-304 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงาน                3(2-3-5) 
 - ย้ายไปกลุม่วิชาชีพบังคับ และเปลี่ยนรหสั                  ฟาร์มอัจฉริยะ  
 03-232-102 กายวิภาคและสรรีวทิยาของสัตว์ 3(2-3-5) 09-212-106 เคมีอินทรีย์ทั่วไป 3(2-3-5) 
     
 - เปลี่ยนรหัสวิชาจาก  - เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น  
 03-110-303 พันธุศาสตร์การเกษตร 3(2-3-5) 03-002-201 พันธุศาสตร์การเกษตร 3(2-3-5) 
 2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ  40 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ                        39 หน่วยกิต 
 จ านวน 18 รายวิชา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้  จ านวน 20 รายวิชา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้  
 03-211-201 โภชนศาสตร์สตัว์ 3(3-0-6) 03-211-201 โภชนศาสตร์สตัว์ 3(3-0-6) 
 03-211-302 อาหารและการให้อาหารสตัว ์ 3(2-3-5) 03-211-302 อาหารและการให้อาหารสตัว ์ 3(2-3-5) 
 03-212-301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(3-0-6) 03-212-301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(3-0-6) 
 03-214-201 เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร 3(3-0-6) 03-214-201 เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร 3(3-0-6) 
     
 - เปลี่ยนรหัสวิชาจาก  - เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น  
 03-213-305 การผลติสัตว์ปีก 3(2-3-5) 03-213-206 การผลติสัตว์ปีก 3(2-3-5) 
 03-213-306 การผลติโคนม 3(2-3-5) 03-213-207 การผลติโคนม 3(2-3-5) 
 03-213-307 การผลติสุกร 3(2-3-5) 03-213-308 การผลติสุกร 3(2-3-5) 
 03-214-303 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร ์ 3(2-3-5) 03-213-311 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร ์ 3(2-3-5) 
 03-214-404 สัมมนาทางสัตวศาสตร ์ 1(0-2-1) 03-214-405 สัมมนาทางสัตวศาสตร ์ 1(0-2-1) 
     
 -ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก   -ย้ายมาจากกลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ  
 03-211-304 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ 3(2-3-5) 03-232-102 กายวิภาคและสรรีวทิยาของสัตว์ 3(2-3-5) 
     
 -ตัดออกจากหลักสูตร  -เพ่ิมเข้ามาในหลักสูตร  
 03-212-302 การผสมเทียมสัตว ์ 3(2-3-5) 03-212-302 เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว ์ 3(2-3-5) 
 03-213-203 ทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ 1 1(0-3-1) 03-213-101 ทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร ์ 1(0-3-1) 
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หัวข้อ หลักสูตร (เดิม พ.ศ. 2553) หลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 03-213-204 ทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ 2 1(0-3-1) 03-213-205 ทักษะช่างทางการเกษตร 1(0-3-1) 
   03213-310 เภสัชวิทยาเบี้องต้น 3(2-3-5) 
   03-214-303 กฎหมายและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์ 3(3-0-6) 
   03-214-304 ภาษาอังกฤษในงานผลิตสัตว ์ 1(0-3-1) 
     
 -เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนชื่อ จาก  -เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนชื่อ เป็น  
 03-213-201 หลักการผลิตสัตว์เลีย้ง 3(3-0-6) 03-213-102 หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 03-213-308 การจดัการไข่ฟักและการฟักไข่สตัว์ปีก 2(1-3-5) 03-213-309 การฟักไข่สัตว์ปีก 2(1-3-3) 
     
 -เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต จาก -เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต เป็น 
 03-213-202 สุขศาสตร์สตัว์ 3(2-3-5) 03-213-204 สุขศาสตร์สตัว์ 2(1-3-3) 
 03-214-302 การจัดการธุรกจิปศสุัตว ์ 2(1-3-5) 03-213-312 การจัดการธุรกจิปศสุัตว ์ 2(1-3-3) 
     
 -ย้ายไปกล ุ ่มวิชาชีพเลือก เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา    
 03-211-303 วิเคราะห์อาหารสตัว ์ 2(1-3-5)   
 3. กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 หน่วยกิต 
 จ านวน 16 รายวิชา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้  จ านวน 48 รายวิชา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้  
 03-211-405 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 3(2-3-5) 03-211-406 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 3(2-3-5) 
       อาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์        อาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์  
 03-211-406 หลักการผลิตอาหารสัตว์ระดับ 3(2-3-5) 03-211-405 หลักการผลิตอาหารสัตว์ระดับ 3(2-3-5) 
      อุตสาหกรรม        อุตสาหกรรม  
     
 - เปลี่ยนรหัสวิชาจาก  - เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น  
 03-213-409 การผลติโคเนื้อและกระบือ 3(2-3-5) 03-213-313 การผลติโคเนื้อและกระบือ 3(2-3-5) 
 03-213-410 การผลติแพะและแกะ 3(2-3-5) 03-213-314 การผลติแพะและแกะ 3(2-3-5) 
 03-214-406 เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว ์ 3(2-3-5) 03-214-308 เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว ์ 3(2-3-5) 
 03-214-412 การส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 03-213-417 การส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
     
 -เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต จาก -เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต เป็น 
 03-213-411 การจัดการของเสยีจากสัตว ์ 3(2-3-5) 03-213-415 การจัดการของเสยีจากสัตว ์ 2(1-3-3) 
 03-214-408 พฤติกรรมและสวสัดิภาพสตัว ์ 3(3-0-6) 03-213-416 พฤติกรรมและสวสัดิภาพสตัว ์ 2(2-0-4) 
     
 -ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพบังคับและเปลี่ยนรหัสวิชา  -ย้ายมาจากกลุ่มวชิาชีพบังคับและเปลี่ยนชื่อวิชาเปน็ 
 03-232-313 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-5) 03-211-303 การวิเคราะห์อาหารสัตว ์ 3(2-3-5) 
     
   -ย้ายมาจากกลุ่มวชิาชีพบังคับ  
   03-211-304 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ 3(2-3-5) 
     
 -ตัดออกจากหลักสูตร  -เพ่ิมเข้ามาในหลักสูตร  
 03-214-405 โรงเรือนและอุปกรณ์ปศุสตัว ์ 3(2-3-5) 03-213-418 การจัดการสัตวส์วยงาม 3(2-3-5) 
 03-214-407 การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว ์ 3(2-3-5) 03-213-419 การประกวดตัดสินสตัว์ 3(2-3-5) 
 03-214-409 กฎหมายธุรกิจในการผลิตสตัว ์ 3(3-0-6) 03-214-420 เทคโนโลยเีนื้อและการตรวจสอบ 3(2-3-5) 
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หัวข้อ หลักสูตร (เดิม พ.ศ. 2553) หลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 03-214-410 มาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ 3(3-0-6) 03-214-421 เทคโนโลยีน้ านมและการตรวจสอบ 3(2-3-5) 
 03-313-307 เทคโนโลยเีนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ ์ 3(2-3-5) 03-214-422 เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว ์ 3(2-3-5) 
 03-313-417 เทคโนโลยผีลติภณัฑ์นม 3(2-3-5) 03-214-423 พันธุศาสตร์เพื่อการผลิตสัตว ์ 2(2-0-4) 
   03-213-424 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
   03-213-320 โรคและการสขุาภิบาลสกุร-สัตว์ปีก 3(2-3-5) 
   03-213-321 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3(2-3-5) 
   03-213-422 เทคนิคการวินิจฉัยทาง 2(1-3-3) 
         ห้องปฏิบัติการ  
   03-213-423 ปรสิตในสตัว์เศรษฐกิจ 2(1-3-3) 
   03-213-424 ระบาดวิทยา 2(2-0-4) 
   03-003-305 ระบบสารสนเทศเพือ่การ       3(3-0-6) 
                    ตัดสินใจส าหรับการเกษตร  
   03-003-306 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและ  3(3-0-6) 
         โครงข่ายเพื่อการเกษตร  
   03-000-307 การประยุกตค์อมพิวเตอร์เพื่อ 3(2-3-5) 
                    การเกษตร  
   03-006-401 การตลาดดิจิตลั 2(1-3-3) 
   03-116-303 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร            3(3-0-6) 
   03-116-304 การตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
   03-116-305 การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ  3(2-3-5) 
         พอเพียง                   
 4. กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ 

   ในวิชาชีพ 
7 หน่วยกิต 4. กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์    

   ในวิชาชีพ 
7 หน่วยกิต 

 จ านวน 7 รายวิชา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้   จ านวน 8 รายวิชา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้   
 03-000-301 การเตรียมความพรอ้มฝึก  1(0-2-1) 03-000-301 การเตรียมความพรอ้มฝึก  1(0-2-1) 
  ประสบการณ์วิชาชีพ                ประสบการณ์วิชาชีพ               
 03-000-302 ฝึกงาน 3(0-20-0) 03-000-302 ฝึกงาน 3(0-20-0) 
 03-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ 3(0-20-0) 03-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ 3(0-20-0) 
 03-000-401 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 03-000-401 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 03-000-402 สหกิจศึกษาต่างประเทศ 6(0-40-0) 03-000-402 สหกิจศึกษาต่างประเทศ 6(0-40-0) 
 03-214-413 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร ์ 3(1-6-5)   
     
 -ตัดออกจากหลักสูตร  -เพ่ิมเข้ามาในหลักสูตร  
 03-000-401 ปัญหาพิเศษจากสถาน 3(0-6-3) 03-000-404 การฝึกปฏิบัตจิริงภายหลัง 6(0-40-4) 
  ประกอบการ        ส าเร็จการเรียนทฤษฎ ี  
   03-214-412 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1 1(0-3-1) 
   03-214-413 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2 2(0-6-2) 

4. หมวด
วิชาเลือก

เสรี 

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาอื่นที่มีการเปิดการสอนในคณะต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรไีม่นอ้ยกวา่  6  หน่วย 
กิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต
ให้เลอืกศึกษาจากรายวิชาอื่นที่มีการเปดิการสอนในคณะตา่ง ๆ 
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรไีม่น้อยกว่า  6  หน่วย
กิต 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ที่        /๒๕๖๑                                

เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
------------------------------ 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
  ๑.๑ ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ   ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ รศ.ดร.เยาวมาลย์  ค้าเจริญ    กรรมการ 
        (ข้าราชการบ านาญ) 
 ๑.๓ คุณชยานนท์  กฤตยาเชวง    กรรมการ 
       (บริษัท เบทาโกร จ ากัด) 
๑.๔ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ  กรรมการ 
๑.๕ ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา     กรรมการ 
๑.๖ นายชาติชาย  โยเหลา    กรรมการ 
๑.๗ นายเธียรอุทัย  ศิริประเสริฐ    กรรมการ 
๑.๘ นางสาวอชิรา  ผดุงฤกษ์      กรรมการ 
๑.๙ ผศ.ชนินทร์  รัตนสิน     กรรมการ 
๑.๑๐ สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์  ศรีมหาคุณวงศ์   กรรมการ 
๑.๑๑ ผศ.น.สพ.การันต์  ชีพนุรัตน์    กรรมการ 
๑.๑๒ นางสุวดี  อิสรายุวพร    กรรมการ 
๑.๑๓ สพ.ญ.ดร.พชรธร  สิมก่ิง    กรรมการ 
๑.๑๔ นายพรพนม  ค ามุงคุณ    กรรมการ 
๑.๑๕ นายอมร  อัศววงศานนท์    กรรมการ 
๑.๑๖ สพ.ญ.ดร.พชรธร  สิมก่ิง    กรรมการและเลขานุการ 
 

        /...๒.คณะกรรมการ 
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 ๒. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
  ๒.๑ ศ.คลินิก น.สพ.ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร   กรรมการ 
        (นายกสัตวแพทยสภา) 
  ๒.๒ รศ.ดร.สรุิยะ  สะวานนท์    กรรมการ 
        (คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
  ๒.๓ รศ.ดร.ชัยภูมิ  บัญชาศักดิ์    กรรมการ 
        ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 

  อ านาจหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่
ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) ศึกษา จัดท า ก าหนด คุณลักษณะเด่นหรือลักษณะ
พิเศษ และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
บริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด และน าผลมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร 

 
   สั่ง ณ วันที่          มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
 
 
 
           (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล    นางศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 2  พหลโยธิน  87  ซอย 2    ต าบลประชาธิปัตย์   อ าเภอธัญบุรี      

                              จังหวัดปทุมธานี 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 
วท.ม. 
น.ม. 
วท.บ. 
น.บ. 

สัตวบาล  
กฎหมายธุรกิจ
เกษตรศาสตร์  
นิติศาสตร์ 

2539 
2552 
2529 
2542 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน สถานที่ท างาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
   มงคลธัญบุรี 
พ.ศ. 2532 -  2535 สถานที่ท างาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  สถาบันเทคโนโลยีราช 
   มงคล       

 

7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 
7.1  บทความทางวิชาการ 
 - 
 

7.2  ต ารา/หนังสือ 
7.2.1 ต ารา 
 - 
 

7.2.2 หนังสือ 
 - 
 

7.3  งานวิจัย 
[1] S.,Thanomwongwatana., S.,Thanomwongwatana., V. Choleum and P. 

Tuntiwong.  (2010). Effect of Types and Ages of Forages on Efficiency of 
Silage Fermentation. 2st Rajamangala University of Technology 
International Conference, Science and Technology Development in 
Creative Economy. PP. 33-37. 
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7.4  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 - 
 

7.5  งานแปล 
 - 
 

7.6  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 - 

 

 8. อ่ืนๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน) 
 - 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
1. ชื่อ – สกุล   นายสมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 2  พหลโยธิน  87  ซอย 2    ต าบลประชาธิปัตย์   อ าเภอธัญบุรี     

                               จังหวัดปทุมธานี 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 
วท.ด. 
วท.ม.  
วท.บ.  

เทคโนโลยีชีวภาพ 
สัตวบาล  
สัตวศาสตร์ (โคนม) 

2549 
2537 
2529 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

 

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน สถานที่ท างาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
   มงคลธัญบุรี 
พ.ศ. 2531 -  2549 สถานที่ท างาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช 
   มงคลศรีวิชยั  

 

7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 
7.1  บทความทางวิชาการ 
 - 
 

7.2  ต ารา/หนังสือ 
7.2.1 ต ารา 
 - 
 

7.2.2 หนังสือ 
 - 
 

7.3  งานวิจัย 
[1] Somjit, Th., S. Nitisinprasert. S.,Thanomwongwatana.  and T. Yeepusri.  (2010). 

Production of Silage Inoculants. 2st Rajamangala University of Technology 
International Conference, Science and Technology Development in 
Creative Economy. PP. 38-42  

 

7.4  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 - 
 



122 
 

7.5  งานแปล 
 - 

7.6  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
- 

 

 8. อ่ืนๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน) 
  - 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ – สกุล    นายพัฒนพงษ์  ทัดทา 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 2  พหลโยธิน  87  ซอย 2    ต าบลประชาธิปัตย์   อ าเภอธัญบุรี   

                              จังหวัดปทุมธานี 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 
Ph.D.  
M.Sc.  
ว.ทบ.  

Agricultural  Science  
Agricultural  Science 
เกษตรศาสตร์ 

2551 
2548 
2542 

 Saga University,Japan 
 Saga University,Japan 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน สถานที่ท างาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
   มงคลธัญบุรี 

 พ.ศ. 2551 -  2552 สถานที่ท างาน Konkuk University, Seoul, South Korea ต าแหน่ง  
    Postdoctoral fellowship 

 
7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 

7.1  บทความทางวิชาการ 
7.2  ต ารา/หนังสือ 
 - 
7.2.1 ต ารา 
 - 
7.2.2 หนังสือ 
 - 
7.3 งานวิจัย 

[1] โสมรภัส โปกุล, ธีระชัย ชอ่ไม้ และ พัฒนพงษ์ ทัดทา. (2556). ผลของการเสริมโปรไบโอติ
กต่อโลหิตวิทยาและชีวเคมีโลหิตในไก่พ้ืนเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว. เอกสารสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 7 (25 - 26 กรกฎาคม 2556) : 97-103. 
http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/files/n2013100414393397.pdf.  

[2] พัฒนพงษ์ ทัดทา, สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ และ ธีระชัย ช่อไม้. (2556). ผลของโปรไบโอติ
กต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลในไก่พ้ืนเมืองพันธุ์  
เหลืองหางขาว. ว. วิทย. กษ. 44 : 1 (พิเศษ) : 383-386.  
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[3] Pattanapong Thadtha, Hirohide Uenishi, Hiroki Urata, Mieko Ishikawa, and 
Yasuhiko Wada. (2006). Transcript variant of the porcine liver X receptor 
alpha (LXRα) expressed in the thymus and spleen. Journal of Animal 
Genetics, 34 (2): 3-9.  

[4] Pattanapong Thadtha, Yoshiyuki Yamada, Hirohide Uenishi, and Yasuhiko 
Wada. (2005). Molecular cloning of the gene encoding pregnane X 
receptor (PXR; NR1I2) and the constitutive androstane receptor (CAR; 
NR1I3) in pigs. Journal of Animal Genetics, 33 (1 & 2): 3-10.  

[5] Pattanapong Thadtha, Yoshiyuki Yamada, Jun Piao, and Yasuhiko Wada. 
(2004). Nucleotide sequence of constitutive androstane receptor (CAR) 
mRNA of Japanese quail. Proceeding of the 29th International Conference 
on Animal Genetics, p. 66. Tokyo, Japan.  

 

7.4  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 - 

7.5  งานแปล 
 - 

7.6  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 - 

 8. อ่ืนๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน) 
  - 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ – สกุล  นายชาติชาย โยเหลา 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
3. สังกัดหน่วยงาน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 2  พหลโยธิน  87  ซอย 2    ต าบลประชาธิปัตย์   อ าเภอธัญบุรี   

                              จังหวัดปทุมธานี 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 
วท.ม. 
วท.บ. 

เกษตรศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

2545 
2535 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน สถานที่ท างาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
   มงคลธัญบุรี 
พ.ศ. 2536 -  2539 สถานที่ท างาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตน่าน      
 

7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 
7.1  บทความทางวิชาการ 
 - 
 

7.2  ต ารา/หนังสือ 
7.2.1 ต ารา 
 - 
 

7.2.2 หนังสือ 
 - 
 

7.3 งานวิจัย 
[1] ชาติชาย โยเหลา, กอปร์พร วัฒนะภูติ, วรุณ นันทพันธ์ และเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ.  
         (2557).  การใช้หอมแดงเป็นสารต้านออกซิเดชันต่อสภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อใน  
          สภาวะเครียด. ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  (The 5th International Conference  
          on Environmental and Rural evelopment) ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  
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7.4  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 - 

7.5  งานแปล 
 - 
7.6  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 - 

 

 8. อ่ืนๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน) 
  - 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ – สกุล  นางสาวพชรธร สิมกิ่ง 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 2  พหลโยธิน  87  ซอย 2    ต าบลประชาธิปัตย์   อ าเภอธัญบุรี   

                              จังหวัดปทุมธานี 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 
ปร.ด. 
วท.ม.  
สพ.บ.  

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 
ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
สัตวแพทย์ 

2558 
2551 
2547 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน สถานที่ท างาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   ธัญบุรี 
 

7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 
7.1  บทความทางวิชาการ 
 - 
 

7.2  ต ารา/หนังสือ 
7.2.1 ต ารา 
 -  
7.2.2 หนังสือ 
 - 
7.3  งานวิจัย 

[1] Simking, P., Pinyopanuwat, N., Chimnoi, W., Arunvipas, P and Jittapalapong, S. 
(2012). Identification of Babesia spp. in dairy cows of Central Thailand by PCR 
. Proceedings of 50th Kasetsart University Annual Conference (Jan 31- Feb3, 
2012) Subject: Animals,Veterinary Medicine, Fisheries,  196-202 

[2] Simking, P., Saengow, S., Bangphoomi, K., Sarataphan, N., Wongnarkpet, S., 
Inpankaew, T., Jittapalapong, S., Munkhjargal., T., Sivakumar, T., Yokoyama, N. 
and Igarashi., I. (2013). The molecular prevalence and MSA-2b gene-based 
genetic diversity of Babesia bovis in dairy cattle in Thailand. Vet.Parasitol. 
197:642 – 648  
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[3] Simking, P., Yathbantoong, N., Saetiew, N., Saengow, S., Yodsri, W., Chaiyarat, R., 
Wongnarkpet, S and Jittapalapong, S. (2014). Prevalence and risk factors of 
Babesia infections in cattle trespassing natural forest in Salakpra Wildlife 
Sanctuary, Kanchanaburi Province. J.Trop.Med.Parasitol. 37:10 – 19. 

7.4  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 - 
 

7.5  งานแปล 
 - 

7.6  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 - 
 

 8. อ่ืนๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน) 
  - 
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2550 
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ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ว่าด้วยการเทียบโอนการศึกษา พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก ฉ  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

เร่ือง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือลงนามความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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อาชีพ สมรรถนะหลัก/ ย่อย ชั้นปี รายวิชา/กิจกรรม วิธีการวัดสมรรถนะ 
1.นักวิชาการด้านการ
ผลิตสัตว์ หรือฟาร์ม
สัตว์เศรษฐกิจ (ไก่ไข่ 
ไก่กระทง สุกร โค) ทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 
2.นักวิชาการด้าน
อาหารสัตว์ในระดับ
อุตสาหกรรม 
 
3. นักวิชาการด้าน
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
 
4. เจ้าของกิจการใน
ธุรกิจการผลิตสัตว์  
โรงงานอาหารสัตว์ 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับสัตวศาสตร์ 
 

1.จัดการสิ่งแวดล้อมใน
ฟาร์มสัตว์ 
2.ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ในฟาร์มสัตว์ 

1 -ศึกษาทั่วไป 
-วิชาชีพ 
-smart farming 
-ทักษะพ้ืนฐานเกษตร 

1. การท าความสะอาดฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ 
2. สร้างผลิตภัณฑ์จากของ
เสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
3.การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในฟาร์มสัตว์ 

1.จัดฟาร์มเบื้องต้น 
2.ใช้อุปกรณ์ควบคุม
อัตโนมัติภายในโรงเรือนสัตว์ 

2 -ศึกษาทั่วไป 
-วิชาชีพ 
-smart farming 
-ฝึกงาน 

1. การเตรียมอาหารสัตว์ 
2. การบังคับสัตว์ 
3.การใช้ระบบอัตโนมัติใน
การควบคุมภายในโรงเรือน
และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

1.เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
2.จัดการฟาร์มสัตว์
เศรษฐกิจด้วยระบบอัจฉริยะ 
3.บ ารุงรักษาอุปกรณ์
ควบคุมอัตโนมัติภายใน
โรงเรือนสัตว์และฟาร์มสัตว์ 

3 -วิชาชีพ 
-smart farming 
-ฝึกงานภายนอก 

1. การประกอบสูตรอาหาร
สัตว์ 
2. การผลิตอาหารสัตว์ 
3.การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ 
4.การผสมเทียมสัตว์ 
การจัดการเกี่ยวกับตัวสัตว์ 
การเลือกใช้ระบบอัจฉริยะ
ในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 

1.วางแผนการผลิตและ
การตลาดสัตว์เศรษฐกิจ 
2.ประยุกต์ระบบดิจิตอลใน
การผลิตและการตลาด 
 

4 -วิชาชีพเลือก 
-สหกิจศึกษา 
-ปัญหาพิเศษ 
-สัมมนา 
 

1. การเขียนแผนการผลิต
และการตลาดสัตว์เศรษฐกิจ 
2.  การน าเสนอแผนการ
ผลิตและการตลาดสัตว์
เศรษฐกิจ 
3.การจัดท าโครงการเพ่ือ
เสนอขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

ชั้นปี เป้าหมาย 

1. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าศึกษา 
 
 
2.โครงการศึกษาดูงานการท าฟาร์ม 
ปศุสัตว์ที่จัดการด้วยระบบอัจฉริยะ 
 
3.โครงการทดสอบสมรรถนะรายปี  
 
 
4.โครงการฝึกทักษะปฏิบัติด้าน 
สัตวศาสตร์ 

ปี 1 
 

เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่มีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ด้านสัตวศาสตร์ และการเรียนรู้วิธีการเรียน  รวมทั้งวิธีการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม และการรักองค์กร 
 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมการเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบการ
บริหารฟาร์มอัจฉริยะ ในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงการค้า 
 
เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในระดับมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านสัตว
ศาสตร์ 
 
เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและเจตคติต่องานทางสัตวศาสตร์ 
 

5.โครงการทดสอบสมรรถนะรายปี  
 
 
6.โครงการฝึกทักษะปฏิบัติระบบการควบคุม
อัตโนมัติในงานเกษตร 

2 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในระดับมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านสัตว
ศาสตร์ 
 
เพ่ือให้นักศึกษาทักษะปฏิบัติด้านอุปกรณ์อัตโนมัติในงานเกษตร 
 

7. โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ 
 
 
8.โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใน
ด้านภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
9.โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ 
 
10.โครงการทดสอบสมรรถนะรายปี 

3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนถ่ายสมรรถนะวิชาชีพไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ 
 
1.เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ 
2.เพ่ือให้นักศึกษาผ่านการฝึกงาน 
และสหกิจในต่างประเทศ 
3.เพ่ือรับอาสาสมัครชาวต่างชาติมาประจ าแผนก/หลักสูตร ในสาขา
สัตวศาสตร์ 
 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในระดับมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านสัตว
ศาสตร์ 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

ชั้นปี เป้าหมาย 

11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ดูงานด้านระบบฟาร์มอัจฉริยะใน
การเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
12.โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือขอสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน 
 
13.โครงการแนะน าอาชีพและความรู้ที่
ทันสมัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ต่างๆ และสถานประกอบการส าหรับ
นักศึกษา 
 
14.โครงการทดสอบสมรรถนะรายปี 

4 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดวิสัยทัศน์ในการเชื่อมโยงการประกอบธุรกิจ
สมัยใหม่ 
 
 
เพ่ือให้นักศึกษาเขียนแผนธุรกิจการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือขอ
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
 
 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในระดับมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้าน
สัตวศาสตร์ 


