
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
 

หมวดที ่1.  ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ชื่อภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
     ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Animal Science and Feed Technology 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
     ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) 
   : Bachelor of Science (Animal Science and Feed Technology) 
     ชื่อย่อ  : วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) 
   : B.S. (Animal Science and Feed Technology) 
 
3.  วิชาเอก  :  ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  : จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ     หลักสูตรระดับ 2 (ปริญญาตรี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
    5.2 ประเภทของหลักสูตร   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
    5.3 ภาษาท่ีใช้    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    5.4 การรับเข้าศึกษา    รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
      เป็นอย่างดี 
    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

มคอ.2 
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    5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 6.1 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
     และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  

 6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  
 -  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที ่2/2564 เมื่อวันที่ 17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 -  คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 

   เมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 

- คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 284(5/2564) 

   เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
  
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการเกษตร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และกิจการส่วนตัว อาทิ  
1. นักวิชาการสัตวบาล (การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การผสมเทียม อาหารสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์)  
2.นักวิชาการส่งเสริม  
3. สัตวบาลประจ าฟาร์ม  
4. ผู้แทนขายในธุรกิจปศุสัตว์  
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์  
6. นักวิชาการเกษตรประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. เจ้าหน้าที่สินเชื่อการเกษตร  
8. นักวิจัย รวมทั้งศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
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9.  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

1 นายนิรันดร์  เอกศิริ 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
ส.พบ. 

พันธุวิศวกรรม 
สัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไทย 
ไทย 

2557 
2550 

15 15 

2 นางสาวภัทรภร  ทัศพงษ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2553 
2543 
2540 

15 15 
 

3 
 

นางสาวอมรรัตน์  วันอังคาร 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Science 
 

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

National Chung Hsing 
University 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Taiwan 
 

ไทย 
ไทย 

2556 
 

2547 
2543 

15 15 

4 นางสาวกุลยาภัสร ์วุฒิจารี 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Sciences  
 

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

The Free University of 
ozen-Bolzano 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Italy 
 

ไทย 
ไทย 

2562 
 

2547 
2544 

15 15 

5 นางสาววิลาสินี  อินญาวิเลิศ 
 

อาจารย์ Ph.D. 
 

M.S. 
 

วท.บ. 

Animal Science 
 

Animal Science 
 

สัตวศาสตร์ 

National Chung Hsing 
University 

National Chung Hsing 
University 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Taiwan 
 

Taiwan 
 

ไทย 

2558 
 

2554 
 

2551 

15 15 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (ความต้องการของตลาด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศิษย์เก่า) 
 11.1.1 ภาคการผลิตสัตว์ และอาหารสัตว์ มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในภาค
การผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก และมีส่วนส าคัญในความมั่นคงด้านอาหาร สามารถสร้างรายได้เพ่ือการพัฒนา
ประเทศด้วยการส่งออกผลผลิตจากสัตว์และอาหารสัตว์  และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้น
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์และอาหารสัตว์ จึงมีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสัตว์และอาหารสัตว์   
 11.1.2 ในปี พ.ศ. 2564 สมาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดเสรีทางการค้าและเกิดการเคลื่อนย้ายของ
แรงงาน ท าให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาตลอดจน
องค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาก่อตัวเป็นองค์กรวิชาชีพที่เข้มแข็ง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2552 (TQF:HEd)” ซึ่งก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนารายละเอียดหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ทั้งนี้การจัดท า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาสัตวบาล/สัตวศาสตร์” มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรสัตวบาล/
สัตวศาสตร์ เพ่ือก าหนดหลักสูตรให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใช้ในการออก พรบ. วิชาชีพทางสัตวบาล/สัตวศาสตร์  
 11.1.3 สังคมปัจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นสังคมแห่งความรู้ที่แข่งขันกันด้วย
ความรู้ ความสามารถ การผลิตบุคลากรระดับควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตสัตว์และอาหาร
สัตว์จึงมีความจ าเป็น โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อโคโรนา ไวรัส 2019 และเนื่องจากรัฐบาล
จ าเป็นต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ การด ารงชีพของประชาชน
คนไทยและเกิดการว่างงานของประชาชน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีความรู้การเกษตร และการผลิตสัตว์ใน
ครัวเรือนและเพ่ิมรายได้ สถาบันการศึกษาเป็นที่พ่ึงพาของประเทศในการเป็นแหล่งความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่น ามาใช้ประโยชน์ได้ จากกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ความคิดวิเคราะห์ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 11.2.1 ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ในอัตราเร่ง ความจ าเป็นในการใช้พลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่า  
 11.2.3 แนวโน้มในการปรับเปลี่ยนการบริโภคสู่ธรรมชาติ โดยการใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัย ดังนั้นหลักสูตรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์จึงต้องมีการปรับปรุงเพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งให้ความส าคัญในเรื่องการผลิตสัตว์อย่างปลอดภัย ทั้งผู้ผลิ ต 
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร (ความสอดคล้องในระดับชาติ) 
 12.1.1 จากแนวโน้มสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้
ทางหลักสูตรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ พัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีความเป็นผู้น าในด้านวิชาการ มีทักษะและคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เป็นที่ต้องการในการท างานทั้งในภาครัฐและเอกชน และเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ
ทางด้านก าลังคนและความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์และอาหารสัตว์ของประเทศ  
 12.1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เป็นที่ยอมรับระดับสากล และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน (ความสอดคล้องในระดับสถาบัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธะกิจของสถาบัน สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของสถาบัน) 
 12.2.1 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
4.0 โดยลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติ ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ บัณฑิตที่จบ
จากหลักสูตรนี้ ต้องมีความรู้และมีทักษะด้านสัตวศาสตร์ การผลิต การจัดการด้านปศุสัตว์และด้านอาหารสัตว์ มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และมีคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังกล่าวมาแล้ว 
 12.2.2 มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบที่
ซับซ้อนขึ้น พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้เกิดความเจริญยิ่ง
ยืนนาน  
 12.2.3 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพ่ือน าไปสู่การ
สงวนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนกับบุคคล องค์กร และสังคม 
 
13.  ความสมัพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้ 
      บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ / ภาควิชาอ่ืน)  
      หลักสูตรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ระดับปริญาตรีนี้ มีหมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ หลักสถิติ เคมีเบื้องต้น เคมีอินทรีย์  ฟิสิกส์เบื้องต้น ชีววิทยาเบื้องต้น ชีวเคมี  
จุลชีววิทยาทั่วไป หลักพันธุศาสตร์ และปฏิบัติการพันธุศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะ 
วิทยาศาสตร์ โดยนิสิตต้องลงทะเบียนวิชาดังกล่าว 
 



6 
 

 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
13.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน   

8 รายวิชา ได้แก่  
252181  คณิตศาสตร์และการประยุกต์    3(2-2-5) 

Mathematics and Applications  
   255112  หลักสถิติ      3(2-2-5) 
     Principles of Statistics 
   256103  เคมีเบื้องต้น      4(3-3-7) 
     Introductory Chemistry  
   258101  ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
     Introductory Biology   
   258102  ปฏิบัติการชีวิทยา     1(0-3-1) 
     Laboratory in Biology 
   258342  หลักพันธุศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principle of Genetics 
   258343  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์     1(0-3-1) 
              Laboratory in Genetics 
   261103  ฟิสิกส์เบื้องต้น      4(3-3-7) 
     Introductory Physics  

13.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน                
1 รายวิชา ได้แก่  
   411221  ชีวเคมี       4(3-3-7) 
     Biochemistry   
 13.2 การบริหารจัดการ 
 13.2.1 มอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารสัตว์ ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด                    
ของรายวิชา 
 13.2.2 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน                  
และนิสิต ในการพิจารณา ข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ คือ ความก้าวหน้าและความยั่งยืนของการผลิตปศุสัตว์ 
  
       1.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มุ่งเน้นการให้การศึกษาที่เป็นไป
ตามมาตรฐานระดับชาติ เพ่ือสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการผลิตสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ 
อย่างรอบด้าน และมีศักยภาพในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการปศุ
สัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม และ
จริยธรรม  
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการผลิตสัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ตามมาตรฐานสากล 
  2. มีทักษะด้านการวิจัยและบูรณาการความรู้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถน าไปพัฒนางานได้เป็นอย่างดี 
  3. มีภาวะความเป็นผู้น า เสียสละ มุ่งมั่น เพื่อส่วนรวม และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  4. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีวินัยและความรับผิดชอบ 
 1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELO) 

ELOs 
ELO 1 อธิบายหลักการ ทฤษฎีและทักษะทางด้านวิชาการด้านการผลิตปศุสัตว์และเทคโนโลยี

อาหารสัตว์ 
ELO 2 แสดงความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการความรู้ในการท าวิจัย ทางด้านสัตวศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 
ELO 3 แสดงภาวะความเป็นผู้น า เสียสละ มุ่งมั่น เพื่อส่วนรวม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

และยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ELO 4 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ

หมอบหมาย 
ELO 5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
  เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบเวลาหลักสูตร 
(4 ปี) 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ด้านหลักสูตร   
1. พัฒนาหลักสูตรให้มี

ความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์
ระดับประเทศและ
ระดับโลก และ
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
และมีอัตตลักษณ์ของ
บัณฑิตมหาวทิยาลัย
นเรศวร ได้แก่ “เป็น
คนดี คนเก่ง มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ” 

1.1 มีการด าเนินการตามแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ
ภาควิชา 

1.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร (มคอ. 7) และน าผลที่
ได้มาท าการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรในปีต่อไป 

1.3 จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ 
Outcome Based Educstion 
แทนProblem Based 
Learning/Topic Based 
Learning  

1.4 ให้นิสิตทุกคนท าวิทยานิพนธ์
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
(Undergraduate Thesis) 

1.5 จั ด ให้ มี ร ะ บ บ  Competency 
Based Assessment ก่อนส าเร็จ
การศึกษา โดยนิสิตจะต้องผ่าน
การทดสอบความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการ
สื่อสารและความรู้พื้นฐานด้าน
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์  

1.6 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสัตว
ศาสตร์หรือสัตวบาลของสมาคม
สัตวบาลแห่งประเทศไทย 

 

1.1  ผลการด าเนินงานตามแผน 
1.2 รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ. 7) 
1.3 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2)  
1.4 รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) 
1.5 นิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพหลักสูตรใน ระดับ 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5 

1.6 รายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจาก
ภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษ 
อย่างน้อย 1 คร้ัง ร้อยละ 25 

1.7 อย่างน้อย 50% ของนิสิตที่สอบ ภาษาอังกฤษ
ครั้งแรกผ่านตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1.8   ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยี 
       การสื่อสารผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ 
       มหาวิทยาลัยก าหนด  
       (ร้อยละ 70) 
1.9   ร้อยละของนิสิตที่สอบความรู้ 
       พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ 
       เทคโนโลยีการอาหารสัตว์ผ่าน 
       เป็นไปตามเกณฑ์ที่ภาควิชา 
       ก าหนด (ร้อยละ 75) 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 
 
 
 
 
 

ด้านนิสิต   
1. ปรับปรุงระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของ
นิสิต 

 

1.1  จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เตรียม
ความพร้อมด้านการปรับตัว และ
เทคนิคการเรียนรู้  

1.2  มอบหมายอาจารย์ที่ ปรึกษา
ติดตามผลการเรียนรู้ของนิสิต
อย่างใกล้ชิด 

1.3 จั ด ให้ มี ก ารอบ รมอาจารย์ ที่
ปรึกษาส าหรับอาจารย์ที่ ได้รับ
มอบ หมายให้ เป็ น อาจารย์ ที่
ปรึกษาทุกคน 

1.1 จ านวนนิสิตคงอยู่ในปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 80% 
 

1.2. จ านวนนิสิตสอบผ่าน(ระดับคะแนนสะสมไม่ต่ า
กว่า 2.00)  

     ในชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 50%  
     ในชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 60% 
     ในชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 80% 
     ในชั้นปีที่ 4  100% 

2. ส่ ง เส ริมการใช้
ความรู้ เพื่ อการ
แก้ ไขปัญ หาใน
สถานการณ์จริง 

 
 
 

2.1 มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายในรายวิชา
เฉพาะ 

2.2 ปรับปรุงการจัดโปรแกรมการ
ฝึ ก ง า น  เพิ่ ม เติ ม กิ จ ก ร ร ม
แก้ปัญหาด้านเทคนิคเบื้ องต้น 
ของสถานประกอบการที่ฝึกงาน 

2.3 นิสิตจะต้องมีการฝึกงานหรือสห
กิจศึกษา 

2.1 มีวิทยากรจากภาคเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายไม่
น้อยกว่า 25% ของรายวิชาเฉพาะ 

2.2 นิสิตมีการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 100% 
2.3 ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อผลงานของ

นิสิตใน ระดับ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

3. เพิ่มทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

3.1. จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ 6 
รา ย วิ ช า ต่ อ เนื่ อ ง  โด ย ใน  3 
รายวิชาแรกเป็นภาษาอังกฤษ
ทั่วไป และ 3 รายวิชาหลังเป็น
ภาษาอังกฤษวิชาชีพที่เน้นทักษะ
ในการสื่อสาร 

3.2  ส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ไปท า

3.1 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2)  
 
 
 
 
 
3.2 นิสิตทุกคน ท าสื่อส าหรับการน าเสนอในรายวิชา
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

สื่อส าหรับการน าเสนอสัมมนา
เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 นิ สิ ต ต้ อ ง ส อ บ วั ด ค ว า ม รู้
ภาษาอังกฤษที่จัดโดยศูนย์ภาษา
ของมหาวิทยาลัย 

สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
 
3.3 ร้อยละของนิสิตที่ เข้าสอบภาษาอังกฤษเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

4. เพิ่มทักษะด้าน
การวิจัย 

4.1 ปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Problem 
Based Learning/Topic Based 
Learning 

 

4.1 นิสิตทุกคน ที่ท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 6 
หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

ด้านคณาจารย ์   
1. คณาจารย์สามารถ

ป รั บ อ ง ค์ ค ว า ม รู้
เฉพาะทางที่มีอยู่ให้
ทั นต่อศาสตร์และ
เท ค โน โล ยี ร ะ ดั บ
สากลที่เปลี่ยนแปลง 

1.1 คณาจารย์เข้าร่วมการประชุม
อบรมทางวิชาการเฉพาะสาขา 
เพื่อรับฟังแนวคิดและองค์ความรู้
จากผู้ เชี่ ย วชาญ  รวมทั้ งการ
น าเสนอผลงานวิจัยของตนเองใน
เวทีการประชุม 

1.1 จ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมอบรมทาง
วิชาการเฉพาะสาขา อย่างน้อย 1 คร้ัง/คน/ปี 

 

2. คณาจารย์มีการท า
วิ จั ย แ ล ะ ส ร้ า ง
ผลงานสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้
และการเรียนการ
สอน 

2.1 คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุน
ง า น วิ จั ย จ า ก ภ า ย ใน แ ล ะ
ภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ผลงานวิจั ยของคณ าจารย์ มี
คุณภาพและได้รับการยอมรับทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.1 จ านวนคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากภายในและภายนอกสถาบันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจ านวนคณาจารย์ทั้งหมดต่อปี  

2.2 คณาจารย์มีการตีพิมพ์ เผยแพร่สู่สาธารณะ
รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ผลงานต่อปี 

3. ค ณ า จ า ร ย์ มี ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
วิชาการแก่สังคม   

3.1 คณาจารย์มีการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง 

3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ต่อปี 

ด้านทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ 

  

1. วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ 1.1 มีแผนการจัดหาและซ่อม 1.1 จ านวนครุภัณฑ์การศึกษาตามแผนการจัดหา 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

เครื่องมือ ตลอดจน
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพียงพอและ
อยู่ในสภาพใช้การได้
ดี 

บ ารุ งครุภัณ ฑ์ การศึ กษ า 
ตลอดจนสิ่ งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ในระยะเวลา 5 
ปี เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 
 
1.2 มีแผนการจัดหาและพัฒนา

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน
แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ ต้ น แ บ บ
ส าหรับการผลิตอาหารสัตว์ 
เพื่อการเรียนการสอนและ
การวิจัย ในระยะเวลา 5 ปี 
เสนอต่อคณะ 

อย่างน้อยร้อยละ 10 ได้รับการอนุมัติจัดซื้อต่อปี 
มีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ตรงตามหลักจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ อาทิ โรงเรือนสุกร สัตว์ปีก (ไก่เนื้อ 
ไก่ไข่ เป็ด นกกระทา) โค-กระบือ และ แพะ-
แกะ และมีครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการผลิตอาหาร
สัตว์ ไม่ต่ ากว่า 3 ชนิด 

1.2 มีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ตรงตามหลักจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ อาทิ โรงเรือนสุกร สัตว์ปีก (ไก่เนื้อ 
ไก่ไข่ เป็ด นกกระทา) โค-กระบือ และ แพะ-
แกะ และมีครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการผลิตอาหาร
สัตว์ ไม่ต่ ากว่า 3 ชนิด 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
 มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
      1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน      
 วัน-เวลาราชการปกติ 
 - ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน–เดือนตุลาคม 
 - ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน –เดือนมีนาคม 
 หมายเหตุ หรือตามประกาศปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรในปีการศึกษานั้นๆ 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 1. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฎิบัติการต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความที่กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 
 4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1.ปัญหาด้านการปรับตัวให้เข้าระบบการศึกษาท่ีแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
 2. ปัญหาการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ และเพ่ือนใหม่ ท าให้นักศึกษามีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องดูแลตนเอง
มากขึ้น  
 3. มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้
เหมาะสม  
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางแผนเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
และการแบ่งเวลา 
2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ทุกท่าน เพ่ือท าหน้าที่ในดูแล ตักเตือน  
ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย 
3. มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์กิจการนิสิตประจ าภาควิชาฯ ที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลนิสิต เช่น วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันพบผู้ปกครง และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้ามีความ
จ าเป็น เป็นต้น 

 
 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 45 45 45 45 45 
ชั้นปีที่ 2 - 45 45 45 45 
ชั้นปีที่ 3 - - 45 45 45 
ชั้นปีที่ 4 - - - 45 45 

รวม 45 90 135 180 180 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 45 45 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

     2.6.1 ประมาณการรายรับ 

รายการรายรับ 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

รวม 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 
หมายเหตุ  - คิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษาต่อคน คูณด้วย จ านวนนสิิตในปีการศึกษานั้น ตามแผนการรับนสิิต 

ข้อ 2.3  (ค่าธรรมเนียมต่อปี 32,000 คูณด้วยจ านวนนิสติรับเข้า 45 คนตอ่ปี) 
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         2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย 
รายการจ่าย ปีงบประมาณ 
 2564 2565 2566 2567 2568 
1. ค่าตอบแทน 144,000 288,000 432,000 576,000 576,000 
2. ค่าใช้สอย 432,000 864,000 1,296,000 1,728,000 1,728,000 
3. ค่าวัสดุ 432,000 864,000 1,296,000 1,728,000 1,728,000 
4. ค่าครุภัณฑ์ 144,000 288,000 432,000 576,000 576,000 

รวม 1,152,000 2,304,000 3,456,000 4,608,000 4,608,000 
    
  2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน  25,600 บาท ต่อคนต่อปี 

               (คิดจากรวมรายจ่ายในข้อ 2.4.2 ทั้ง 5 ปีการศึกษา หารด้วยจ านวนนิสิตตามแผนการรับข้อ 2.4 ทั้ง 5 ปีการศึกษา) 

 2.7 ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบการเรีนการสอนแบบชั้นเรียนและแบบออนไลน์ 

  แบบชั้นเรียน 

 ☐แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 ☐แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 ☐แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 ☐แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ แบบออนไลน์ 

 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยต้องเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                  ไม่น้อยกว่า    133     หน่วยกิต  
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ.2558 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   ไม่น้อยกว่า 30 30 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 
-วิชาบังคับ   
-กลุ่มภาษาอังกฤษ                          ไม่น้อยกว่า  3 
-กลุ่มภาษาไทย                              ไมน่้อยกว่า  3 
-วิชาเลือก                                                  

โดยเลือกจากกลุ่มภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาไทย หรือ

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 

 6 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                     ไม่น้อยกว่า  6 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      ไม่น้อยกว่า            6 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า      72 97 
   2.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - 29 
   2.2 วิชาพ้ืนฐานทางเกษตรศาสตร์          - 9 
   2.3 วิชาบังคับ                       - 42 
   2.4 วิชาเลือก                         - 9 
   2.5 การฝึกอบรม หรือ การฝึกงานในต่างประเทศ  
หรือสหกิจศึกษา   

- 6 

   2.6. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม   ไม่น้อยกว่า - 2 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                       ไม่น้อยกว่า 6 6 

รวม 120 133 
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3.1.3  รายวิชา 
       (1) รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   30  หน่วยกิต  ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่ม
วิชาดังต่อไปนี้ 
1 กลุ่มวิชาภาษา        ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1.1 วิชาบังคับ            6 หน่วยกิต 
1 กลุ่มภาษาอังกฤษ        ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  001211  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
    English Listening and Speaking for Communication 
  001212  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
    English Critical Reading for Effective Communication 
  001213  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
    English Writing for Effective Communication 

2 กลุ่มภาษาไทย        ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  001301  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ   3(2-2-5) 
    Thai language for Academic Communication 
  001302  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
    Thai language for Communication in the 21 st century  

  001303  การอ่านในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
    Reading in the Digital Age Century 
 

1.2 เลือก                                                                           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 การเลือกรายวิชาสามารถเลือกในรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษ และ/หรือกลุ่มภาษาไทยที่ไม่ซ้ า

กับรายวชิาบังคับหรือรายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  001311  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 

Korean for Communication 
  001312  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    Japanese for Communication 
  001313  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    Chinese for Communication 
  001314  ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    Myanmar for Communication 
  001315  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
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    French for Communication 
  001316  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
    Spanish for Communication 
  001317  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    Lao for Communication  
  001318  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
    Indonesian for Communication 
  001319  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
    Vietnamese for Communication 
  001320  ภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    Hindi for Communication   
  001321  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
    Khmer for Communication   
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า  จ านวน 6 หน่วยกิต  

001221   สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
     Information Science for Study and Research 

001222   ภาษา สังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
    Language, Society and Culture 

001224   ศิลปะในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
     Arts in Daily Life 
  001226   วิถีชีวิตในยุคดิจิทลั      3(2-2-5) 
                  Ways of Living in the Digital Age 

001227  ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา      3(2-2-5) 
     Music Studies in Thai Way of Life 

001228  ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 
                Happiness with Hobbies 

001238   การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) 
     Media Literacy  

001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน        3(2-2-5) 
                                 Western Music in Daily Life 

001242  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม            3(2-2-5) 
                  Creative Thinking and Innovation  
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 001253  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม      3(2-2-5) 
              Entrepreneurship for Small Business Start-up 

001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว    3(2-2-5) 
     Energy and Technology around Us 
  001331  นวัตกรรมเพ่ือสังคม        3(2-2-5) 
     Social Innovation 

001332  การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล   3(2-2-5) 
     Introduction to Data Mamagement in Digital Era 
 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 

001231   ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
             Philosophy of Life for Sufficient Living  
  001232   กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
     Fundamental Laws for Quality of Life  

001233   ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
     Thai State and the World Community 
  001234   อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
     Civilization and Local Wisdom 

001235   การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
   Politics, Economy and Society   

  001236   การจัดการการด าเนินชีวิต     3(2-2-5) 
     Living Management 
  001237  ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 
     Life Skills 
  001239   ภาวะผู้น ากับความรัก     3(2-2-5) 
    Leadership and Compassion 
  001251  พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม             3(2-2-5) 
                           Group Dynamics and Teamwork 

001252  นเรศวรศึกษา               3(2-2-5) 
                                  Naresuan Studies 

001254   ศาสตร์พระราชาเพ่ือการด ารงชีวิต    3(2-2-5) 
     The King’s Philosophy for Living 
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001351  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  3(2-2-5) 
      From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice 

001352   สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ    3(2-2-5) 
  Peace and Religion for Human Kinds 

 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต  

001271   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
  Man and the Environment      

  001272   คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
     Introduction to Computer Information Science                    
  001273   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
     Mathematics and Statistics in Everyday Life 
  001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
     Drugs and Chemicals in Daily Life  
   
  001275  อาหารและวิถีชีวิต                                     3(2-2-5) 
             Food and Life Style 

001277  พฤติกรรมมนุษย์       3(2-2-5)     
  Human Behavior 

  001278   ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
     Life and Health 
  001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
     Science in Everyday Life  

  001291  การบริโภคในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
     Consumption in Daily Life 

     001292  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5)   
          Circular Economic Lifestyle for 21st Century 

5. กลุ่มวิชาทักษะชีวิตด้านพลานามัย บังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน  1  หน่วยกิต 
001281   กีฬาและการออกก าลังกาย    1(0-2-1) 

     Sports and Exercises 
 
 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่าจ านวน 97  หน่วยกิต 
   2.1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จ านวน  29  หน่วยกิต 
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121241  จุลชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 3(2-3-5) 
   Microbiology for Animal Science and Feed Technology  

252181  คณิตศาสตร์และการประยุกต์    3(2-2-5) 
Mathematics and Applications  

   255112  หลักสถิต ิ      3(2-2-5) 
     Principles of Statistics 
   256103  เคมีเบื้องต้น      4(3-3-7) 
     Introductory Chemistry  
   258101  ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
     Introductory Biology   
   258102  ปฏิบัติการชีวิทยา     1(0-3-1) 
     Laboratory in Biology 
   258342  หลักพันธุศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principle of Genetics 
   258343  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์     1(0-3-1) 
              Laboratory in Genetics 
   261103  ฟิสิกส์เบื้องต้น      4(3-3-7) 
     Introductory Physics  
   411221  ชีวเคมี       4(3-3-7) 
     Biochemistry   
  2.2. วิชาพื้นฐานทางเกษตรศาสตร์       จ านวน  9  หน่วยกิต 
   121101  พืชไร่และพืชอาหารสัตว์     3(2-3-5) 
     Field and Forage Crops  
   121202  การตลาด และธนกิจเกษตร    3(2-3-5) 
     Marketing and Agricultural Finance 
   121303  ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง   3(2-3-5) 
     Research Medthodology and Experimental Design  
    2.3. วิชาบังคับ       จ านวน  42  หน่วยกิต 

121151  กายวิภาคและสรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว์เลี้ยง  3(2-3-5)  
     Comparative of Anatomy and Physiology  
     in Domestic Animals  
   121212  การผลิตสุกร      3(2-3-5) 
     Swine Production  
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121231  วัตถุดิบอาหารสัตว์ และสารเสริม    3(2-3-5) 
     Feedstuffs and Feed Supplement  
   121252  ระบบสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์   3(2-3-5) 
     Reproductive system and Artificial Insemination in  
     Domestic Animals  
   121288  จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสัตว์   1(1-0-2) 
     Animals Ethics and Laws in Livestock Production 
   121311  หลักพันธุศาสตร์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์   3(2-3-5) 
     Principle of Animal Genetics and Improvements  
   121313  การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง     3(2-3-5) 
     Ruminant Production 
   121314  การผลิตสัตว์ปีก      3(2-3-5) 
     Poultry Production  
   121321  โภชนศาสตร์สัตว์      3(3-0-6) 
     Animal Nutrition 
   121322  องค์ประกอบทางเคมีและการวิเคราะห์อาหารสัตว์  1(0-3-1) 

Feed Chemical Composition and Analysis 
   121361  โรคและสุขาภิบาลสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม   3(2-3-5) 
     Diseases and Hygiene of Farm Animal  
   121371  ผลผลิตจากสัตว์และการแปรรูป    3(2-3-5) 
    Animal Products and Processing  
   121393  สัมมนา       1(0-2-1) 
     Seminar   
   121489  ภาษาอังกฤษส าหรับสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 3(3-0-6) 
     English for Animal Science and Feed Technology  
   121497  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี    6  หน่วยกิต 
     Undergraduate Thesis  
  2.4. วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่าจ านวน 9  หน่วยกิต 
   121315  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    3(2-3-5) 
     Aquaculture Technology  
   121316  การผลิตและการจัดการแพะ-แกะ    3(2-3-5) 
     Goats and Sheep Production and Mangement 
   121323  โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ าประยุกต์   3(2-3-5) 
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  Applied Domestic and Aquatic Animal Nutrition  
   121333  การจัดการทุ่งหญ้า     3(2-3-5) 

  Pasture Management   
   121342  การแปรรูปและการผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม  3(2-3-5) 
     Industrial Feed Manufacturing and Processing  
   121343  มาตรฐานอาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพ  3(2-3-5) 
     Feed Standard and Quality Control   
   121362  ยาและการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์    3(2-3-5) 
     Drug and Drug used  

121363  หนอนพยาธิวิทยาในฟาร์มปศุสัตว์     3(2-3-5) 
     Livestock Helminthology  
  121372  การแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ประยุกต์   3(2-3-5) 

     Applied Animal Products Processing   
   121381  เรื่องเฉพาะทางด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 3(2-3-5) 
     Selected Topic in Animal Science and Feed Technology  
   121382  การจัดการและการตลาดปศุสัตว์และอาหารสัตว์  3(2-3-5) 
     Livestock and Feed Marketing and Mangement 
   121383  สัตว์เลี้ยงแสนรัก      3(2-3-5) 
     Lovely Companion Animals  
   121384  ปศุสัตว์อินทรีย์      3(2-3-5) 
     Organics Livestock Farming 
   121385  ทักษะช่างพ้ืนฐานภายในฟาร์มปศุสัตว์   3(2-3-5) 
     Basic Technician Skill in Livestock Farm  
   121386  การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรม   3(2-3-5) 
     Industrial Poultry Farm Management 
   121387  การจัดการฟาร์มสุกรเชิงอุตสาหกรรม   3(2-3-5) 
     Industrial Swine Farm Management 
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  2.5. การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าจ านวน 6  หน่วยกิต 
        ให้นิสิตเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
   121498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   6  หน่วยกิต หรือ 
     International Academic or Professional Training      
   121499  สหกิจศึกษา      6  หน่วยกิต 
     Co-operative Education       
   
  2.6. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    จ านวน  2  หน่วยกิต 
   121191  ฝึกงานทักษะด้านสัตวศาสตร์ 1       1(0-6-3) 
     Training Skills for Animal Science 1 
                121292           ฝึกงานทักษะด้านสัตวศาสตร์ 2    1(0-6-3) 

                               Training Skills for Animal Science 2   
    
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ให้เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่าจ านวน 6  หน่วยกิต  
            นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไม่ใช่วิชาศึกษาท่ัวไป  
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  3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น 

  001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      3(2-2-5) 
    General Education 
  001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      3(2-2-5) 
    General Education 
  001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       3(2-2-5) 
    General Education 
  121101 พืชไร่และพืชอาหารสัตว์      3(2-3-5) 
    Field and Forage Crops 
  256103 เคมีเบื้องต้น        4(3-3-7) 
    Introductory Chemistry  
  258101 ชีววิทยาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
    Introductory Biology 
  258102 ปฏิบัติการชีววิทยา      1(0-3-1) 
    Laboratory in Biology 
          รวม 20 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาปลาย 
  001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      3(2-2-5) 
    General Education 
  001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      3(2-2-5) 
    General Education 
  001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      3(2-2-5) 
    General Education 
  121151 กายวิภาคและสรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว์เลี้ยง   3(2-3-5) 
    Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic Animals  
  121191 ฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์ 1      1(0-6-3) 
    Training Skills for Animal Science 1 
  252181 คณิตศาสตร์และการประยุกต ์     3(2-2-5) 
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    Mathematics and Applications  
  261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น       4(3-3-7) 
    Introductory Physics 
          รวม 20 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

  001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      3(2-2-5) 
    General Education 
  001281 กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
    Sports and Exercises (Non-credit) 
  121231 วัตถุดิบอาหารสัตว์ และสารเสริม     3(2-3-5) 
    Feedstuffs and Feed Supplement 
  121252 ระบบสืบพันธุ์และการผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง   3(2-3-5) 
    Reproductive System and Artificial Insemination in Domestic Animals 
  121288  จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสัตว์    1(1-0-2) 
    Animals Ethics and Laws in Livestock Production 
  121292 ฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์ 2      1(0-6-3) 
    Training Skills for Animal Science 2  
  258342 หลักพันธุศาสตร์       3(3-0-6) 
    Principles of Genetics  
  258343 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์      1(0-3-1) 
    Laboratory in Genetics        
  XXXXX วิชาเลือกเสรี       3(2-3-5) 
    Free Elective   
          รวม 18 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
  001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      3(2-2-5) 
    General Education 
  121202        การตลาด และธนกิจเกษตร        3(2-3-5) 
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    Marketing and Agricultural Finance  
  121212 การผลิตสุกร       3(2-3-5) 
    Swine Production  
  121241 จุลชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์  3(2-3-5) 
    Microbiology for Animal Science and Feed Technology  
  255112 หลักสถิติ       3(2-2-5) 
    Principles of  Statistics  
  411221 ชีวเคมี        4(3-3-7) 
    Biochemistry  
          รวม 19 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 
  001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       3(2-2-5) 
    General Education 
  121311 หลักพันธุศาสตร์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์    3(2-3-5) 
    Principle of Animal Genetics and Improvements  
  121314 การผลิตสัตว์ปีก       3(2-3-5) 
    Poultry Production  
  121321 โภชนศาสตร์สัตว์       3(3-0-6) 
    Animal Nutrition  
  121361 โรคและสุขาภิบาลสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม    3(2-3-5) 
    Diseases and Hygiene of Farm Animal  
  121xxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
    Elective Course   
   
          รวม 18 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 
  001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       3(2-2-5) 
    General Education 
  121303 ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง    3(2-3-5) 
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    Research Medthodology and Experimental Design  
  121313 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง      3(2-3-5) 
    Ruminant Production  
  121322 องค์ประกอบทางเคมีและการวิเคราะห์อาหารสัตว์   1(0-3-1) 
    Feed Chemical Composition and Analysis   
  121371 ผลผลิตจากสัตว์และการแปรรูป     3(2-3-5) 
    Animal Products and Processing  
  121393 สัมมนา         1(0-2-1) 
    Seminar          
  121xxx วิชาเลือก        3(x-x-x) 
    Elective Course    
          รวม 17 หน่วยกิต 
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แผนการเรียนที่ 1 ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนฝึกอบรม หรือฝึกงานในต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา 
ในภาคการศึกษาต้น  

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาต้น 

  121498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ     6 หน่วยกิตหรือ 
    International Academic or Professional Training    
   
  121499 สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 
    Co-operative Education       
          รวม  6 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

  121497 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี     6 หน่วยกิต 
    Undergraduate Thesis 
  121489 ภาษาอังกฤษส าหรับสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์  3(3-0-6) 
    English for Animal Science and Feed Technology  
  121xxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
    Elective Course  
  xxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 
    Free Elective  
 
          รวม  15 หน่วยกิต 
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แผนการเรียนที่ 2 ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศหรือสหกิจศึกษา 
ในภาคการศึกษาปลาย  

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาต้น 

  121497 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี     6 หน่วยกิต 
    Undergraduate Thesis 
  121489 ภาษาอังกฤษส าหรับสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์  3(3-0-6) 
    English for Animal Science and Feed Technology  
  121xxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
    Elective Course 
  xxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 
    Free Elective   
          รวม  15 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

  121498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ     6 หน่วยกิต หรือ 
    International Academic or Professional Training    
   
  121499 สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 
    Co-operative Education       
          รวม  6 หน่วยกิต 



30 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

  
001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
            English Listening and Speaking for Communication 

  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นที่การออกเสียง การเน้นเสียงใน

ระดับค าและประโยค เสียงสูงต่ าในประโยค ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม การฝึกฟังและฝึกพูดในหัวข้อต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและการท างาน 

          English Listening and speaking skills for communication   with emphasis on 

pronunciation,word and sentence stress, intonation, cross-cultural understanding, listening and 

speaking practice in everyday and job-related topics 

 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
       English Critical Reading for Effective Communication 

  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยเน้นที่การอ่านเพ่ือหาใจความส าคัญและ

รายละเอียดสนับสนุน การเดาความหมายจากบริบท การสรุปความ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การบอก

จุดประสงค์ ทัศนคติ และน าเสียงของผู้เขียนการประเมินข้อมูลและแนวคิด          

English language skills for critical reading with emphasis on reading for main  

ideas and supporting details, guessing meaning form contexts, making inferences, distinguishing 

facts and opinions , identifying the author’s purpose, attitude and tone of voice, evaluating 

information and ideas 

 
001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ    3(2-2-5) 
            English Writing for Effective Communication 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การฝึกการเขียน
ประโยคและย่อหน้าที่มีการใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างและการจัดเรียง ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
            English language skills for effective written communication with emphasis on 
practice in writing sentences and paragraphs with proper and correct use of vocabulary, 
grammar, structure and organization 
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001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า      3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู้ การเลือก การ
สังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ 
มีความขยัน  อดทน  ชื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information, types of information sources, 
Access to different sources of information; application of information technology and 
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis, 
and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in 
students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country. 
 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                   3(2-2-5) 
           Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมพิจารณา
โลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and  
society as well as language and culture in terms of the ways in which language reflects society and 
culture. The study includes verbal and symbolic communication, new meanings of social and 
cultural structure, changes of language and usages in borderless world.  
 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน        3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,โสต
ทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้
  Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine art, 
applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art.  Through the artistic 
experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge, understanding 
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and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, harmonized with the 
social context in both the global and local levels. 
 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล         3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสารประเภท
ต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของ
ตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
  Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, 
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and individual 
responsibility to the society in communication behaviors. 
001227  ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา        3(2-2-5) 

Music Studies in Thai Way of Life 
พัฒนาการ และลักษณะทางดนตรีในวิถีชีวิตไทย ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ คุณค่า ความ 

เปลี่ยนแปลง สุนทรียภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม รวมไปถึงสมรรถนะทักษะในศตวรรษท่ี 21 
Music development and characteristic in Thai way of life. Cultural and Social  

significance role, values, changes, aesthetic as well as 21st Century competence.  
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก         3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   
  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5)
  Philosophy of Life for Sufficient Living 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนินชีวิต 
ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มี
ชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,  
philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and profession of respected people. 
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001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต        3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรมการใช้
สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  
   The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human rights, 
media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws relating to 
the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments towards the 
21st century. 
 
001233 ไทยกับประชาคมโลก        3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ   
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over time 
premodern period to the present day and roles of Thailand in the world forum including future 
trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life management and being a good 
citizen of Thailand and the world. 
 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น       3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 

 พัฒนาการของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ในด้านศิลปและวัฒนธรรม ทั้งรูปธรรรม
และนามธรรม ในด้านต่างๆอันเป็นรากฐานของอารยธรรมไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอารยธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณค่า เพ่ิมมูลค่า    ให้เกิดความคุ้มค่า และ
บูรณาการอย่างยั่งยืน 
  Development of local wisdom effecting to gain the body of knowledge in art and 
culture with concrete and abstract areas which is a foundation of Thai Civilization and a path of 
developing innovation in art and culture creatively on a foundation of local wisdom and Thai 
civilization for maintaining, promoting value with worthiness and sustainable integration. 
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001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม       3(2-2-5) 
          Politics, Economy and Society 

  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับสากล  
การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การปกครองประเทศไทย  ระบบ
เศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  ลักษณะสังคม  
เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้ตามกระแสโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy and society, development of 
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and 
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in terms 
of economy, fundamental economy, the development of economy and society of Thailand, 
human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social characteristics, 
uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to one’ s living in a 
dynamic world of change in politics, economy and society and relationships of world and Thai 
systems. 
 
001236  การจัดการการด าเนนิชีวิต       3(2-2-5) 

Living Management  
            ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนใน
ชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตให้ทันสมัยรู้จัก
การด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางพลวัตของโลกในศตวรรษท่ี 21 ที่
จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human  
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, thinking 
skills and being updated with modern science and technology in daily life. Living ethically along 
the dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN Community as well as 
world community. 
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001237 ทักษะชีวิต         3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมและในสังคมข้าม
วัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้น าและการรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 
  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a 
society, life and career skills 2 1 st century, flexibility and adaptability skills, creativity and self-
direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability 
skills, leadership and responsibility skills. 
 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ         3(2-2-5) 

Media Literacy 
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล ทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎีสื่อศึกษา ได้แก่ มายาคติ 

สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย และสื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์สารที่มา
พร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในยุคศตวรรษที่ 21 
  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy.  of 2 1 st  
century media effect theories, such as myth semiology and advertising concept, attributes and 
influence of contemporary and digital media, including analyzing contents on every current 
platform. 
 
001239 ภาวะผู้น ากับความรัก         3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 
                     ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชี วิตด้วยความรัก  
การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทางในการท า
จริงของผู้เรียน 

          The importance of leader, leadership in the 21 st century, learning and living with 
love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a 
guideline for learners' own activities. 
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001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 
                    Western Music in Daily Life 
                     สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของบท
เพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตกใน
ชีวิตประจ าวัน  
                     Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. Style 
of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of Western 
music in daily life. 
 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม      3(2-2-5) 
                    Creative Thinking and Innovation 
                     กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การสร้าง
และการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล การด าเนิน
ผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การท างานให้ส าเร็จในทีมงาน พหุ
สาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับความขัดแย้ง 

Innovation development process; means of accessing customers’  mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, 
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-test cycles, getting 
things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving constructive 
comments and managing conflicts.   
 
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทมี       3(2-2-5) 
                    Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม 
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่ม 
การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group 
characterization, group’s environments, interpersonal relations versus group involvement, group 
persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, guideline to 
create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and practice of teamwork. 
 
 



37 
 

001252    นเรศวรศึกษา         3(2-2-5) 
                    Naresuan  Studies 

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหารราชการ
แผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศท่ีสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่   พึงประสงค์
ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้ ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความชื่อสัตย์ และความอดทน
ต่อการเผชิญปัญหา 
                       Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the kingdom 
such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various aspects 
namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty and their 
tolerance for troubles. 
 
001253 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม              3(2-2-5) 
  Entrepreneurship for Small Business Start-up  
                    การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ การ
ประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการประเมิน
ความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่นั้น เรียนรู้ความกดดัน
จากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ แนะน ามุมมองเชิงทฤษฎีทั้ง
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เครือข่ายทางการประกอบการ และ
พันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    
                    The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business 
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on identifying 
and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success.  Exposure to the 
stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior of 
entrepreneurs.   Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการด ารงชีวิต      3(2-2-5) 
  The King’s Philosophy for Living 
             พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรที่เกี่ยวข้อง
กับการด ารงชีวิต 

     Biography, ideas, philosophy, royal duties, royal initiative projects of the late His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej with special reference to living. 
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001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม            3(2-2-5) 
    Man and Environment 
                     ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และระบบ
นิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการรองรับมลภาวะ
ของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
       Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystem service, human structure 
and system change that effects on environment, planetary boundary, climate change, sustainable 
development goals, environmental ethic and consciousness building, and environmental public 
participation. 
 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีใน
อนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งานระบบ 
การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทางเว็บ การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible  
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer network, 
Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management, information 
system, office automation software, multimedia technology, web-based media publishing, web 
design and development and an influence of technology on human and society. 
 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday Life  
การวัด การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การส ารวจข้อมูล วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการท าวิจัยเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นใน
การตัดสินใจ 

Measurement, surface area and volume of geometric shapes, introduction to 
mathematics in financial fields, survey and data collection methods, data analysis and 
presentation for basic research, application of probability to statistical decision making. 
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001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                 3(2-2-5) 
           Drugs and Chemicals in Daily Life  
                     ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องส าอางและยา
จากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
            Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including 
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health as 
well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
 
001275 อาหารและวิถีชีวิต        3(2-2-5) 

Food and Life Style  
บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของ
ร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior 
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, 
identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs, food 
choices, information for purchasing food, and food and life style in the age of globalization with 
the awareness of environmental conservation. 
 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว       3(2-2-5) 

Energy and Technology around Us  
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  พลังงาน 

เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  สถานการณ์
พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมี  ส่วน
ร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources   
and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; relationship between 
technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global warming 
and related energy situation; current issues and relationship to energy and technology; 
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participation in energy conservation; efficient energy use and proactive approach to energy 
issuers. 
 
001277 พฤติกรรมมนุษย์         3(2-2-5) 
  Human Behavior 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม  พื้นฐานทาง 
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการมีสติ  การ
รับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  พฤติกรรม
อปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological  
basis and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and its 
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and 
others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and 
applications in daily life. 
 
001278 ชีวิตและสุขภาพ         3(2-2-5) 
   Life and Health  
                     ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group including 
the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement of the 
quality of life for oneself and others. 
 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี พลังงาน
และไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  The role of science and technology with concentration on both biological  
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms and 
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth, space 
and the new frontier of science and technology. 
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001281 กีฬาและการออกก าลังกาย       1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
  The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and physical 
fitness test. 
 
 
001291 การบริโภคในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 
  Consumption in Daily life 

ความส าคัญของการบริโภค ภาวะโภชนาการที่ดี แนวทางปฏิบัติทางด้านการบริโภคอาหารที่ดี  
การเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย  อาหารปลอดภัย  การจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค 
สิทธิของผู้บริโภค กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค    

Importance of consumption, good nutritional status and practical guidelines for  
good food consumption, Choosing medicines and safe health products, food safety, management 
of consumerism effects, consumer rights, laws and organizations for consumer protection. 
 
001292  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21     3(2-2-5)   
           Circular Economic Lifestyle for 21st Century 
     การเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในด้านการน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์และ
การเป็นแหล่งรองรับและบ าบัดมลพิษ ภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากร สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิตและกระบวนการออกแบบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนวิถีชิวตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  ความตระหนักและ
แรงผลักดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

Learning the value of nature to human life in the use of resources and being a 
source of support and pollution treatment, crisis of resource problems, climate and 
environmental emergency situations, concepts throughout the life cycle and business design 
process under the concept of circular economy, business model innovation to the circular 
economy, lifestyle under the concept of circular economy, awareness and driving force to the 
way of life under the concept of circulating economy and circulating economy society. 
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001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 
  Thai Language for Academic Communication 
  การอ่านเพ่ือการสืบค้น การเขียนและการพูด เพื่อน าเสนองานในเชิงวิชาการ 
  Reading for information; writing and speaking for academic presentation 
 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21      3(2-2-5) 
  Thai Language for Communication in the 21st Century  

  พัฒนาทักษะการรับสารและส่งสารภาษาไทยเพ่ือน าไปใช้อย่างเหมาะสมและเท่าทันในศตวรรษที่ 
21  
  Developing Thai communicative skills for appropriate and updated use in the 21st 

century 
 
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล        3(2-2-5) 
  Reading in the Digital Age Century 
  การพัฒนาทักาะการอ่านในบริบทของสังคมยุคดิจิทัล เพื่อความรอบรู้และพัมนาคุณภาพชีวิต 
  Developing reading skill in context of digital society for knowledge and improving 
the quality of life 
 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 

Korean for Communication 
ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 

วัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
Basic Korean communicative skills used in daily-life situations and learning of  

Korean culture 
 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
  Japanese for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น 

Basic Japanese communicative skills used in daily-life situations and learning  
of Japanese culture 
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001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        3(2-2-5)
  Chinese for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของชาวญ่ีปุ่น 

Basic Chinese communicative skills used in daily-life situations and learning of  
Chinese culture 
 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5)
  Myanmar for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาพม่าข้ันพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของชาวพม่า 

Basic Myanmar communicative skills used in daily-life situations and learning  
of Myanmar culture 
 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร        3(2-2-5) 
  French for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส 

Basic French communicative skills used in daily-life situations and learning of  
French culture 
 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5)
  Spanish for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาสเปนขั้นพ้ืนฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของชาวสเปน 

Basic Spanish communicative skills used in daily-life situations and learning of  
Spanish culture 
 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร        3(2-2-5) 
  Lao for Communication  

ทักษะการสื่อสารภาษาลาวขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของชาวลาว 
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Basic Lao communicative skills used in daily-life situations and learning of  
Lao culture 
 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
  Indonesian for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาอินโดนีเซียขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย 

Basic Indonesian communicative skills used in daily-life situations and learning  
of Indonesian culture 
 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
  Vietnamese for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามข้ันพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

Basic Vietnamese communicative skills used in daily-life situations and learning  
of Vietnamese culture 
 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
  Hindi for Communication  

ทักษะการสื่อสารภาษาฮินดูขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของชาวฮินดู 

Basic Hindi communicative skills used in daily-life situations and learning of  
Hindi culture 
 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
  Khmer for Communication  
  ทักษะการสื่อสารภาษาเขมรตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ชาวกัมพูชา 

  Khmer language communicative skills used in daily-life situations and learning of 
Combodian culture 
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001331    นวัตกรรมเพื่อสังคม        3(2-2-5)  

Social Innovation 
แนะน านวัตกรรมเพ่ือสังคม ความไม่แน่นอนในอนาคต (ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ,     

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4) ประเด็นระดับโลก (ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ชุมชนยั่งยืน (ชุมชนนิเวศ) การมีส่วนร่วมของประชาชน แนะน านวัตกรรม กิจการเพ่ือสังคม ผู้ประกอบการ
ในศตวรรษที่ 21 (ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีเพ่ือสังคม) กรณีศึกษา (การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม) 

Introduction to Social innovation, Future Uncertainties (21st Century  
challenges, 4th Industrial revolution), Global Issues (social and environmental issues), Sustainable 
Development Goals (SDGs), Sustainable community (eco village), Public participation, Introduction 
to Innovation, Social enterprises, 21st entrepreneurship ( social technopreneur) , Case study 
(development of social innovation entrepreneurship)  
 

001332 การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Introduction to Data Mamagement in Digital Era 
  ภาพรวมของการจัดการข้อมูล ความรู้พ้ืนฐานและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลมหัตและ
วิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคนิคการน าเสนอสารสนเทศให้เกิดมูลค่าในเชิงธุรกิจ    โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปสมัยใหม่ 
  Overview of data management,fundamentals and tools for big data and data 
science,data analytics and techniques of information presention for business value by using 
modern tools. 
 
 
001351  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     3(2-2-5) 

From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice 
ความหมาย ที่มา และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของ 3 ห่วง 2  

เงื่อนไข ความพอเพียงกับหลักการท ายุทธศาสตร์ชีวิตและงาน ความมีเหตุผลกับหลักการท างาน/ด ารงชีวิตด้วยวิธี
ทางวิทยาศาสตร์ ความมีภูมิคุ้มกันกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตให้สัมพันธ์และดุลยภาพ หลักการฝึกนิสัยรัก
การอ่าน หลักการสืบค้นข้อมูล วิธีการน าเสนอข้อมูลเบื ้องต้น องค์ความรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 หลักการ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมในด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ความเอ้ืออาทร การแบ่งปัน  

Meaning, origin, and application of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP),  
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the definition of 3 chains 2 conditions, in details, sufficiency philosophy to achieve principles of 
strategy for livelihood, reasonableness and scientific method to achieve successful working, and 
immunity to maintain of physical and mental health in relation to life homeostasis,  principles of 
reading habits practice, information searching principles, introduction to information presentation 
methods, knowledge for the 21st century, principles of being good citizen, honesty, empathy, 
and public mind practice 
 
001352   สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ       3(2-2-5) 

      Peace and Religion for Human Kinds 
การเรียนรู้ แนวคิด  ทฤษฎี สันติภาพ  ศาสนธรรมและคุณธรรม บนฐานคิดของศาสนาและ 

บุคคลส าคัญ หลักธรรมความต้องการของมนุษย์  ปัญหาสังคม ความขัดแย้งการจัดระเบียบ การขัดเกลา ความมี
เหตุผล มิตรภาพอหิงสธรรม สามัคคียธรรม เจรวาสมานฉันท์  สันติวธิีมนุษย์ในศตรรษที่ 21 ประสบการณ์อัน
ทรงคุณค่าของบุคคลลส าคัญ ที่มีประโยชน์ เพ่ือประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ สู่ความสงบสุขของมวลมนุษย์ สันติภาพ  เพ่ือ
มนุษยชาติ 
               Learning of the value  concept, theory, peace, religion principles and morals based 
on religion and key mans, moral principles, needs, social problems, conflict, organization, 
socialization, reasonability, friendship, encroachment, harmonious, reconciliation speech, 
peaceful method, human kind on 21th century, value experience of key man with useful for 
creatively apply to be human calming and peace to human kinds. 
 
121101  พืชไร่ และพืชอาหารสัตว์              3(2-3-5) 

Field and Forage Crops 
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจ และพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญ การปลูก การปฏิบัติ

รักษา การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ การจัดการและควบคุมศัตรูพืชและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
   Botanical characteristics of important economic field crops and forage crops, 
planting, maintenance, harvesting, storage, applications, pest management and control, and 
postharvest technology of field and forage crops 
 
121151  กายวิภาคและสรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว์เลี้ยง     3(2-3-5) 
   Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic Animals 
   โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบต่างๆ ของสัตว์เลี้ยง การเปรียบเทียบกายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม และสัตว์ปีก  
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  Structures and functions of various organs of domestic animals, comparative anatomy 
and physiology of mammals, and poultry 
 
121191  การฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์ 1       1(0-6-3) 

Training Skills for Animal Science 1  
การฝึกงานด้านการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ในระดับเบื้องต้น  

   Fundamental practicum in animal science 
 
121202   การตลาด และธนกิจเกษตร        3(2-3-5) 

    Marketing and Agricultural Finance  
    ความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ แนวความคิดทาง

การตลาด ประเภทของตลาด ส่วนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย  แรงจูงใจ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การวางแผนการตลาดเงินทุนในการประกอบการ บทบาทความหมายและขอบเขตของสินเชื่อ นโยบาย
สินเชื่อ  การวิเคราะห์สินเชื่อ  การวิเคราะห์โครงการ  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์
ต้นทุนเพื่อการจัดการ ทฤษฎีหลักการและแนวคิดระบบสหกรณ์ โครงสร้างสหกรณ์ กระบวนทัศน์การจัดการสหกรณ์
และธุรกิจเกษตร บทบาทของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับสหกรณ์และธุรกิจเกษตร 

    Definition, importance of marketing as main activities of business, concepts of 
marketing, components of marketing, marketing systems and targets, incentives, consumer 
behaviors, planning, capital for business, role, meaning, and scope of loan, credit policy, credit 
analysis, project analysis, financial analysis of farm business, Cost analysis of management theory 
and concepts and society, Cooperative structure, Paradigm of cooperative management and 
agricultural business, The role of public and private sectors relating to cooperatives and 
agricultural business 

 
121212  การผลิตสุกร         3(2-3-5) 
   Swine Production 
   พันธุ์ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ พฤติกรรม และสวัสดิภาพสุกร การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์และฟาร์มสุกรขุน การ
วางแผนการผลิต การผลิตสุกรอย่างยั่งยืน การจัดการของเสีย การจัดการต้นทุนการผลิตและการตลาด  
   Breeds, selection, and breeding of swine, housing and  equipment, behavior, pig 
welfare, environment  and sanitation management, feeds  and feeding, breeding and finishing pig 
farm management, production planning, sustainable pig production, waste management, 
production cost and marketing management. 
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121231  วัตถุดิบอาหารสัตว ์และสารเสริม       3(2-3-5) 
   Feedstuffs and Feed supplement   
   การแบ่งประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ และการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของวัถุดิบอาหารสัตว์ 
ความต้องการโภชนะของสัตว์ ค าแนะน าการใช้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ สารเพ่ิมเติม 
และสารเสริมเพ่ือเพ่ิมการเจริญและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 
   Classification of feedstuffs, nutritive value of feedstuffs, nutrients requirement, 
recommendation of feedstuffs, feed formulation, feed additives and feed supplements for 
growth promoters and health improvement purposes 
 
121241  จุลชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์    3(2-3-5) 

Microbiology for Animal Science and Feed Technology 
  บทน าจุลชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์  วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับงาน

ทางด้านจุลชีววิทยา ชนิดของจุลินทรีย์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคการแยกเชื้อ
บริสุทธิ์ การนับจ านวนจุลินทรีย์ การจ าแนกสายพันธ์ของจุลินทรีย์ การเจริญของจุลินทรีย์และปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การเพ่ิมจ านวนและการเก็บรักษาจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และก่อโรค การ
ควบคุมจุลินทรีย์และการตรวจหาจุลินทรีย์ โปรไบโอติก พรีไบโอติก ซินไบโอติกและการใช้ประโยชน์ในปศุสัตว์ การ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  Introduction to microbiology for animal science and feed technology, Materials 
and equipment used in microbiology, Types of microorganisms, Structure and function of 
microbial cell, Culture media, Pure culture techniques, Enumeration of microorganisms, 
Classification of microorganisms, Microbial growth and factors affecting growth of microorganisms, 
Proliferation and collection of microorganisms, Beneficial and pathogenic microorganisms, 
Microbial control and detection of microorganism, Probiotic prebiotic synbiotic and their 
utilization in livestock, Application of microorganisms in feed, animal production and other 
related fields 
 
121252  ระบบสืบพนัธุ์และการผสมเทียมสัตว์      3(2-3-5) 
   Reproductive system and Artificial Insemination in Domestic Animals 
   กายวิภาคและสรีระวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ การเป็นสัด และ
วงรอบการเป็นสัด การตกไข่ การผสมพันธุ์ ตั้งท้องและการคลอด  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์และ



49 
 

เทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ การเตรียมและเก็บรักษาน้ าเชื้อ เทคนิคและวิธีการต่างๆใน
การผสมเทียม  
   Anatomy and physiology of reproductive system, hormone controlling of 
reproductive system, estrus and estrus cycle, ovulation, mating, gestation and farrowing. Factors 
affecting on reproduction efficiency and techniques for improvement, preparation and 
preservation of semen, techniques and methods for artificial insemination.  
 
121288  จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสัตว์     1(1-0-2) 
   Animal Ethics and Laws in Livestock Production 

สิทธิ หนาที่ และบทบาทของนักสัตวบาลที่พึงมีในการปฏิบัติงาน ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่

เกี่ยวของกับปศุสัตวสวัสดิภาพของสัตวการปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับสัตวทดลอง การประกอบวิชาชีพไดโดยไมสราง

ความ เดือดรอนใหกับตัวเองและผูอ่ืน  

Right, responsibility and role of animal husbandry, laws, discipline and regulation 

related to livestock production, animal welfare, Proper handling for animal experimentation. The 

course is design for student to independently support themselves for potential career path. 

 
121292  การฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์ 2       1(0-6-3) 

Training Skills for Animal Science 2 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์ 1 
ประสบการณ์จากการฝึกงานนอกสถานที่จากแหล่งฝึกงานที่ได้รับการรับรองจากสาขาวิชาสัตวบาล 

การประเมินผลทั้งในส่วนความรู้และทักษะ การส่งรายงานสรุปการฝึกงานภายหลังการฝึกงาน 
   Off-campus work training experience approved by the department. Knowledge and 
skills are to be evaluated. Written summary paper is required after the training. 
 
121303  ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง     3(2-3-5) 
   Research Medthodology and Experimental Design 
   หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตัวแปรและปัจจัยชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหา
เพ่ือก าหนดหัวข้องานวิจัย การสร้างกรอบแนวความคิดของการวิจัย การวางแผนการทดลองทางสถิติ การก าหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย การตรวจเอกสารหรือทบทวนวรรณกรรม การสร้างแผนการด าเนินการ แผนการ
เรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ วิธีรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ การแปลผลและการ
วิจารณ์ การเขียนผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัย การจัดท ารายงานเพ่ือการน าเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ 
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   Principles of research in science and social science, variables and factors; problem 
analysis for research topic identification, construction of conceptual framework, identification of 
objective, scope, review literature, action plan, learning plan, and learning process; data 
collecting, research method, research analysis, result explanation and discussion, report writing, 
presentation and preparation for conference and journal publication. 
 
121311  หลักพันธุศาสตร์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์     3(2-3-5) 
   Principle of Animal Genetics and Improvements 
   การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ เซลล์พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและ
เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร ลักษณะทางปริมาณ หลักคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการปรับปรุง
พันธุ์ หลักการคัดเลือกพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
   Heredity of animal, cytogenetic, molecular genetics and genetic engineering, 
population genetics, molecular genetics and genetic engineering, quantitative traits, mathematics 
and statistics for animal improvement, population genetics, principle of genetic selection, mating 
system, breed and breeding of indigenous animals, and biotechnology for animal breeding 
 
121313  การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง        3(2-3-5) 
   Ruminant Production  
   ลักษณะทางชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการผลิต พันธุ์ การ
คัดเลือกพันธุ์โค-กระบือเนื้อ โคนม แพะ-แกะ และสวัสดิภาพสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อาหารและการให้อาหาร การผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองอย่างยั่งยืน การตลาดและการจัดการ
ผลผลิต  
   Biological and behavioral aspects of Ruminant animal concerning production 
performance. Breeds, selection and of beef-cattle, buffalo, dairy cattle, goat and sheep, ruminant 
animal welfare, housing and equipment, environment and sanitation management, feeds and 
feeding, sustainable ruminant animal production, marketing and product management 
 
121314  การผลิตสัตว์ปีก         3(2-3-5) 
   Poultry Production          
   ลักษณะทางชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ปีกที่เกี่ยวข้องกับสมรถภาพการผลิต สายพันธุ์สัตว์ปีก
เศรษฐกิจส าหรับการผลิตเนื้อและไข่ ระบบการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก โรงเรือนและอุปกรณ์ส าหรับการผลิตสัตว์ปีก 
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ไข่และการฟักไข่ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงการค้า อาหารและการให้อาหาร โรคสัตว์ปีกและการป้องกันโรค 
การวิเคราะห์สมรรถภาพการผลิตและการตลาด 
   Biological and behavioral aspects of poultry concerning production performance. 
Economic poultry breeds for meat and eggs productions. Poultry Breeding System. House and 
equipments for poultry production. Eggs and incubation. Poultry farm management for 
commercial scale. Feed and feeding. Poultry Diseases and Prevention. Analysis of production 
performance and marketing. 
 
121315  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       3(2-3-5) 
   Aquaculture Technology 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั้งในและ
ต่างประเทศ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการคุณภาพน้ า  เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์น้ า อาหาร
และการให้อาหาร โรคและปรสิต เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนส่งสัตว์น้ า  
   Introduction of aquaculture technology, history of aquaculture in Thailand and 
other countries, aquaculture farm, water quality management, aquatic animal breeding 
technology, aquatic animal culture technology, feeds and feeding, diseases and parasites in 
aquatic animal, aquatic animal harvesting technology and transportation 
 
121316  การผลิตและการจัดการแพะ-แกะ       3(2-3-5) 
   Goats and Sheep Production and Management   
   พันธุ์ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์แพะ-แกะ พฤติกรรม และสวัสดิภาพสัตว์ โรงเรือนและ
อุปกรณ์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหารและการให้อาหาร การ
จัดการผลผลิตแพะ-แกะ และการตลาด 
   Breeds, selection and breeding of goat and sheep, behavior, animal welfare, 
housing and equipment, environment and sanitation management, farm management, feeds and 
feeding, product management and marketing  
 
121321  โภชนศาสตร์สัตว์        3(3-0-6) 
   Animal Nutrition 
   หลักโภชนาการของสัตว์ การใช้วิตามิน เกลือแร่ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน
ความต้องการกรดอะมิโนและพลังงานของสัตว์ ความต้องการสารอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต การผลิตไข่ การอุ้ม
ท้อง  การผลิตน้ านมและฮอร์โมนที่ควบคุม ความสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึมของแคลเซี่ยมกับวิตามินดี การบอกถึง
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การขาดและได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของสัตว์ เปรียบเทียบความสามารถในการย่อยอาหารของสัตว์
เลี้ยงและสัตว์น้ า 
   Principles of animal nutrition, Vitamins and minerals utilization, Metabolisms of 
carbohydrate, lipid and protein. Amino acid and energy requirements of animals, Nutrient 
requirements for growth, gamete formation, pregnancy, lactation and hormonal control, Vitamin 
D and calcium metabolism relations, Indication of deficiency and excess nutrient acquired in 
animal, Comparative digestibility of livestock and aquatic animals 
 
121322  องค์ประกอบทางเคมีและการวิเคราะห์อาหารสัตว์     1(0-3-1) 
   Feed Chemical Composition and Analysis  
   การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ โดยวิธีการทางกายภาพ และวิธีการทางเคมี การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี โดยวิธีการประมาณ 
การวิเคราะห์หาพลังงานในอาหารสัตว์ เช่น พลังงานรวมทั้งหมด และโภชนะย่อยได้ทั้งหมด การประเมินหาคุณค่า
ทางโภชนะและองค์ประกอบทางเคมีในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง NIR  
   Nutritive value evaluation in feed and Feed Stuffs, Feed quality analysis by 
physical and chemical method, Chemical composition analysis by proximate analysis, Gross 
energy analysis in feed, Total digestible nutrient (TDN), Nutritive value and chemical composition 
analysis by using  near infrared reflectance spectroscopy  (NIR) 
 
121323  โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ าประยุกต์     3(2-3-5) 
   Applied Domestic and Aquatic Animal Nutrition  
   ระบบการย่อยอาหารและการใช้ประโยชน์ของโภชนะ วัตถุดิบอาหารสัตว์พลังงานสูง แหล่งของ
โปรตีน อาหารหยาบ แร่ธาตุและไวตามิน ความสัมพันธ์ของความต้องการโภชนะ องค์ประกอบในอาหาร และ
สมดุลย์ของโภชนะ ที่มีต่อสัตว์สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ า  ความต้องการจ าเพาะของสัตว์ เช่น สัตว์เคี้ยวเอ้ือง สุกร สัตว์
ปีก สุนัข แมว และสัตว์น้ า ที่เกี่ยวข้องส าหรับกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ปัจจัยร่วมจ าเพาะระหว่างวัตถุดิบอาหาร
สัตว์และองค์ประกอบทางเคมีและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 
   Digestive system and nutrient utilization, high-energy feedstuffs, protein Sources, 
roughages, mineral and vitamin supplements. Relationship of nutrient requirements, feed 
composition and nutrient balance on domestic and aquatic animal, specific needs with relevance 
for feed processing for common species such as ruminants, pigs, poultry, dogs, cats, and aquatic 
animals, specific interactions between feed ingredients and chemical components, and feed 
processing.  
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121333  การจัดการทุ่งหญ้า        3(2-3-5) 
   Pasture Management 
   ความส าคัญของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การปลูกสร้างทุ่งหญ้า ระบบทุ่งหญ้า ปัจจัยการผลิตและระบบ
การจัดการทุ่งหญ้า  การวางแผนการผลิตอาหารหยาบ และการถนอมรักษาอาหารหยาบ การผลิตเมล็ดพันธุ์และ
การตลาด 
  Importance of pasture, pasture establishment, pasture system, production factors, 

and pasture management system, chemical composition and quality of pasture, roughage 

planning, preservation, seed production and marketing  

 
121342  การแปรรูปและการผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม    3(2-3-5) 
   Industrial Feed Manufacturing and Processing 
   บทน าการแปรรูปและการผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม การเตรียมและการจัดการวัตถุดิบ
ส าหรับการผลิตอาหารสัตว์ กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบและเทคนิคการใช้เครื่องมือแบบต่างๆในการผลิตอาหารสัตว์ 
ของผสมพรีมิกซ์และการผสมอาหารสัตว์ กระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพระหว่าง
กระบวนการแปรรูปอาหารสัตว์ การบรรจุและการล าเลียง ระบบก าจัดฝุ่น การควบคุมสินค้าคงคลัง และการจัดการ
คลังสินค้า การสูญเสีย (ชริงค์) ความปลอดภัยในโรงงาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และ การวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การเลือกท าเลที่ตั้ง หลักการออกแบบ
และการวางผังโรงงานเบื้องต้น การควบคุมคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ  
   Introduction to industrial feed manufacturing and processing, raw material 
management and preparation for feed manufacturing. Raw material processing and instrumental 
techniques in feed processing, premix and feed mixing and extrusion processing. Physical and 
chemical changes during feed processing. Packaging and transporting, dust collection system, 
inventory control and warehousing, shrink, plant safety, Good Manufacturing Practice (GMP) and 
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) in feed manufacturing, location selecting, 
principle of systematic designing and layout, quality control and quality assurance system. 
 
121343  มาตรฐานอาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพ     3(2-3-5) 
   Feed Standard and Quality Control  
   มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์และกฎข้อบังคับ องค์กรระดับประเทศและนานาชาติในการก าหนด
มาตรฐาน การวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสัตว์และวัตถุดิบ การตรวจสอบและการควบคุม
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คุณภาพอาหารสัตว์ หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการ
ผลิตอาหารสัตว์ ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 
   Feed quality standards and regulations, National and International organization for 
standardization, Quality and safety tests for livestock feeds and feedstuffs, Feed quality 
evaluation and quality control, Good Manufacturing Practices (GMP) and Hazard Analysis Critical 
Control Point (HACCP) in feed industry, Feed quality assurance system 
 
121361  โรคและสุขาภิบาลสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม      3(2-3-5) 
   Diseases and Hygiene of Farm Animal 
   โรคส าคัญต่างๆ ในโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก สาเหตุและอาการของโรค การระบาด กลไกและ
วงจรของการเกิดโรค การป้องกันและการรักษาเบื้องต้น หลักสุขาภิบาลสัตว์ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
   Important diseases in cattle, pig and poultry, etiology and symptomology, 
epidemiology, pathogensis mechanisms and disease cycles, prevention and primary medical 
therapy, principles of animal sanitation, the legislation of animal epidemic. 
 
121362  ยาและการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์       3(2-3-5) 
   Drug and Drug used 
   สรรพคุณ การออกฤทธิ์ การเก็บรักษา และประเภทของยาและสารสังเคราะห์ต่างๆ ที่ใช้ในสัตว์
เลี้ยง และสารเสริมและวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ เพ่ือการเจริญเติบโตและปรับปรุงสุขภาพของสัตว์  
   The medicinal properties, effectiveness, medical therapy and types of  drugs and 
synthetic substances used for domestic animal  
 
121363  หนอนพยาธิวิทยาในฟาร์มปศุสัตว์       3(2-3-5) 

Livestock Helminthology     
ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับหนอนพยาธิ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาทั่วไป วงจรชีวิต  

การจ าแนกชนิดของหนอนพยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด และพยาธิตัวกลม และการติดต่อของหนอนพยาธิในฟาร์มปศุสัตว์ 
การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น หลักการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิที่มีความส าคัญต่อสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โรค
จากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาของประเทศไทย 

Host-parasite relationship, morphological characteristics; general biology; life cycle;  
taxonomy and classification of cestodes, trematodes and nematodes; transmission of the 
parasites; pathogenesis, clinical signs; diagnosis; principles of control and prevention of important 
parasitic diseases in companion animals and livestock; zoonotic diseases that are problems in 
Thailand 
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121371   ผลผลิตจากสัตว์และการแปรรูป       3(2-3-5) 
        Animal Products and Processing 
  คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลผลิตจากสัตว์ คือ เนื้อสัตว์ น้ านม และไข่ การจัดการ การ
ประเมินคุณภาพและการแบ่งเกรดผลผลิตจากสัตว์ และการแปรรูปผลิตจากสัตว์ 

Chemical and physical properties of animal products include meat, milk, and egg;  
handling, quality evaluation and grading of animal products and processing 
 
121372   การแปรรูปผลผลิตจากสัตวป์ระยุกต์       3(2-3-5) 

Applied Animal Products Processing  

หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ น้ านม และไข่ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและการ 

ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และวิธีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ระบบการประกันคุณภาพและหลักเกณฑ์

วิธีการทีด่ีในการผลิต และการประยุกต์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงการค้า 

The principle of food products processing from meat, milk, and egg; factors  

affecting quality and quality evaluation of processed products; packaging and storage of 

processed products; products quality assurance system and good manufacturing practice and 

applied animal products procerssing for commercial 

 
121381  เรื่องเฉพาะทางด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์    3(2-3-5) 
   Selected Topic in Animal Science and Feed Technology 
   หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
   Interesting in Science and Feed Technology topics which can be changed 
according to academic progress 
 
121382  การจัดการและการตลาดปศุสัตว์และอาหารสัตว์     3(2-3-5) 
   Livestock and Feed Marketing and Management 
   หลักการและทฤษฎีทางการตลาดอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหารสัตว์ การเปลี่ยนแปลงตลาดโลก 
กระบวนการวางแผนทางการตลาด การประยุกต์ใช้การวิจัยตลาด ความเข้าใจผู้บริโภคและลูกค้า การตัดสินใจทาง
การตลาด การวางต าแหน่ง การสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ การบริหารบัญชีและการเงินในระบบ
อุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหารสัตว์ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
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พยากรณ์การผลิต และการวางแผนการผลิตส าหรับสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหารสัตว์ การจัดห่วงโซ่อุปทาน 
และโลจิสติกส์ 
   Major concepts and theories of livestock and feed industry products marketing. 
Topics include the changing of global marketplace, marketing process and planning, the use of 
market research, and understanding of consumers and customers, decision-making, market 
segmentation, position product, accounting and finance management. Management and 
production planning for livestock and feed industrial plants, production, product and production 
process analysis, production forecasting, human resource, production planning, inventory, supply 
chain and logistic management for livestock and feed industry. 
 
121383  สัตว์เลีย้งแสนรัก         3(2-3-5) 
   Lovely Companion Animals  
   พันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ อาหาร และการให้อาหาร สุขภาพและการจัดการสุนัข แมว 
นกกระจอกเทศ กวาง และสัตว์อ่ืน ๆ  
   Breeds, Breeding feed and feeding, health and management of dog, cat, ostrich, 
deer and other animals. 
 
121384  ปศุสัตว์อินทรีย์           3(2-3-5) 

Organics Livestock Farming 
หลักการและความส าคัญของปศุสัตว์อินทรีย์ มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ระบบการผลิตและการ 

จัดการสัตว์เคี้ยวเอ้ือง สุกร และสัตว์ปีกอินทรีย์ แนวคิดสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ในการผลิตสัตว์อินทรีย์ ความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค การตลาดและการจัดการผลผลิตขั้นปฐมภูมิจากปศุสัตว์อินทรีย์   

Principles and importance of organic Livestock farming. Standard for organic  
Livestock. Organic production and management systems of ruminant, swine and poultry. Concept 
of animal health and welfare in organic livestock production. Food safety, marketing and 
management of primary products from organic livestock origin 
 
121385  ทักษะช่างพื้นฐานภายในฟาร์มปศุสัตว ์      3(2-3-5)
   Basic Technician Skill in Livestock Farm       

   ความรู้ พ้ืนฐานในงานก่อสร้าง การใช้และการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบประปา และ
เครื่องจักรกลเกษตรภายในฟาร์มปศุสัตว์  

Fundamentals of construction, use and maintenance of electrical systems, water  
supply and farm machineries in livestock farm 
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121386  การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรม      3(2-3-5) 
   Industrial Poultry Farm Management 
   ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกของโลกและประเทศไทย การจัดการธุรกิจครบวงจรของ
สายการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่และเป็ดเนื้อ พันธุ์สัตว์ปีกส าหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม มาตรฐานฟาร์มส าหรับการผลิต
สัตว์ปีก การจัดการโรงฟักไข่และฟาร์มสัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร การจัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก 
การจัดการโรงฆ่าสัตว์ปีก การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการตลาด  
   Overview in the World and Thailand industrial poultry production. Management of 
Integrated business in broilers, layer and meat duck productions. Poultry breeds for industrial 
productions. Farm standard for poultry production. Hatchery and poultry farm managements for 
industrial integrated scale. Waste management from poultry farm. Poultry slaughter house 
management. Analysis of production cost and marketing 
 
121387  การจัดการฟาร์มสุกรเชิงอุตสาหกรรม      3(2-3-5) 
   Industrial Swine Farm Management 
  การจัดการผลผลิตในฟาร์มสุกรเชิงอุตสาหกรรม ระบบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การผลิตสุกร ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การวางแผนการผลิตสุกร การบันทึกข้อมูลฟาร์ม การวิเคราะห์ข้อมูล
ฟาร์มและประเมินผลผลิต ต้นทุนการผลิตและการวางแผนด้านการเงินของฟาร์ม ตลาดสุกรและการวางแผน
การตลาด  

Production management in inustrial swine farm, systems and standards related to  
swine industry, biosecurity system, swine production planning, farm data recording, productive 
data analysis and productivity assessment, production cost and farm financial planning, swine 
market and marketing Planning 
 
121393  สัมมนา          1(0-2-1) 
   Seminar   
   การตรวจเอกสารและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารสัตว์เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม 
   Literature review and compilation of scientific reports related to the scientific 
advances in science and feed technology for public presentation. 
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121489  ภาษาอังกฤษส าหรับสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์    3(3-0-6) 
   English for Animal Science and Feed Technology 
   ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ฝึกน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหารสัตว์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, analyzing, 
interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable. Practice giving oral 
presentations on academic research related to animal science and feed technology  area with 
effective delivery in English 
 
121497  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี             6 หน่วยกิต 
   Undergraduate Thesis  
   ค้นคว้าหรือวิจัยโครงงานตามความสนใจและความถนัดของนิสิต ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและเขียนเป็นรูปเล่มของรายงานให้กับภาควิชาฯ 
   Conduct a research project on a topic of student’s interest and performance, 
guided by adviser. Presenting results and a written report in a prescribed format to the 
department 
 
121498  การอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ            6 หน่วยกิต 
   International Academic and Professional Training  
   การอบรมหรือฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
   Professional training or practical apprenticeship in government or private sectors in 
a foreign country approved by the university for at least 16 weeks  
 
121499  สหกิจศึกษา               6 หน่วยกิต 
   Co-operative Education  
   การฝึกปฏิบัติงานจริงขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ ในฐานะพนักงานชั่วคราว ใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการตามระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
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   Basic real-work setting apprenticeship to increase professional career experience as 
a temporary employee in an agency or enterprise according to university co-operative education 
system for at least 16 weeks 
 
252181  คณิตศาสตร์และการประยุกต์          3(2-2-5)  
             Mathematics  and Applications  

กราฟของความสัมพันธ์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ปริพันธ์ และการประยุกต์ 
เทคนิคการหาปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง เมทริกซ์และตัวก าหนด 

ของฟังก์ชันและการประยุกต์  
Graph of the relations, limits and continuity of functions, derivative of functions 

and its applications, integral of functions and its applications, technique of integration, 
first-order differential equations, matrices and determinants 

 
255112  หลักสถิต ิ         3(2-2-5) 
   Principles of Statistics  
   มโนมติพ้ืนฐานของสถิติ สถิติพรรณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การ
แจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซงและ การแจกแจงปกติของตัวสถิติ  หลักการประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐานส าหรับประชากรหนึ่งและสองกลุ่ม  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ และการทดสอบไคสแควร์ 
   Basic concepts of statistics, descriptive statistics, data collection method, 
introduction to data analysis, probability, Binomial distribution, Poisson distribution and Normal 
distribution, sampling distribution, estimation and testing hypotheses for one and two 
populations, elementary analysis of variance, regression and correclation analysis, chi-square test. 
 
256103  เคมีเบื้องต้น         4(3-3-7) 
   Introductory Chemistry 
   ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี สารละลาย สมดุลเคมี  
กรด-เบส แก๊ส ของแข็ง ของเหลว เคมีอุณหพลศาสตร์ เคมีจลนศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล 
เคมีสิ่งแวดล้อม สารประกอบของธาตุเรพรีเซนเททีฟและแทรนซิชัน เคมีอุตสาหกรรม เคมีนิวเคลียร์ 
   Stoichiometry, Atomic structure, Periodic table and properties of elements, 
Chemical bonding, Solution, Chemical equilibrium, Acid-base, Gas, Solid, Liquid, Thermodynamic, 
Chemical kinetic, Electrochemistry, Organic chemistry and biomolecules, Environmental 
chemistry, Representative and transition elements, Industrial chemistry, Nuclear chemistry 



60 
 

 
 
 
 
258101  ชีววิทยาเบื้องต้น        3(3-0-6) 
   Introductory Biology  
   โครงสร้างหน้าที่เซลล์และออร์แกเนลล์ พันธุศาสตร์ กระบวนการท างานของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
   Structures, and functions of cells and organelles, genetics, growth, process of living 
organisms, evolution, biodiversity, interactions between organisms and environment 
 
258102            ปฏิบัติการชีววิทยา         1(0-3-1) 

Laboratory in Biology 
           ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และออร์แกเนลล์ การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและการท างานของพืช โครงสร้ างและการท างานของสัตว์ 
นิเวศน์วิทยา 

          Laboratory safety, microscopes, cells and organelles, cell division, genetic inheritance, diversity 
of life, plant tissues, structures and functions of plants, structures and functions of animals, ecology 

 

258342  หลักพันธุศาสตร์         3(3-0-6) 
   Principle of Genetics  
   วัฏจักรเซลล์การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสและไมโอซิส หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎของ เมน
เดลและภาคขยายของกฎเมนเดล การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ พันธุศาสตร์ของ
มนุษย์และการวิเคราะห์เพดดิกรี พันธุศาสตร์ประชากร โครงสร้างของจีโนมและสารพันธุกรรม การจ าลองสาร
พันธุกรรม การท างานของยีนและโครโมโซม การกลายพันธุ์การควบคุมการท างานของยีน  
   Cell cycle, mitotic and meiotic cell division, Mendelian inheritance and extension 
of Mendelian genetics, extra-chromosomal inheritance, quantitative genetics, human genetics and 
pedigree analysis, population genetics, genome and genetic materials, DNA replication, gene 
expression, mutation, gene regulations 
 
258343  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์        1(0-3-1) 
   Laboratory in Genetics  
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   ปฏิบัติการการแบงเซลลไมโตซิสและไมโอซิส การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
ความนาจะเปน การทดสอบไควสแควร ลิงเกจและการสรางแผนที่ยีนบนโครโมโซม การวิเคราะหพันธุประวัติ การ
สกัดดีเอ็นเอและการแยกขนาดดีเอ็นเอโดยวิธีเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส  
   Mitotic and meiotic cell division experiment, genetic inheritance of organism, 
linkage and gene mapping, proability, population genetics and chi-square test, pedigree analysis 
DNA isolation and gel electrophoresis. 
 
261103  ฟิสิกส์เบือ้งต้น         4(3-3-7) 
   Introductory Physics  
   คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน 
การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่นและเคออส เทอร์โมไดนามิกส์ 
แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
   Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy, 
momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave 
phenomena and chaos, thermodynamics, electricity and magnetism, basic electric circuits, 
modern physics.  
 
411221  ชีวเคมี          4(3-3-7) 
   Biochemistry  
   คุณสมบัติและโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน 
กรดนิวคลิอิก กลไกการเร่งปฏิกิริยาและจลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมนและโภชนาการ  ชีวพลังงานศาสตร์ การ
แสดงออกและการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในร่างกาย ชีววิทยา
โมเลกุล ชีวสารสนเทศ สเปคโทรสโคปี และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การทดสอบคาร์โบไฮเดรต การทดสอบลิพิด 
การทดสอบกรดอะมิโนและโปรตีน จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การทดสอบกรดนิวคลิอิก และเทคนิคทางชีววิทยา
โมเลกุล 
   Properties and structures of biomolecules such as carbohydrate, lipid, amino acid, 
protein, nucleic acid, mechanism and kinetics of enzymes, hormone and nutrition, bioenergetics, 
gene expression and regulations,  regulation of metabolisms, molecular biology, bioinformatics, 
spectroscopy and quantitative analysis, testing of carbohydrates, lipids, amino acids and proteins, 
kinetics of enzymes, analysis of DNA and molecular biology techniques. 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 

 รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว ดังนี้ 
  1. รหัสตัวเลข 3 ตัวแรก เป็นตัวเลขเฉพาะของรายวิชาสาขา คือ 
   121 หมายถึง วิชาเฉพาะสาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
  2. รหัสตัวเลข 3 ตัวหลัง เป็นตัวเลขประจ ารายวิชา คือ 
   เลขหลักร้อย   หมายถึง ระดับชั้นปีที่เปิดสอน 
   เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา 
    เลข 0 หมายถึง วิชาพ้ืนฐานทางเกษตรศาสตร์ 
    เลข 1 หมายถึง วิชาด้านการผลิตสัตว์ 
    เลข 2 หมายถึง วิชาด้านโภชนศาสตร์สัตว์ 
    เลข 3 หมายถึง วิชาด้านอาหารสัตว์  
    เลข 4 หมายถึง วิชาด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ 
    เลข 5 หมายถึง วิชาด้านสรีรวิทยา 
    เลข 6 หมายถึง วิชาด้านสุขศาสตร์สัตว์ 
    เลข 7 หมายถึง วิชาด้านผลผลิตจากสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
    เลข 8 หมายถึง อ่ืนๆ 
    เลข 9 หมายถึง ฝึกงาน สหกิจศึกษา การวิจัยและพัฒนา ดูงาน 
        และสัมมนา 
   เลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา จบการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางวันดี ทาตระกลู 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

Dr.Sci.Agr. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Production 
 

สัตวศาสตร ์
สัตวบาล 

Georg-August University of 
Goettingen 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

Germany 
 

ไทย 
ไทย 

2543 
 

2535 
2531 

2 นายทศพร อินเจริญ 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
M.S. 
วท.บ. 

Animal Science 
Agriculture 
สัตวศาสตร ์

Ehime University  
Kagawa University  
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

Japan 
Japan 
ไทย 

2555 
2552 
2549 

3 นายนรภัทร หวันเหล็ม 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

สัตวศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2551 
2549 

4 นายนิรันดร์  เอกศิริ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
ส.พบ. 

พันธุวิศวกรรม 
สัตวแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ไทย 
ไทย 

2557 
2550 

5 นางสาวภัทรภร  ทัศพงษ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2553 
2543 
2540 

6 นางรัตนา การุญบุญญานันท์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

D.Eng. 
 

M.Eng. 

Agricultural 
Systems and Eng. 
Agricultural Eng. 

Asian Institute of Technology 
 
Asian Institute of Technology 

ไทย 
 

ไทย 

2552 
 

2544 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา จบการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 
 

ไทย 2541 

7 นายรังสรรค์ เจริญสุข 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

 

Molecular Animal 
Breeding and 

Animal 
Biotechnology 

Georg-August University of 
Goettingen 

Germany  

 

 

2554 

 

 

   วท.ม. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ไทย 2549 

   วท.บ. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ไทย 2546 

8 นายรองเดช ตั้งตระการพงษ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไทย 2541 

9 นางสาวสนธยา นุ่มท้วม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D.  
 

M.S.   
วท.บ. 

Bioindustrial 
Sciences  

Biosystem 
Sciences 
ชีววิทยา 

University of Tsukuba 
 
University of Tsukuba 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Japan 
 

Japan 
ไทย 

2552 
 

2549 
2546 

10 นายอนุรักษ์  เขียวขจรเขต 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Aquatic Bioscience 
วาริชศาสตร ์

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

The University of Tokyo 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

Japan 
ไทย 
ไทย 

2556 
2550 
2545 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา จบการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

11 นางสาวอมรรัตน์ วันอังคาร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Science 
สัตวศาสตร ์
สัตวศาสตร ์

National Chung Hsing University 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

Taiwan 
ไทย 
ไทย 

2556 
2547 
2543 

12 นางสาวกุลยาภัส วุฒิจารี 
 

อาจารย์ Ph.D.  
วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Sciences  
สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

The Free University of ozen-Bolzano 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Italy 
ไทย 
ไทย 

2562 
2547 
2544 

 
 

13 นางสาวเทพสุดา รุ่งรัตน์ 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Plant Science  
เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

The Australian National University 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยันเรศวร 

Australia 
ไทย 
ไทย 

2560 
2551 
2549 

14 นายธนสรณ์ รักดนตรี 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ไทย 
ไทย 

2549 
2546 

15 นางสาวปณิสรา เทพกุศล 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

 

Forest Science 
(Forest 

Entomology)  
กีฏวิทยา  

เกษตรศาสตร ์
(กีฏวิทยา) 

University of Tokyo 
 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

Japan 
 
 

ไทย 
ไทย 

2557 
 
 

2547 
2545 

16 นางสาววิลาสินี อินญาวิเลิศ 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
M.S. 

Animal Science 
Animal Science 

National Chung Hsing University 
National Chung Hsing University 

Taiwan 
Taiwan 

2558 
2554 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา จบการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

วท.บ. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ไทย 2551 

 
  3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวฒิุ 

การศึกษา 
สาขาวิชา จบการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางวันดี ทาตระกลู 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

Dr.Sci.Agr. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Production 
 

สัตวศาสตร ์
สัตวบาล 

Georg-August University of 
Goettingen 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

Germany 
 

ไทย 
ไทย 

2543 
 

2535 
2531 

2 นายทศพร อินเจริญ 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
M.S. 
วท.บ. 

Animal Science 
Agriculture 
สัตวศาสตร ์

Ehime University  
Kagawa University  
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

Japan 
Japan 
ไทย 

2555 
2552 
2549 

3 นายนรภัทร หวันเหล็ม 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

สัตวศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2551 
2549 

4 นายนิรันดร์  เอกศิริ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
ส.พบ. 

พันธุวิศวกรรม 
สัตวแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ไทย 
ไทย 

2557 
2550 

5 นางสาวภัทรภร  ทัศพงษ์ ผู้ช่วย ปร.ด. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไทย 2553 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวฒิุ 

การศึกษา 
สาขาวิชา จบการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 ศาสตราจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ไทย 
ไทย 

2543 
2540 

6 นางรัตนา การุญบุญญานันท์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

D.Eng. 
 

M.Eng. 
วศ.บ. 

Agricultural 
Systems and Eng. 
Agricultural Eng. 
วิศวกรรมเกษตร 

Asian Institute of Technology 
 
Asian Institute of Technology 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 
 
 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2552 
 

2544 
2541 

7 นายรังสรรค์ เจริญสุข 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

 

Molecular Animal 
Breeding and 

Animal 
Biotechnology 

Georg-August University of 
Goettingen 

Germany  

 

 

2554 

 

 

   วท.ม. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ไทย 2549 

   วท.บ. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ไทย 2546 

8 นายรองเดช ตั้งตระการพงษ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไทย 2541 

9 นางสาวสนธยา นุ่มท้วม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D.  
 

Bioindustrial 
Sciences  

University of Tsukuba 
 

Japan 
 

2552 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวฒิุ 

การศึกษา 
สาขาวิชา จบการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

M.S.   
วท.บ. 

Biosystem 
Sciences 
ชีววิทยา 

University of Tsukuba 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Japan 
ไทย 

2549 
2546 

10 นายอนุรักษ์  เขียวขจรเขต 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Aquatic Bioscience 
วาริชศาสตร ์

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

The University of Tokyo 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

Japan 
ไทย 
ไทย 

2556 
2550 
2545 

11 นางสาวอมรรัตน์ วันอังคาร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Science 
สัตวศาสตร ์
สัตวศาสตร ์

National Chung Hsing University 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

Taiwan 
ไทย 
ไทย 

2556 
2547 
2543 

12 นางสาวกุลยาภัส วุฒิจารี 
 

อาจารย์ Ph.D.  
วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Sciences  
สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

The Free University of ozen-Bolzano 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Italy 
ไทย 
ไทย 

2562 
2547 
2544 

 
 

13 นางสาวเทพสุดา รุ่งรัตน์ 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Plant Science  
เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

The Australian National University 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยันเรศวร 

Australia 
ไทย 
ไทย 

2560 
2551 
2549 

14 นายธนสรณ์ รักดนตรี 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ไทย 
ไทย 

2549 
2546 

15 นางสาวปณิสรา เทพกุศล 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
 

Forest Science 
(Forest 

University of Tokyo 
 

Japan 
 

2557 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวฒิุ 

การศึกษา 
สาขาวิชา จบการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
วท.ม. 
วท.บ. 

 

Entomology)  
กีฏวิทยา  

เกษตรศาสตร ์
(กีฏวิทยา) 

 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

 
ไทย 
ไทย 

 
2547 
2545 

16 นางสาววิลาสินี อินญาวิเลิศ 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
M.S. 
วท.บ. 

Animal Science 
Animal Science 

สัตวศาสตร ์

National Chung Hsing University 
National Chung Hsing University 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

Taiwan 
Taiwan 

ไทย 

2558 
2554 
2551 

 
  3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
   - 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
  การอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ ตลอดจนการปฏิบัติสหกิจศึกษา เป็นการฝึกงานที่เป็นหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ/หรือการวิจัยด้านการผลิตทางการด้านปศุสัตว์ เป็นการ
ฝึกงานตาม  การด าเนินงานของหน่วยงานและการท าโครงงานแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการผลิตของหน่วยงาน 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การฝึกงานและผู้รับผิดชอบการฝึกงาน ตัวแทนจากหน่วยงานนั้นๆ                 
รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์ในแต่ละชั้นปี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  (1) มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของหน่วยงาน 
  (2) ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  (3) มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการท างานในสถานที่   
       ฝึกงาน 
  (4) มีความใฝ่รู้และสามารถใช้ความรู้เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
  (5) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  (6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล 
 4.2 ช่วงเวลา   
  121291 ฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์ 1 นิสิตฝึกงานก่อนลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป 
  121392 ฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์ 2 นิสิตฝึกงานก่อนลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป 
  121499 สหกิจศึกษา  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น หรือ ปลาย 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
  121291 ฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์ 1 ตามระยะเวลาท างานของหน่วยงานที่เข้าฝึกโดยให้ได้เวลา                
การฝึกงานอย่างน้อย 100 ชั่วโมง  
  121392 ฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์ 2 ตามระยะเวลาท างานของหน่วยงานที่เข้าฝึกโดยให้ได้เวลา                
การฝึกงานอย่างน้อย 100 ชั่วโมง  
  121499 สหกิจศึกษา  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น หรือ ปลาย ตามเวลาท างานของหน่วยงานที่เข้า
ฝึกงาน โดยให้ได้เวลาการฝึกงานรวมอย่างน้อย 16 สัปดาห์ 
  
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  การบรรยายกระบวนการท าวิจัย รายละเอียดตามรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง 
(121304) และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (121497) ให้นิสิตเป็นรายบุคคล ท าวิจัยเชิงทดลอง ตามโจทย์ที่สนใจ 
ภายใต้การดูแล ของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและวาจา มีการจัดนิทรรศการเสนอ
ผลงาน และต้องผ่านการประเมินผลงานวิจัย 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
  (1) มีองค์ความรู้จากงานวิจัย 
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  (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย 
  (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
  (4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
  (5) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  (6) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 
 5.3 ช่วงเวลา   
  121497 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น หรือ ภาคปลาย 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  6 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ  
  (1) อาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที ่

ปรึกษาซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ      
  (2) อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนิสิต 
  (3) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน 
  (4) มีการดูแลความปลอดภัยของนิสิตในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี การท างานนอกเวลา 
  (5) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และในห้องปฏิบัติการของ

ภาควิชา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล      
  (1) ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  (2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกตและจากการ

รายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
  (3) ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ และด้วยวาจา และรายงานผลงานวิจัย โดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (4) ประเมินผลการท างานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละ

ขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยทุธ์การจัดการศึกษาและวิธีการประเมินผล 

 
1.แผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 
 - จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 - จัดให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม เช่น การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในมหาวิทยาลัย จัดโดย
มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต 

 
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ  กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

1. มีความรู้และทักษะด้านสัตว
ศาสตร์ และอาหารสัตว์ 

- มีรายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่ครอบคลุมทั้งทางด้านอาหาร
สัตว์และสัตวศาสตร์ ซึ่ งท าให้นิสิตมีความรู้และทักษะ
ทางด้านอาหารสัตว์เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับหลักสูตรของ
สถาบันอ่ืนที่มุ่งเน้นไปทางด้านการจัดการและการเลี้ยงสัตว์
เพียงอย่างเดียว  

2. รู้จักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสาขาวิชาการ/
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

- การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
การยกตั วอย่ างกรณี ศึ กษา การสัม มนา และการท า
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเน้น
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
และวิชาชีพ 

 
 

 

- จัดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพและการสื่อสารกันใน
หอ้งเรียน  

- จัดให้มีการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 
- จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต และ 3 

หน่วยสุดท้ายเป็นภาษาอังกฤษวิชาชีพที่เน้นทักษะในการ
สื่อสารด้านวิชาชีพ 

4. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ - จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น จัดตั้งชมรมเพ่ือฝึกทักษะ
และการบริการวิชาการให้เกษตรกรในชุมชน  

- จัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือให้นิสิตเข้าร่วมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
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2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรและคณะ/สถาบัน และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 การพัฒนาคุณลักษณะนิสิตตามตัวบงชี้ของหลักสูตร / สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)  

คุณลักษณะ กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม   
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

มีการปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยสอดแทรกในการเรียน
การสอนและในกิจกรรมต่างๆ  

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

2. มีความรู้ความสามารถทางด้าน
สัตวศาสตร์และอาหารสัตว์ ทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 

ก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้
ด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารสัตว์ก่อนส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน
ความรู้พื้นฐานด้านสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 

3. มีทักษะและสามารถน ามาปรับ
ใช้ในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาใน
การท างานได้อย่างเหมาะสม 

-มีโครงการ/กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นิสิต เช่น การฝึกงานของ
นิสิตชั้น ปีที 1, 2, 3 และสหกิจ
ศึกษาส าหรับชั้นปีที่ 4 

ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 

4. มีทักษะในการท าวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 

มีการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตรี และส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ
น าเสนอผลงาน 

ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี 

5. มีความเป็นผู้น า สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และมีการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น
ตั้งชมรมสัตวศาสตร์ มีการด าเนิน
กิจการหลายกิจกรรม เช่น นกกระทา 
ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ เป็ดไข่ แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ แพะขุน เป็นต้น โดยมี
นิสิตในสาขาเป็นสมาชิก 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตในด้านภาวะ
ความเป็นผู้น า 

6. มีความสามารถทางการสื่อสาร 
การน าเสนอ และติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดให้มีการเรียนวิชาสัมมนา ให้
ค้นคว้าความก้าวหน้าวิชาการในด้าน
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์ บูรณรการความรู้ และน าทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การน าเสนองานสัมมนาในชั้นเรียน 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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3.กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละด้าน 

ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ผลลัพท์การเรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) TQF 

(LOs) 

ELO 1 อธิบายหลักการ ทฤษฎีและทักษะทางด้านวิชาการด้านการผลิตปศุสัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ LO2, 
LO3 

ELO 2 แสดงความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการความรู้ในการท าวิจัย ทางด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารสัตว์ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 

LO2, 
LO3, 
LO4, 
LO5 

ELO 3 แสดงภาวะความเป็นผู้น า เสียสละ มุ่งมั่น เพื่อส่วนรวม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 

LO1, 
LO3, 
LO4 

ELO 4 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับหมอบ
หมาย 

LO1, 
LO4 

ELO 5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

LO1, 
LO2, 
LO5 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ะดา้น 
2.1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

     2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ  เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ ท ากิจกรรมที่มุ่งสู่

ความส าเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ  
2) มีจรรยาบรรณในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ/จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และแสดงออกอย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม 
3) มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออกที่มุ่งสู่ความส าเร็จ

ในระหว่างการเรียนการสอน โดยเน้นย้ าในเรื่องการเข้าเรียน การส่งงานตรงเวลา และการไม่

ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผู้อื่น  

2) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของบุคคลตัวอย่างที่ใช้  
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คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การท าโครงงาน ที่ใช้แนวคิด วิธีการ

ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านจิตสาธารณะ 

 

2.1.3. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) ก าหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม ในแต่

ละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในรายวิชา การมาเรียน ส่งงานตรงเวลา และไม่ทุจริตในการ

สอบหรือคัดลอกผลงานผู้อื่น กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการเรียน 

2) ก าหนดวิธีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  ทางวิชาชีพ หรือประสิทธิผลของ

การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ 

2.2 ด้านความรู้   
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางเป็นระบบ และรู้หลักการ ทฤษฎีในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวกับวิชาการ/วิชาชีพที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ 

2) มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา งานวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้  

3) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลก ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ  

   2) ใช้การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
3) ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน (Experimental-based Learning) 
4)  ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
5) ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning) 
6) ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) 
7) ใช้การเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching) 
8) ใช้การเรียนการสอนโดยชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning) 
9) ใช้การสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning ) 
10) ใช้การปฏิบัติงานกับแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ / สถานประกอบการ (Professional 

Training / Co-operative Education) 
2.2.3. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
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1) ประเมินความรู้และทักษะโดยการทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปล่า และการ
สังเกต พฤติกรรรมการเรียนรู้ 

2) ประเมินทัศนคติของการเรียนรู้ โดยการใช้แบบสอบถาม หรือแบบรายงานตนเอง 
3) ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย 
4) ประเมินผลโดยแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ /สถานประกอบการ 
 

2.3. ทักษะทางปัญญา 
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
2) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในองค์ความรู้เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลที่   

 หลากหลายในการแก้ไขปัญหา 
3)  สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
4) มีวิจารณญาณคิดแบบองค์รวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้ ระหว่างมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ได้ และคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีทัศนคติเชิงบวก 
และผลงานนวัตกรรม 

2.3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
2)  ใช้การเรียนการสอนแบบการทดลองเป็นฐาน (Experimental-based Learning) 
3)  ใช้การเรียนการสอนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
4)  ใช้การเรียนการสอนโดยการท างานเป็นฐาน (Work-integrated Learning) 
5)  ใช้การเรียนการสอนนอกสถานที่ (Field Trips) 
6)  ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นท างานเป็นทีม (Team-based Learning) 
7)  ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Activity-based Learning) 

2.3.3. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) ประเมินความรู้และทักษะโดยการทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปล่า ประเมิน

กระบวนการท างานเป็นทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู้ 
2) ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย 
3) ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

 
2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์  เข้าใจและเห็นคุณค่า

ของตนเองและผู้อื่น 
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2) มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและจิตใจ 

3) มีทักษะการเรียนรู้ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรม หรือ พหุวัฒนธรรม เข้าใจและเห็นคุณค่าของสังคม     
ศิลปวัฒนธรรม ที่ต้องน าไปสู่การปรับตัวในการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ 
        รับผิดชอบ  

1) ใช้การเรียนการสอนที่ เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative and Collaborative 
Learning) โดยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ของตนเองและเพ่ือนร่วมกลุ่ม  

2) ให้นิสิตค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (Investigative and Life Long Learning) 
3) ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นท างานเป็นทีม (Team-based Learning)  
4) ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)  

2.4.3. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ  
2) ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมายและวัดผลแบบเพ่ือนประเมินเพ่ือน (Peer evaluation) 

โดยให้เพื่อนในกลุ่มประเมินพฤติกรรมการท างาน 
3) ประเมินทัศนคติของการใช้ชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  โดยการใช้แบบสอบถาม หรือ

แบบประเมินตนเอง 
4) ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมจากการปฏิบัติ

สหกิจศึกษา  
 

2.5.ทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน   
 การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบ เก็บรวบรวม ประมวลผล  แปล
ความหมาย และคัดเลือกข้อมลูไดอ้ย่างถูกต้อง  

3)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นเนื้อหา และสื่อสารโดยการพูด การเขียน และ
การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
1)  บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ  

2) ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

3) ใช้การเรียนการสอนแบบการทดลองเป็นฐาน (Experimental-based Learning) 
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4) ใช้การเรียนการสอนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 

5) ใช้การเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning) 

6) ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นท างานเป็นทีม (Team-based Learning) 

7) ใช้การเรียนการสอนแบบสัมมนา (Seminar) 

2.5.3. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลโดยการสื่อสารด้วยการพูด การเขียน การน าเสนอ จากผลงานที่ได้รับ มอบหมาย 

หรือจากการสัมมนา  

2) ประเมินผลความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยการสอบวัดผล  
          3)  ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน าเสนอ จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
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4. แผนผังแสดงความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping ) 
1. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

⚫ ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

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

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ELO3, ELO4 ELO1, ELO2,  ELO1, ELO2, ELO3, ELO5 ELO3, ELO4 ELO5 
 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสาร                

001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อ 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ                

001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่าง

ประสิทธิภาพ                

001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า                  

001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                  

001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                  

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล                  

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                  

001228 ความสุขกับงานอดิเรก                  
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001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน                  

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

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ELO3, ELO4 ELO1, ELO2,  ELO1, ELO2, ELO3, ELO5 ELO3, ELO4 ELO5 
 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                  

001233 ไทยกับประชาคมโลก                 

001234 อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น                  

001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                 

001236 การจัดการการด าเนินชีวติ                  

001237 ทักษะชีวิต                  

001238 การรู้เท่าทันสื่อ            
   

001239 ภาวะผู้น ากับความรัก                  

001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน                  

001242 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม                  

001251 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม                  

001252 นเรศวรศึกษา                 
001253 การเป็นผู้ประกอบการธรุกิจก่อตั้งใหม ่
ขนาดย่อม 
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001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการด ารงชีวิต                 

001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                 

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน                  

 
 

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

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ELO3, ELO4 ELO1, ELO2,  ELO1, ELO2, ELO3, ELO5 ELO3, ELO4 ELO5 
 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน                 

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                  

001275 อาหารและวิถีชีวิต                 

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว                  
001277 พฤติกรรมมนุษย ์                  

001278 ชีวิตและสุขภาพ                  

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                  

001281 กีฬาและออกก าลังกาย                  

001291 การบริโภคในชีวิตประจ าวัน                  

001292 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน               
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ในศตวรรษที่ 21 

001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ                 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21                 
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล                 

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

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ELO3, ELO4 ELO1, ELO2,  ELO1, ELO2, ELO3, ELO5 ELO3, ELO4 ELO5 
 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                  

001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                  

001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร                  

001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                  

001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                 

001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสือ่สาร                 

001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร                 

001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                 

001331 นวัตกรรมเพื่อสังคม                 
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001332 การจัดการข้อมลูเบื้องตน้ในยุคดิจิทัล                 

001351 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

การปฏิบัต ิ

           

  






001352 สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาต ิ                 

 
 

ผลการเรียนรู้  1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ELO3, ELO4 ELO1, ELO2,  ELO1, ELO2, ELO3, ELO5 ELO3, ELO4 ELO5 
 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

121101 พืชไร่และพืชอาหารสัตว ์                 

121151 กายวิภาคและสรรีวิทยาเปรียบเทียบ 
ของสัตว์เลี้ยง                  

121191 ฝึกงานทักษะด้านสัตวศาสตร์ 1                              
121202 การตลาด ธนกิจเกษตร และสหกรณ์                    

121212 การผลิตสุกร                  
121231 วัตถุดิบอาหารสตัว์และสารเสริม                  
121241 จุลชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร ์
และเทคโนโลยีอาหารสัตว ์                  

121252 ระบบสืบพันธุ์และการผสมเทียมในสัตว ์                 
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121288  จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสัตว ์                  

121292 ฝึกงานทักษะด้านสัตวศาสตร์ 2                             
121303 ระเบียบวิธวีิจัยและการวางแผนการทดลอง                 

121311 หลักพันธุศาสตรส์ัตว์และปรับปรุงพันธุ ์                 

121313 การผลิตสัตวเ์คี้ยวเอื้อง                 

121314 การผลิตสัตว์ปีก                  

121315 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                 

 

ผลการเรียนรู้  1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ELO3, ELO4 ELO1, ELO2,  ELO1, ELO2, ELO3, ELO5 ELO3, ELO4 ELO5 
 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มรายวิชาบังคับ (ต่อ) 

121316 การผลิตและการจัดการแพะแกะ                 

121321 โภชนศาสตรส์ัตว ์                  
121322 องค์ประกอบทางเคมีและการวิเคราะห ์
อาหารสตัว ์                

121323 โภชนศาสตรส์ัตวเ์ลี้ยงและสัตว์น้ าประยุกต์                

121333 การจัดการทุ่งหญ้า                 

121342 การแปรรูปและการผลติอาหารสตัว ์
เชิงอุตสาหกรรม                  
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121343 มาตรฐานอาหารสัตว์และการควบคุม   
คุณภาพ                 

121361 โรคและสุขาภิบาลสตัว์เลีย้งในฟาร์ม                  

121362 ยาและการใช้ยาในฟารม์ปศุสัตว ์                  

121363 หนอนพยาธิในฟาร์มปศุสัตว ์                  

121371 ผลผลิตจากสัตว์และการแปรรูป                 

121372 การแปรรูปผลผลิตจากสตัว์ประยุกต ์                 

121381 เรื่องเฉพาะทางด้านสัตวศาสตร ์
และเทคโนโลยีอาหารสัตว ์                  

 

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

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ELO3, ELO4 ELO1, ELO2,  ELO1, ELO2, ELO3, ELO5 ELO3, ELO4 ELO5 
 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

121382 การจัดการและการตลาดปศุสตัว์ 
และอาหารสตัว์                 

121383 สัตว์เลี้ยงแสนรัก                 

121384 ปศุสัตว์อินทรีย ์                  

121385 ทักษะช่างพื้นฐานภายในฟาร์มปศุสตัว ์                 

121386 การจัดการฟารม์สตัว์ปีกเชิงอุตสาหกรรม                 

121387 การจัดการฟารม์สุกรเชิงอุตสาหกรรม                 
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121393 สัมมนา                  
121489 ภาษาอังกฤษส าหรับสตัวศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอาหารสัตว ์                 

121497 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี                 

121498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ                 
121499 สหกิจศึกษา                 
 
 
 
 

 

ผลการเรียนรู้  1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ELO3, ELO4 ELO1, ELO2,  
ELO1, ELO2, ELO3, 

ELO5 
ELO3, ELO4 ELO5 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

252181 คณิตศาสตร์และการประยุกต ์                 

255112 หลักสถิต ิ                 

256103 เคมีเบื้องต้น                

258101 ชีววิทยาเบื้องต้น                 

258102 ปฏิบัติการชีววิทยา                 
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258342 หลักพันธุศาสตร ์             

258343 ปฏิบัติการพันธุศาสตร ์             

261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น                 

411221 ชีวเคมี                 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 14 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  (1)  มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยหัวหน้าภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของภ าควิชา 

ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา ความเหมาะสมของการ
ให้คะแนนในกระดาษค าตอบ และการให้ระดับคะแนน  อย่างน้อย 25 % ของรายวิชาที่เปิดสอน          
ในแต่ละป ี

  (2)  มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยการจัดสอบนิสิตชั้นปีที่ 3 หลังการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 
ด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  (1)  ส ารวจภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้สึก

ความสามารถความมั่นใจในการประกอบอาชีพ โดนสัมภาษณ์ และ/หรือแบบสอบถาม 
  (2)  ประเมินความเพ่ิงพอใจในบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม        

ไปยังหน่วยงานหรือสถานประกอบการของผู้ใช้บัณฑิต 
  (3)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ

นิสิตในภาคเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้     
ของนิสิต 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 19  
การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
 19.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงาน คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน ทั้งนี้นิสิต

ต้องมีสถานภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาที่ยื่นใบรายงาน 

  19.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

19.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และ ไม่มีรายวิชาใด 

ได้รับอักษร I หรืออักษร P โดยใช้เวลาเรียน ดังนี้ 

   19.2.1.1 การศึกษาเพ่ือปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกต ิ

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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  19.2.2 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างน้อย 1 ปี             

การการศึกษา 

  19.2.3 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

  19.2.4 ได้รับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 19.3 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ใน

ข้อ 19.2 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

          19.3.1 มีค่าระดับขัน้สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามี

ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

 19.3.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด  

 19.3.3 กรณีเป็นนิสิตที่มีการขอเทียบโอนผลการเรียน จ านวนหน่วยกิต ต้องไม่เกิน 1 ใน 6 ของจ านวน

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

อาจารย์ใหม่  
  1. คุณสมบัต ิ 
  มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  2. เกณฑ์การคัดเลือก 
  การรับอาจารย์ใหม่ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด มีความสามารถในการสอน ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมของความเป็นครู โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือ
ประเมินคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาความรู้
ความสามารถจากการสอบสัมภาษณ์ และน าเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการคัดเลือก และตอบข้อซักถามต่าง 
ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับอาจารย์ใหม่ก าหนด ซึ่งผลการคัดเลือกนั้นยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชารวมทั้งมติการตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นหลัก 
  3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

 (1) ปฐมนิเทศน์อาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

 (2) ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่ 

 (3) ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ   

 (4) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์และวิธีการสอน
แบบต่างๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง
และอยู่ในการดูแลของอาจารย์พ่ีเลี้ยง ก่อนการท าหน้าที่ตามล าพัง 

 (5) มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงให้ค าแนะน าและติดตามการท างานของอาจารย์ใหม่ อย่างน้อย  
   1 ภาคการศึกษา 

 (6) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
  - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การวัดและ 
  ประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดให้อาจารย์ต้อง 
  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่เข้าท างานและเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมหรือ 
  ฟ้ืนฟูทุก 2-3 ปี  
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  - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข ระหว่างอาจารย์ในคณะ/ 
  ภาควิชา 
  - สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน  และน าการเรียนรู้มาถ่ายทอด 
  ในภาควิชา 
 
  - การใช้อาจารย์เก่าและใหม่ร่วมสอนในวิชาเดียวกัน เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้เห็นตัวอย่างการสอน 
   และการประเมินผล 
  - การแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล ระหว่างอาจารย์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับคณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการ เรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การวัด                           
และประเมินผล  ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข ระหว่างอาจารย์ในคณะ/
ภาควิชา 
- สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน  และน าการเรียนรู้มาถ่ายทอดในภาควิชา 
- สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานในเครือข่ายพัฒนาหลักสูตร  
และการเรียนการสอนด้านปศุสัตว์และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
- สนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 
- ฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
- สนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

 - สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ 
 
2.3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. คุณสมบัติ  
  - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 
  - มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
 2. เกณฑ์การคัดเลือก 
  - อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่ เปิดสอน และท าหน้าที่สอน และ
ท าการค้นคว้า และวิจัยในสาขาดังกล่าว 
  - มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
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 3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
  (1) สนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 
  (2) ฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
  (3) สนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
  (4) สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ 
  (5) ส่งเสริมให้จัดท าผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 
  
 
 
 
2.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  1.คุณสมบัติ  
   คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาตราจารย์ ใน 
สาขาวิชานั้นหรือสาขาท่ีสัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
  2.เกณฑ์การคัดเลือก 
  อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน และท าหน้าสอน และค้นคว้า วิจัย ใน
สาขาดังกล่าว มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
  3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
  (1) สนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 
  (2) ฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
  (3) สนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
  (4) สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ 
  (5) สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
2.5. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  1. คุณสมบัติ 
   คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาตราจารย์ ใน 
สาขาวิชานั้นหรือสาขาท่ีสัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
  มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หรือสาขาที่หลักสูตรเปิดสอน 
  มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
  2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
  (1) สนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 
  (2) ฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
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  (3) สนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
  (4) สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ 
  (5) สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 
  (6) ส่งเสริมให้จัดท าผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 
2.6. แผนการพัฒนาอาจารย์ 
เรื่องท่ีควรพัฒนา การกระบวนการ งบประมาณ 
1.งานวิชาการ 
คณาจารย์สามารถปรับองค์
ความรู้ในด้านที่ เชี่ยวชาญอยู่
เสมอเพ่ือให้ทันต่อวิทยาการ
แ ล ะ เท ค โน โ ล ยี ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

คณาจารย์เข้าร่วมการประชุม
อบรมทางวิชาการเฉพาะสาขา 
เพ่ื อรับ ฟั งแนวคิ ดและองค์
ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง
การน าเสนอผลงานวิจัยของ
ตนเองในเวทีการประชุมทั้งใน
ระกับชาติและนานาชาติ 

จ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุม
หรืออบรมทางวิชาการอย่างน้อย 25 % 
ของคณาจารย์ในสาขาต่อปี โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากคณะ และ
สาขาที่สนับสนุนค่าลงทะเบียนประชุม
วิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติปีละ 20,000 
บาท 

2.การวิจัย 
คณาจารย์มีการท าวิจัยและ
ส ร้ า งส ร รค์ ผ ล งาน ออ ย่ า ง
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
มาปรับใช้กับการเรียนการสอน 

-สนับสนุนให้คณาจารย์ในสาขา 
ยื่ น ข อ ทุ น ทั้ ง ภ า ย ใน แ ล ะ
ภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
-สนับสนุนให้อาจารย์ในสาขา
ไปน าเสนอผลงานวิจัยด้ าน
สาขาที่เก่ียวข้อง 

-จ านวนอาจารย์ที่ ได้รับทุนสนับสนุน
ภายในและภายนอกสถาบันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของอาจารย์ทั้งหมดต่อปี 
-ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 220 ,000 
บาท 
-สาขามีงบประมานค่าลงทะเบียนร่วม
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติปีละ 
20,000 บาท เป็นประจ าทุกปี 

3.การบริการวิชาการ 
คณ าจารย์ มี ก าร ให้ บ ริ ก าร
วิชาการแก่สังคม 

สนับสนุนให้คณาจารย์มีการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ร้อยละของอาจารย์ในสาขามีส่วนร่วมใน
การให้บริการทางวิชาแก่สังคมไม่ต่ ากว่า 
25 ต่อปี โดยงบประมาณจากทั้งภายใน
คณะ เช่น ในงานเกษตรนเรศวรที่จัดให้มี
การจัดอบรมบริการวิชาการแก่เกษตรกร
และผู้ที่สนใจทุกปี และขอจากแหล่งทุน
อ่ืน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน  

มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)  
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.1 การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ. ต่างๆ ของหลักสูตร ได้ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดิมศึกษาแห่งชาติ TQF: HEd) ภาคการศึกษาต้น/ภาค
การศึกษาปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ผัอ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
- จัดท าและส่งแผนการเรียนรู้ของรายวิชา, ผลการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.7 (SAR) และรายงานตัว

บ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูร TQF 
- คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง แผนการเรียนรู้, ผลการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.7 

(SAR) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวชากา คณะกรรมการสภาวิชาการ ตามล าดับ 
1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให้เป็นไป

ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 

2. บัณฑิต 

 บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทังนี้ 
คณะฯ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยด าเนินการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการ
ประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนรับนิสิต 

3.นิสิต  

3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา 

1.1.1 การรับนิสิต  
การรับนิสิตเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร แต่หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วน

ร่วมในการแต่งตั้งคณะกรรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตทั้งในส่วนของการรับตรงและโครงการพิเศษ (ระบบ TCAS) 
โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มีหน้าที่ในการชี้แจงให้นักเรียนที่สมัครเข้ามาทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดการ
เรียนการสอนเบื้องของสาขาวิชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือช่วยลดจ านวนนิสิตที่ลาออกในระหว่างการศึกษา รวมทั้งน า
ข้อมูลที่ได้ในแต่ละปีที่ผ่านมาถูกน ามาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสม
กับนิสิตที่จะเข้าใหม่ในปีถัดไป รวมทั้งเพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 
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1.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา 
- หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการรับตัว 

เทคนิคการเรียนรู้ กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
มีให้ รวมทั้งการพบอาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพ่ีทั้งในสาขาวิชาและคณะฯ  

- คณะฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตต้นแบบ เพ่ือเนการแนะแนวทางในการปฏิบัติตัว  

และวางเป้าหมายในการเรียนสี่ปี เพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

- มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตแรกเข้าต่อความช่วยเหลือและข้อมูลที่ได้รับ และมีการน าข้อมูลที่ได้ใน
แต่ละปีมาใช้ในการจัดท าแผนและการปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับนิสิตที่จะเข้าใหม่ในปีถัดไป 

3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิต 

- จดัให้อาจารย์ภายในสาขาวิชา ดูแลนิสิตที่เข้าใหม่เท่ากันทุกคน ซึ่งสามารถให้ค าปรึกษานิสิตได้อย่างทั่วถึง 

- มีนโยบายให้อาจารยืที่ปรึกษาเรียกนิสิตที่ปรึกษามาพบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ข้อมูลและ
รู้จักนิสิตมากขึ้น 

3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต) 

หลักสูตรมีการส ารวจอัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา และส ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของ
นิสิต ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจของนิสิตแรกเข้าต่อความช่วยเหลือที่ได้รับ ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย
ต่อหลักสูตร ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน ความพึงพอใจต่อความช่วยเหลือของอาจารย์ และความพึงพอใจของ
สถานที่ผึกสหกิจศึกษาต่อคุณภาพนิสิต จะเห็นได้ว่านิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรต่อไป  

4.อาจารย ์

1.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
- ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาที่

รับผิดชอบ 
- ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความส าคัญ และ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่ 
- ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ์

การสอนและการประเมินผล  ให้แก่ทั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ใหม่  
- จัดให้มีการอบรมอาจารย์ใหม่ในด้านกลยุทธ์และวิธีการสอนแบบต่างๆ และทักษะด้านการวิจัย กลยุทธ์

การประเมินผลสัมฤทธ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง 
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 - มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน  โดยอาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
 

อาจารย์ใหม่ 

คุณสมบัติ  
 - มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ สาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน 

- ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 เกณฑ์การคัดเลือก 
 การรับอาจารย์ใหม่ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด มีความสามารถในการสอน ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมของความเป็นครู โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือ
ประเมินคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาความรู้
ความสามารถจากการสอบสัมภาษณ์ และน าเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการคัดเลือก และตอบข้อซักถามต่าง 
ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับอาจารย์ใหม่ก าหนด ซึ่งผลการคัดเลือกนั้นยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชารวมทั้งมติการตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นหลัก  

 
1.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
1.2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การวัดและ
ประเมินผล  ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข ระหว่างอาจารย์ในคณะ/
ภาควิชา/ สาขาวิชา 

- สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน  และน าการเรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา 
 - สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานในเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนด้านสัตวศาสตร์และอาหารสัตว์ 
1.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

- สนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการด้านสัตวศาสตร์และอาหาร
สัตว์ 

- ฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
- สนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
- สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ 
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5.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 

1.1 หลักการคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร ในแต่ละปีการศึกษาจะมี
การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ก่อนปิดภาคการศึกษา มีการแจ้งให้อาจารย์ ผู้จัดการรายวิชาทุกคนเตรียมความพร้อมในการ
จดัท าแผนการเรียนรู้ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบการเรียนการสอน สื่อการสอน เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

- เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มอบหมายให้อาจารย์ ผู้จัดการรายวิชาประเมินความต้องการ/ความพึง
พอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนและใช้ข้อมูลในการปรับกลยุทธิ์การสอน 
- มอบหมายอาจารย์  ผู้จัดการรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา และของประสบการณ์ภาคสนาม ตามรายละเอียดที่ สกอ. ก าหนดซึ่งรวมถึงข้อเสนอแผนการปรับปรุง เมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลทวบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตทุกปีการศึกษา โดย
คณะกรรมการทวนสอบของภาควิชา สุ่มทวนสอบรายวิชาร้อยละ 25 ของรายวิชาในความรับผิดชอบของภาควิชาใน
แต่ละปี 

- เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
รายงานผลการด าเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต จัดท าร่างรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรประจ าปี เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา 

- หัวหน้าภาควิชาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
วิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนปรับกลยุทธ์การสอน ทักษะอาจารย์ใน
การใช้กลยุทธ์การสอน รายละเอียดของวิชา สิ่งอ านวยความสะดวก ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงเสนอต่อคณบดี 

1.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- ในรายวิชาบังคับ การพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน โดยพิจารณา

ประกอบกับผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ ดังนั้นในแต่ละรายวิชาจึงมีผู้สอนมากกว่า 
1 คน เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ส่วนในรายวิชาเลือก ซึ่งในหลักสูตร มีรายวิชาเลือกจ านวนมาก เท่ากับจ านวนอาจารย์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่มีความช านาญเฉพาะด้านได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้นิสิตโดยตรงความความสมัครใจ
ของนิสิต 

5.2.การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
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มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานใน (SAR) ปีที่แล้ว 

 
5.3 การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

แต่ละรายวิชามีการประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน 
- ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตุพฤติกรรมการแสดงอออกตามปกติของนิสิต 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 
2. ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

- ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย การน าเสนอรายงาน
การค้นคว้าหน้าชั้น 

- ประเมินจากการสอบข้อสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ 
- ประเมินความรู้ของบัณฑิตและการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

3. ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

- ประเมินจากผลการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย เช่น การแก้ปัญหาในการด าเนินวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรีให้ส าเร็จลุล่วง 

- ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา 

- ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาวิทยาพนธ์ระดับปริญญาตรี 

4. ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

- มอบหมายนิสิตประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ 

- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 

- สังเกตการมีส่วนร่วมของกิจที่ทางสาขาจัดให้เช่น การด าเนินการชมรมสัตวศาสตร์  

5. ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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- ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมอบหมายแต่ละบุคคล 

- ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วนที่นิสิต
รับผิดชอบ และส่งเล่มในวิชาสัมนา รายงานสหกิจศึกษา และรายงานเล่มวิจัยระดับปริญญาตรี 

- ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากการพัฒาการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การน าเสนอสัมมนา 
การน าเสนอวิจัยระดับปริญญาตรี และน าเสนอสหกิจต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา 

- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการท างานร่วมในรายวิขาต่างๆ ที่ก าหนดให้มีการท างานกลุ่ม 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชา หลักสูตรได้ก าหนดให้นิสิตได้ทดสอบความรู้ 3 ด้าน คือ วิชาชีพ ภาษา และคอมพิวเตอร์ โดยในกการ
ทดสอบความรู้ทางวิชาชีพนั้น ได้มีการปรับปปรุงเกณฑ์และข้อสอบที่ใช้ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น 
และปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร ภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของทั้งอาจาย์
ผู้สอนและนิสิต แล้วน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ประกอบการตั้งงบประมาณส าหรับบ ารุงรักษาครุภัณฑ์การเรียนการ
สอนให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงประชุมหารือในการหาแนวทางเพ่ือหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดหาและบ ารุง
ซ่อมแซมทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ในหลายช่องทาง  เช่น การบริการวิชาการและเงินบริจาคจากคณาจารย์ ใน
ส่วนของการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยและคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
หนังสือหรือต าราและวารสารทางวิชาการ และทรัยพยากรการเรียนการเสอนเปป็นประจ าทุกปี และเวียนแจ้ง
อาจารย์ให้เสนอชื่อสื่อที่ต้องการ ส าหรับอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบั ติการจะมีการประชุมวางแผนจัดท าข้อเสนอ
งบประมาณครุภัณฑ์ 

6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนกการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรได้มีการประชุมหารือในการหาแนวทางเพ่ือหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดหาและบ ารุง
ซ่อมแซมทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ในหลายช่องทาง  เช่น การบริการวิชาการและเงินบริจาคจากคณาจารย์ 
รวมถึงมีการจัดตั้งแผนจัดสรรเครื่องมือและงบประมาณในการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
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7.ตัวบ่งช้ีผลการด านินงาน (Key Performance Indicators)  
การก ากับตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีเกณฑ์การประเมิน จ านวน 5 ข้อ 

 
 

ข้อ 

 

เกณฑ์ 

 

รายละเอียดการประเมิน 

ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีที่5 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 จ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

     

2 คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ประเภทวิชาการ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทา่ หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการ
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ข้อ 

 

เกณฑ์ 

 

รายละเอียดการประเมิน 

ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีที่5 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปฏิบัติการ 

3 คุณสมบัติของ

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 
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ข้อ 

 

เกณฑ์ 

 

รายละเอียดการประเมิน 

ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีที่5 

2564 2565 2566 2567 2568 

4 คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์
นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีได้ 
อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และ 

- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น 

     

5 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่าง
น้อยทุก ๆ 5 ปี 
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ข้อ 

 

เกณฑ์ 

 

รายละเอียดการประเมิน 

ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีที่5 

2564 2565 2566 2567 2568 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

การก ากับตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร

จัดการหลักสูตรตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

  
ผ่าน   

  

ไม่

ผ่าน 

  
ผ่าน   

  

ไม่

ผ่าน 

  
ผ่าน   

  

ไม่

ผ่าน 

  
ผ่าน   

  

ไม่

ผ่าน 

  
ผ่าน   

  

ไม่ผ่าน 
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7.2     ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ระดับปริญญาตรี 

    7.2.1 ตัวบ่งชี้หลัก ( Core KPIs) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐาน                  ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม

แบบ มคอ.3                และ มคอ.4 (แผนการเรียนรู้ของรายวิชา) อย่าง

น้อยก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

     

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 (ผลการเรียนรู้ของ

รายวิชา) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

     

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หรือเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายใน 60 วัน หลังสิ้นปี

การศึกษา 

     

6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (แผนการเรียนรู้ของรายวิชา)อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 

2564 2565 2566 2567 2568 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

หรือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดปีที่ผ่านมา 

     

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

     

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  (1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า/

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
  (2) อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืน 

หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 
  (3) การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้ แบบสอบถามหรือการ

สนทนากับกลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
  (4) ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการสอบ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  (1) การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล และ
กองบริการการศึกษา 
  - มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรบุคคลสายสนับสนุนที่เพียงพอต่อ               
การจัดการเรียนการสอน 
  - มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนและจัดกิจกรรมอบรมและ
พัฒนาความต้องการนั้น และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 1. โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา ในรูปแบบสอบถาม 
หรือ การประชุมตัวแทนนิสิตกับตัวแทนอาจารย์  
 2. โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน 
  การประเมินจากการเยี่ยมชมหรือข้อมูลในร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
 3. โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
  (1) แบบประเมินความพึงพอใช้ต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
  (2) การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 6 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารสัตว์อย่างน้อย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  (1) อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ เมื่อสิ้น

ภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร และปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

  (2) อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 6 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

  (3) อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก  
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เสนอประธานหลักสูตร  

  (4) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 

  (5) คณบดีจัดท ารายงานทุกภาคการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานจัดท า
หลักสูตรเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

 


