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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เทคโนโลยีการเกษตร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25491791100374
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Animal Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (สัตวศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Animal Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Animal Science)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการหลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทสี่ ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตร 2559
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการประจาคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรเป็นต้น
8.2 นักวิชาการในหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ ธุรกิจด้านปศุสัตว์ และฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น
8.3 นักวิชาการในหน่วยงาน โครงการพิเศษ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นต้น
8.4 นักวิชาการในหน่วยงานองค์กรอิสระ
8.5 ประกอบอาชีพอิสระ
8.6 นักวิชาการในหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ องค์กรวิชาชีพอาจกาหนดเงื่อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพที่แตกต่าง
จากเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2559
2547
2544
2562
2552
2548

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2549
2545
2557
2548
2544
2555
2544
2538

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
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9. ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ การศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
เลขประจาตัว
ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ที่
ประชาชน
1 นางสาววนิดา มากศิริ
31904000XXXXX อาจารย์
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
วท.ม. (สรีรวิทยาการสัตว์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
2 นางสาวทวิรัตน์ ก้อนเครือ 17099000XXXXX อาจารย์
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร)
3 นางสาวสารวย มะลิถอด
37210001XXXXX อาจารย์
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
4 นายดารงศักดิ์ อาลัย
37604002XXXXX อาจารย์
ปร.ด. (วิจัยและการพัฒนาการเกษตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
5 นายมหิศร ประภาสะโนบล 34699003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ส.ม. (การสาธารณสุขทั่วไป)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์)
หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแสดงในภาคผนวก ง
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยน
แปลงทางด้านเทคโนโลยีเกิดอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจาเป็น ที่จะต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดังกล่าวในอนาคต รวมไปถึงการก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจะต้องมีการบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมไปถึงสร้างและพัฒนากาลังคน
ที่ เ ป็ น เลิ ศ โดยเฉพาะในการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นไทย เกิ ด การเรี ย นรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีการจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับ
ชุมชนถึงระดับประเทศสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ โดยเป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศไทยเป็น
สังคมเกษตรแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ทาให้มี
การเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคการเกษตรค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้าน
อาหาร ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางการเกษตรเข้าไปอยู่ภาคการเกษตรและภาคปศุสัตว์
จะช่วยในการยกระดับผลิตภาพ และสร้างมูลค่าภาคปศุสัตว์ที่สูงขึ้น และช่วยประชากรที่อยู่ในภาคปศุสัตว์
ให้อยู่ต่อไปได้และอยู่ได้ดีขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผน
ปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุ มความร่วมมือในหลายสาขา เช่นความร่วมมือ
ด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม
สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสาคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้
และรองรั บ การเป็ น ประชาคมซึ่ ง เน้ น ใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ (1) การสร้ า งประชาคมแห่ ง สั ง คมที่ เ อื้ อ อาทร
(2) แก้ ไ ขผลกระทบต่ อ สั ง คมอั น เนื่ อ งมาจากการรวมตั ว ทางเศรษฐกิ จ (3) ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น ของ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน
ในระดับรากหญ้าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสาร ซึ่งเป็นรากฐานสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จะต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้าง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรจึงต้องให้หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐาน
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สามารถบริหารหลักสูตรให้ได้ผลผลิตเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีการทางาน
และการปรับตัวที่ดี สามารถแข่งขันในระดับประเทศและภูมิภาคได้ด้ วย ซึ่งจะช่วยดึงคนให้อยู่ภาคเกษตร
และสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขัน
ทางธุรกิจการปศุสัตว์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านสัตวศาสตร์ จาเป็น
ที่จะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่ ง การเรีย นรู้ที่ มี คุณภาพและมี ความเป็น เลิศทางวิ ช าการ หลั ก สู ตรสัต วศาสตร์ฉบั บนี้ ได้ ใช้ แนวทาง
ตามแนวดิด ดังนี้
12.1.1 แนวความคิดในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
1) พื้ น ฐานของการจั ด การศึ ก ษาที่ ต้ อ งสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา คื อ การจั ด
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพและทักษะการสื่อสารให้กับผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน และมาตรฐานการเรียนและการประเมินผลการเรียนรู้
2) ทักษะที่จาเป็นในการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มากกว่า 2 ภาษา
2. ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและแก้ปญ
ั หาได้
3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา
4. ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการสร้างนวัฒกรรม
5. ทักษะการทางานร่วมกันทักษะการทางานเป็นทีมและทักษะความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
6. ทักษะการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ การเรียนรู้การพึ่งตนเอง
7. ทักษะการเรียนรู้ และทักษะการสร้างนวัตกรรม
8. ทักษะเข้าใจความแตกต่างกันของวัฒนธรรมและทักษะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
9. ทักษะการสื่อสารและการแสวงหาความรู้จากสื่อสารสนเทศที่จาเป็นมากกว่า 2 ภาษา
10.ทักษะการแสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
12.1.2 แนวคิดการจัดการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Active Learning)
กรอบแนวคิ ด การจั ด การสอนแบบ Active Learning เป็ น การน าเอาวี ธี ก ารสอน
เทคนิค การสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ออกแบบการสอนที่ยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เน้นการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม (Formative) เช่น
การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) การสอนแบบโครงงาน (Project Based
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Learning) การสอนแบบวิจัย (Research Based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem
Based Learning) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) และการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นสื่อการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติ นาไปใช้
แก้ไขปัญหา หรือประกอบอาชีพในอนาคต
12.1.3 แนวคิดของ STEM Education
STEM Education คือการสอนแบบบูรณาการข้าม กลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary
Integration) ระหว่าง ศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T)
วิ ศ วกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ คณิ ต ศาสตร์ (Mathematics: M) โดยน าจุ ด เด่ น ของธรรมชาติ
ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ทุกแขนงมาใช้
ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้
ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกัน เพราะในการทางานจริงหรือในชีวิตประจาวันนั้น ต้องใช้ความรู้หลายด้าน
ในการทางานทั้งสิ้นไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆ ทั้งนี้ STEM Education ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะสาคัญในโลกโลกาภิวัตน์หรือทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
12.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์
บทเรี ย นออนไลน์ เ ป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ เ ริ่ ม น ามาใช้ ใ นการศึ ก ษากั น อย่ า ง
แพร่หลายถือเป็นบทเรียนออนไลน์ของการสร้างสื่อในการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผนวกกับความสามารถของการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็ น การน าเอาประสิ ท ธิ ภ าพของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ม าผสมผสานกั บ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา และ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต บทเรียนออนไลน์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เช่น e-mail, Webboard, Chat
room, เครื่องมือสืบค้น (Search engine), การประชุมทางไกล (Video conferencing) เป็นต้น ซึ่งทาให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่ อสนั บสนุ นให้ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น น าและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลด้านสัตว์
12.2.2 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรมส านึ ก ในความเป็ น ไทย มี ค วามรั ก และผู ก พั น ต่ อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้ องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.3 เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า ความส านึ ก และความภู มิ ใ จในวั ฒ นธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 หมวดวิชา/กลุม่ วิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีเ้ ปิดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านเปิดสอนโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่กากับดูแล โดยประสานงานกับสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ
ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ ลละวัตุปประสงคขของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะและความสามารถผสานภูมิปัญญาไทย และสากลในด้าน
สัตวศาสตร์ เพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต เพื่อรองรับความ
มั่นคงทางอาหาร (Food security) และความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) สนองรับนโยบายของ
ประเทศที่จะให้ไทยเป็นครัวของโลก ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศภายใต้กรอบ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0
และตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.
2561-พ.ศ.2564 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์) แผนพัฒนาจังหวัด
เพชรบุรี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) และการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ดังนั้นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จึงผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางปศุสัตว์ให้ก้าวไปอยู่ในภาค
การเกษตรของชาติทจี่ ะช่วยในการยกระดับผลิตภาพ และสร้างมูลค่าภาคปศุสัตว์ที่สูงขึ้นต่อไป
1.3 วัตุปประสงคข
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีทักษะด้าน
สัตวศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์งานด้านสัตวศาสตร์และการจัดการ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ทั้งระบบ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถผสานภูมิปัญญา เทคโนโลยีและสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ใฝ่รู้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสัตวศาสตร์ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
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2. ลผนพัฒนาปรับปรปง
ลผนการพัฒนา/เปลี่ยนลปลง
กลยปทธข
แผนปรับปรุงหลักสูตรสัตวศาสตร์ 1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
ให้มีมาตรฐานตามที่สานักงานคณะ จากแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแห่ ง
กรรมการการอุดมศึกษา กาหนด ชาติ แ ละมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
มาตรฐานชาติ
2. ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร
สม่าเสมอ
แผนปรับปรุงหลักสูตรสัตวศาสตร์ 1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง สังคมและวิชาการทางสัตวศาสตร์
ทางสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและ อย่างสม่าเสมอ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ

แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและ บริการวิชาการให้ มี
ความรู้ สมรรถนะและเจตคติที่ทัน
สมัยและเหมาะสมตามมาตร ฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
แ ล ะต่ อ ก ารเปลี่ ย นแปลง ของ
เทคโนโลยี

1. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการ
เรี ย น การสอน วิ จั ย และการ
บริการวิชาการ

1. การส ารวจความต้ อ งการ
สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น
การเรียนการสอน
2. การเขียนโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
3. การดาเนินการ
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2.รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2. แผนปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง
แ ล ะ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
วิ ช า ก า ร ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก
1. การได้รับการดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
2. รายงานผลการประเมิ น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ทางวิชาการ
1. รายงานผลการประเมิ น
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
และอาจารย์ ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น
การเรียนรู้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
2) การสาเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่ น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ภาคผนวก ช หมวด 10)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 4)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 7)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า
จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 ต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กาหนด
2.2.3 มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพ
2.2.4 มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 2)
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการใช้งานและการสื่อสาร
2.3.3 ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากพื้นฐานครอบครัวและสังคม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชาจัดประชุมผู้ปกครอง
จัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา
2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะกาหนด
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
2.4.3 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีการสนับสนุน
ทุนการศึกษา สนับสนุนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และการหารายได้ระหว่างเรียน
2.4.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปรับตัวในการเรียน โดยจัดให้มี อาจารย์ที่
ปรึกษาให้คาปรึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับชั้นปี

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2563

2564

2565

2566

2567

ชั้นปีที่ 1

50

50

50

50

50

ชั้นปีที่ 2

0

50

50

50

50

ชั้นปีที่ 3

0

0

50

50

50

ชั้นปีที่ 4

0

0

0

50

50

รวม

50

100

150

200

200

จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

0

0

0

50

50
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(รายหัวนักศึกษา)
รวมรายรับ

2563
1,200,000
75,000

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2,400,000 3,600,000 4,800,000

2567
4,800,000

150,000

2,400,000 2,520,000

225,000

300,000

300,000

2,646,000

2,778,000

2,917,000

* ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 24,000 บาท/ คน/ ปีการศึกษา

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดเงิน
2563
2564
2565
2566
2567
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือนบุคลากร
2,400,000 2,520,000 2,646,000 2,778,000 2,917,000
ค่าตอบแทน
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
ค่าใช้สอย
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
ค่าวัสดุ
150,000
150,000
200,000
200,000
200,000
รวม (ก)
2,700,000 2,820,000 3,096,000 3,228,000 3,367,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
200,000 200,000
200,000
200,000 200,000
รวม (ก) + (ข)
3,100,000 3,220,000 3,496,000 3,628,000 3,767,000
จานวนนักศึกษา
50
100
150
200
200
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
24,500.00 บาท / คน / ปี
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้
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2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
หมายเหตุ
1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้
แนวปฏิบัติการกาหนดหน่วยกิต เช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 8)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

131 หน่วยกิต
30
12
6
6
6
95
30
46
12
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมายเหตุ
1) กลุ่ มวิ ชาภาษาและการสื่ อสาร ให้ นั กศึ กษาเลื อกเรี ยนภาษาอั งกฤษ ไม่ น้ อยกว่ า 9 หน่ วยกิ ต
และเลือกเรียนกลุ่มภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรื อ กรณี ที่ ห ลั ก สู ต ร มี มคอ.1 หรื อ มาตรฐานของสาขาวิ ช า ให้ เ ลื อ กกลุ่ ม วิ ช าภาษาและ
การสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1 ) และ 2 ) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
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3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical thinking
หมายเหตุ
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรื อ กรณี ที่ ห ลั ก สู ต ร มี มคอ. 1 หรื อ มาตรฐานของสาขาวิ ช า ให้ เ ลื อ กกลุ่ ม วิ ช าภาษาและ
การสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ
3) ทั้ ง นี้ ใ นกรณี ข้ อ 1) และ 2) ต้ อ งเรี ย นรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษรวมไม่ น้ อ ยกว่ า 12 หน่ ว ยกิ ต
ตลอดหลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ที่ระดับ A2 และ
รายวิ ช า 2220201 ภาษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ มี ร ะดั บ ความยากทางภาษาอั ง กฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
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5) หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนของหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2562)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกาหนด
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based
โดยก าหนดหน่ ว ยกิ ต และให้ มี ก ารจั ด ชั่ ว โมงการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นปกติ ค วบคู่ กั บ
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นระบบการสอนออนไลน์ แ ละเน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
วิธีการกาหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่นๆที่ใช้แนวปฏิบัติการกาหนดจานวนหน่วยกิตในทานองเดียวกันนี้ ดังนี้
3 (1-2-6) หมายถึง
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต
และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต
และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
2810310
2221310
2310010
3310810

รหัสวิชา
2221210
2310020

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Recreation In Daily Life
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Life Skills and Personal Development in a Dynamic World
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
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รหัสวิชา
2310030
2310410
2340310
3211110
3330010
3330020
3330030
3330110
3003110

รหัสวิชา
1810310
4400010
4410110
4420310
4430110

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบนั
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizenship
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
ทักษะในศตวรรษที2่ 1 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1-2-6)
Sports for Health Development
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environment and Green Technology
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
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รหัสวิชา
4430120
4520110
4520120
4830110
5600010
6510410
6530410
6840110
7440110
7003120
8710010

รหัสวิชา
4011105
4021105
4022305

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai cooking and International cooking
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for local development
จิตสานึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious mind and Traffic Discipline
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
Thinking Skills
ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
บังคับเรียน 30 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Physics
เคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Chemistry
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Organic Chemistry
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รหัสวิชา
4022501
4031105
4032201
4032401
4041103
4052101
5002103

รหัสวิชา
5003402
5003501
5003901
5041401
5041601
5042101
5042201

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Biochemistry
ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental Biology
จุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
Microbiology
สัตววิทยา
3 (2-3-4)
Zoology
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
Basic Mathematics
สถิติวิเคราะห์ 1
3 (2-2-5)
Statistical Analysis 1
พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
Fundamental Genetics for Agriculture
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
บังคับเรียน 46 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
Agricultural Business Planning for Entrepreneurs
ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Instrument and Smart Device Control System
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตทิ ี่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3 (2-2-5)
Experimental Design and Statistical Data Analysis in Agriculture
อาหารและการให้อาหารสัตว์
3 (2-2-5)
Feeds and Feeding
หลักการผลิตสัตว์
3 (2-2-5)
Principles of Animal Production
การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-2-5)
Poultry Production
การผลิตสุกร
3 (2-2-5)
Swine Production
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รหัสวิชา
5042502
5043301
5043302
5043503
5043605
5043901
5044902
5052101
5052201

รหัสวิชา
5003202
5042202
5042402
5042503
5042501

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (3-0-6)
Animal Breeding
การผลิตโคนม
3 (2-2-5)
Dairy Production
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
3 (2-2-5)
Beef and Buffalo Production
การผสมเทียม
3 (2-2-5)
Artificial Insemination
ภาษาอังกฤษเพื่อการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
English for Animal Production
สัมมนาทางสัตวศาสตร์
1 (0-3-0)
Seminar in Animal Science
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
3 (2-2-5)
Special Problems in Animal Science
หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม
3 (2-2-5)
Principles of Animal Hygiene and Farm Standard
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5)
Animal Anatomy and Physiology
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
3 (2-2-5)
Good Agricultural Practice and Organic Agriculture
การผลิตแพะและแกะ
3 (2-2-5)
Goat and Sheep Production
การจัดการพืชอาหารสัตว์
3 (2-2-5)
Forage Crops Management
พฤติกรรมและการบังคับสัตว์
3 (2-2-5)
Animal Behavior and Restraint
โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
3 (2-2-5)
Animal Housing and Equipment
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รหัสวิชา
5042504
5042606
5043102
5043103
5043104
5043403
5043404
5043407
5043504
5043505
5043506
5043602
5043603
5043606
5043607

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์
3 (2-2-5)
Farm Mechanic in Livestock
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
3 (2-2-5)
Farm Business Management
การฟักไข่และการจัดการโรงฟักไข่
3 (2-2-5)
Hatching and Hatchery Management
การผลิตสัตว์ปีกเพื่อการค้า
3 (2-2-5)
Commercial Poultry Production
ปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์
3 (2-2-5)
Livestock in Organic Systems
โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
3 (2-2-5)
Applied Animal Nutrition
การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
3 (2-2-5)
Feed Analysis
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์
3 (2-2-5)
Value of Livestock Products
การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียจากสัตว์
3 (2-2-5)
Environmental and Animal Waste Management
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์
3 (2-2-5)
Animal Biotechnology
ฟาร์มอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
Smart Farming
การผลิตสัตว์สวยงาม
3 (2-2-5)
Fancy Animal Production
เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์
3 (3-0-6)
Selected Topic in Animal Science
การเลี้ยงม้า
3 (2-2-5)
Equine Husbandry
การจัดการดูแลสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงแปลก
3 (2-2-5)
Management and Care of Wildlife and Exotic Pets
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รหัสวิชา
5053301
5061101

รหัสวิชา
5044801
5044802
5044803
5044804
หมายเหตุ

ชื่อวิชา
การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์
Drug Used in Livestocks
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Principles of Aquaculture

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์
1 (100)
Pre-Field Experience in Animal Science
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์
6 (600)
Field Experience in Animal Science
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (100)
Pre - co-operative Education
สหกิจศึกษา
6 (600)
Co-operative Education
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 5044801 และ 5044802
นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 5043803 และ 5044804

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานี้

22
3.1.4 การจัดแผนการศึกษานักศึกษาปกติ
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ศึกษาทั่วไป

2220200
……………
……………
เฉพาะด้าน 4021105
(วิชาแกน)
4031105
เฉพาะด้าน 5041601
(วิชาชีพบังคับ) 5052101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เคมีพื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
หลักการผลิตสัตว์
หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐาน
ฟาร์ม
รวม

0
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2
2

2
2
2
3
3
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
4
4
5
5

18

11

16

36

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ศึกษาทั่วไป

2220201
……………
4022305
4032401
4041103
5041401

เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพเลือก)

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เคมีอินทรียพ์ ื้นฐาน
สัตววิทยา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาหารและการให้อาหารสัตว์

…………… กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27

3
3
3
3
3
3

1
1
2
2
3
2

2
2
3
3
0
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
4
4
6
5

3

2

2

5

21

13

14

36

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

23
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป

2220202
……………
……………
4011105
5002103
5052201

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์พื้นฐาน
พันธุศาสตร์พนื้ ฐานเพื่อการเกษตร
กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์

3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2

2
2
2
3
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
4
5
5

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3

2

2

5

21

11

15

35

เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน ……………
(วิชาชีพเลือก)

รวม

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 26
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป

2220203
……………
……………
4022501
4032201
4052101
5043503

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
ชีวเคมีพื้นฐาน
จุลชีววิทยา
สถิติวิเคราะห์ 1
การผสมเทียม

3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2
2

2
2
2
3
3
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
4
4
5
5

รวม

21

11

16

36

เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

24
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เฉพาะด้าน 5003901 การวางแผนการทดลองและการ
(วิชาชีพบังคับ)
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
5042502 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
5043901 สัมมนาทางสัตวศาสตร์
5043301 การผลิตโคนม
5042201 การผลิตสุกร
5003501 ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์
อัจฉริยะทางการเกษตร
5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับ
ผู้ประกอบการ
รวม

3

2

2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
5

3
1
3
3
3

3
0
2
2
2

0
3
2
2
2

6
0
5
5
5

3

2

2

5

19

13

13

31

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 26

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เฉพาะด้าน 5043302 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
(วิชาชีพบังคับ) 5042101 การผลิตสัตว์ปีก
5043605 ภาษาอังกฤษเพื่อการผลิตสัตว์
เฉพาะด้าน …………… กลุ่มวิชาชีพเลือก
(วิชาชีพเลือก) …………… กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
3
3
3
3
3
15

2
2
3
2
2
11

2
2
0
2
2
8

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
5
5
6
5
5
26

25
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
วิชาเลือกเสรี

5044902

ชื่อวิชา

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

2

2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
5

3
3
1

2
2
0

2
2
100

5
5
0

10

6

6(100)

15

ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์

………………. วิชาเลือกเสรี
………………. วิชาเลือกเสรี
เฉพาะด้าน
5044801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(วิชาฝึกประสบ
สัตวศาสตร์
การณ์วิชาชีพ)
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 12(100)

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วย
กิต

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เฉพาะด้าน
(วิชาชีพฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ)

5044802

ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ
สัตวศาสตร์

6

รวม

6

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา = 600

ศึกษา
ทฤษฎี ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
0
600
0

0

600

0

26
3.1.5 การจัดแผนการศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ศึกษาทั่วไป

2220200
……………
……………
เฉพาะด้าน 4021105
(วิชาแกน) 4031105
เฉพาะด้าน 5041601
(วิชาชีพบังคับ) 5052101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เคมีพื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
หลักการผลิตสัตว์
หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐาน
ฟาร์ม
รวม

0
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2

2
2
2
3
3
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
4
4
5

3

2

2

5

18

11

16

36

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ศึกษาทั่วไป

2220201
……………
4022305
4032401
4041103
5041401

เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
สัตววิทยา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาหารและการให้อาหารสัตว์

เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน …………… กลุ่มวิชาชีพเลือก
(วิชาชีพเลือก)
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27

3
3
3
3
3
3

1
1
2
2
3
2

2
2
3
3
0
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
4
4
6
5

3

2

2

5

21

13

14

36

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

27
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป

2220202
……………
……………
4011105
5002103
5052201

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์พื้นฐาน
พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์

เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน …………… กลุ่มวิชาชีพเลือก
(วิชาชีพเลือก)
รวม

3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2

2
2
2
3
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
4
5
5

3

2

2

5

21

11

15

35

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 26
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป

2220203
……………
……………
4022501
4032201
4052101
5043503

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชีวเคมีพื้นฐาน
จุลชีววิทยา
สถิติวิเคราะห์ 1
การผสมเทียม

3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2
2

2
2
2
3
3
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
4
4
5
5

รวม

21

11

16

36

เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

28
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

เฉพาะด้าน 5003901
(วิชาชีพบังคับ)
5042502
5043901
5043301
5042201
5003501
5003402

ศึกษา
หน่วย
ชื่อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ ด้วย
กิต
ตนเอง
การวางแผนการทดลองและการ 3
2
2
5
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3
3
0
6
สัมมนาทางสัตวศาสตร์
1
0
3
0
การผลิตโคนม
3
2
2
5
การผลิตสุกร
3
2
2
5
ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์ 3
2
2
5
อัจฉริยะทางการเกษตร
การวางแผนธุ ร กิ จ เกษตรส าหรั บ 3
2
2
5
ผู้ประกอบการ
รวม
19
13
13
31
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 26

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เฉพาะด้าน 5043302 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
(วิชาชีพบังคับ) 5042101 การผลิตสัตว์ปีก
5043605 ภาษาอังกฤษเพื่อการผลิตสัตว์
เฉพาะด้าน …………… กลุ่มวิชาชีพเลือก
(วิชาชีพเลือก) …………… กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19

ศึกษา
หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ ด้วย
กิต
ตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
3
0
6
3
2
2
5
3
2
2
5
15

11

8

26

29
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
วิชาเลือกเสรี

5044902

เฉพาะด้าน
(วิชาฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพ)

ชื่อวิชา

3

2

2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
5

3
3
1

2
2
0

2
2
100

5
5
0

10

6

6(100)

15

หน่วย ทฤษ
กิต
ฎี

ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์

………………. วิชาเลือกเสรี
………………. วิชาเลือกเสรี
5044803 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

รวม

ปฏิบัติ

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 12(100)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

เฉพาะด้าน
(วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ)

5044804

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา

รวม
ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา = 600

3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก

6

0

600

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
0

6

0

600

0

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

3.2 ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

4

5

6

นางสาววนิดา มากศิริ

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
วท.ม. (สรีรวิทยาการสัตว์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
นางสาวทวิรัตน์ ก้อนเครือ อาจารย์
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
นางสาว สารวย มะลิถอด อาจารย์
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
นายดารงศักดิ์ อาลัย
อาจารย์
ปร.ด. (วิจัยและการพัฒนาการเกษตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
นายมหิศร ประภาสะโนบล ผู้ช่วย
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ศาสตราจารย์ ส.ม. (การสาธารณสุขทั่วไป)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์)
นางมนัญญา ปริยวิชญภักดี อาจารย์
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2559
2547
2544
2562
2552
2548
2549
2545
2557
2548
2544
2555
2544
2538
2555
2538
2535

2563 2564 2565 2566
24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับที่
1

2

4

5

6

นางสาววนิดา มากศิริ

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
วท.ม. (สรีรวิทยาการสัตว์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
นางสาวทวิรัตน์ ก้อนเครือ อาจารย์
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
นางสาว สารวย มะลิถอด อาจารย์
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
นายดารงศักดิ์ อาลัย
อาจารย์
ปร.ด. (วิจัยและการพัฒนาการเกษตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
นายมหิศร ประภาสะโนบล ผู้ช่วย
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ศาสตราจารย์ ส.ม. (การสาธารณสุขทั่วไป)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์)
นางมนัญญา ปริยวิชญภักดี อาจารย์
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2559
2547
2544
2562
2552
2548
2549
2545
2557
2548
2544
2555
2544
2538
2555
2538
2535

2563 2564 2565 2566
24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

31

3

ชื่อ – นามสกุล

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา)

32
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็ น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาทางสัตวศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางานได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
1) ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 1 2 และ 3
2) ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 สาหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 สาหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
สัปดาห์
1-2
3-5
6-7

ทักษะ
1. ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในฟาร์ม
2. ฝึกทักษะการเลี้ยงสัตว์
3. ฝึกทักษะการจัดการฟาร์ม

8-9 4. ฝึกทักษะสัตวรักษ์และการสุขาภิบาลสัตว์
10-12 5. ฝึกทักษะสวัสดิภาพสัตว์
13-16 6. ฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
7. ฝึกทักษะการทางานในหน่วยงาน/สถานประกอบการครั้งที่ 1
8. ฝึกทักษะการทางานในหน่วยงาน/สถานประกอบการครั้งที่ 2
1-16 9. ฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
10. ฝึกทักษะสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่
1

2

3
















-





-





-

4
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้นคว้า ทาการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแปลผลและ
รายงานผลจากการทดลองด้ า นต่ า ง ๆ หรื อ ด าเนิ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง คุ ณ ภาพในประเด็นที่
เกี่ยวข้องทางสัตวศาสตร์
5.2 ผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทาวิจัยเบื้องต้น และเขียนรายงานผล
การวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2) มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
4) มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
5) ดาเนินการสอบโครงร่างวิจัย
6) อนุมัติผลให้ดาเนินการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทางานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผล
จากผลสาเร็จของงานวิจัย และจัดสอบโดยการนาเสนอด้วยวาจา ที่มีอาจารย์สอบไม่น้อยกว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทำหน้ำที่ กิจกรรมส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษำมีจรรยำบรรณ
เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพ และ ในวิชำชีพ เคำรพในสิทธิทำงปัญญำและข้อมูลส่วนบุคคล
สังคม
กำรใช้เทคโนโลยี ในกำรพัฒนำสังคมที่ถูกต้อง นอกจำกนี้
อำจมี ก ำรจั ด ค่ ำ ยพั ฒ นำชุ ม ชน เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำมี โ อกำส
ประยุกต์หรือเผยแพร่ควำมรู้ที่ได้ศึกษำมำ
2) มี ค วำมรู้ พื้ น ฐำนในศำสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง รำยวิชำบังคับของหลักสูตรต้องวำงพื้นฐำนของศำสตร์
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดีสำมำรถ และสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
ประยุกต์ได้อย่ำงเหมำะสมในกำรประกอบวิชำชีพ มี ป ฏิ บั ติ ก ำร แบบฝึ ก หั ด โครงงำน และกรณี ศึ ก ษำ
และศึกษำต่อในระดับสูง
ให้นักศึกษำเข้ำใจกำรประยุกต์องค์ควำมรู้กับปัญหำจริง
3) มี ค วำมรู้ ทั น สมั ย ใฝ่ รู้ และมี ค วำมสำมำรถ รำยวิชำเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดควำมรู้พื้นฐำนในภำค
พัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำสังคม
บังคับ และปรับตำมวิวัฒนำกำรของศำสตร์ มีโจทย์ปัญหำ
ที่ท้ำทำยให้นักศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพ
4) คิดเป็น ทำเป็น และเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำได้ รำยวิชำจะกำหนดโจทย์ปัญหำ แบบฝึกหัด หรือโครงงำน
อย่ำงเป็นระบบและเหมำะสม
ให้นักศึกษำได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญญำ
5) มีควำมสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ
กำรบริหำรจัดกำรและทำงำนเป็นหมู่คณะ
6) รู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองและสำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
7) มี ค วำมสำมำรถในกำรใช้ ภ ำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรและปฏิบัติ รวมทั้ง
กำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ
8) เป็นผู้เรียนรู้และฉลำดรู้และมีปัญญำ

โจทย์ปัญหำและโครงงำนของรำยวิชำต่ำงๆ ควรจัดให้มีกิจกรรม
กลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำได้ฝึกฝนกำรทำงำนเป็นหมู่คณะ
กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
ควำมรู้ นำเสนอในชั้นเรียน และมีกำรเผยแพร่ควำมรู้ที่ได้
มีระบบเพื่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นที่ส่งเสริมให้
เกิดกำรแสวงหำควำมรู้ที่ทันสมัย กำรเผยแพร่ กำรถำมตอบ
และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
หลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมที่เกิดกำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดขั้นสูง มีควำมรอบรู้ด้ำนกำรเงิน สุขภำพ
สุนทรียภำพ วัฒนธรรม รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก กำรสร้ำงสัมมำชีพและควำมมั่นคงในคุณภำพ
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีควำมเพียร
มุ่งมัน่ มำนะ บำกบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และพัฒนำตนเอง ให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
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คุณลักษณะพิเศษ
9) เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
เป็ น ผู้ มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 มี ค วำมสำมำรถคิ ด
วิ เ ครำะห์ กำรคิ ด ขั้ น สู ง มี ค วำมฉลำดดิ จิ ทั ล ทั ก ษะกำร
ท ำงำนเป็ น ที ม มี ทั ก ษะข้ ำ มวั ฒ นธรรม รู้ เ ท่ ำ ทั น สื่ อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่ กำรเปลี่ยน แปลงของสังคม
และของโลก มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำให้กับ
วิชำชีพครู สำมำรถแสวงหำควำมรู้ พัฒนำควำมรู้ งำนวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำตนเอง ผู้เรียนให้เต็มศักยภำพ
ตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
10) เป็ น ผู้ มี ค วำมสำมำรถสู ง ในกำรจั ด กำร เป็ น ผู้ มี ค วำมสำมำรถในกำรจั ด เนื้ อ หำสำระ ออกแบบ
เรียนรู้
กิจกรรม วำงแผนและจัดกำรเรียนรู้ กำรถ่ำยทอดควำมรู้
สร้ำงแรงบันดำลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด กำรเรียนรู้และ
มีควำมสุขในกำรเรียนโดยใช้ศำสตร์กำรสอน รวมถึงกำรใช้
เทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญำในชุมชนที่เหมำะสมกับ
สำระวิชำและผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำงกัน สำมำรถบูรณำกำร
ควำมรู้ ข้ ำ มศำสตร์ ข้ ำ มวั ฒ นธรรมและกำรวิ จั ย สำมำรถ
นำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรศำสตร์
กำรสอน ควำมรู้ เนื้อหำสำระและเทคโนโลยี (TPCK) เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรี ยน ตลอดจนนำไปใช้ในกำรแก้ไข
ปัญหำ พัฒนำตนเอง ผู้เรียนและสังคม
11) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและใส่ใจสังคม
มีควำมรักชำติ รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและจิตสำนึก
สำกล รู้ คุ ณ ค่ ำ และมี ส่ ว นร่ ว มในกำรพั ฒ นำอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยและท้องถิ่น มีจิต
อำสำและดำเนินชีวิตตำมวิถีประชำธิปไตย มีควำมยุติธรรม
และมีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม ยึดมั่นในควำมถูกต้อง
เคำรพสิทธิ เสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึก
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชำศึกษำทั่วไปกำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้ำนมีดังนี้
1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่ำ รู้และเข้ำใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญต่อกำรดำรงตนและ
กำรปฏิบัติงำน มีกำรนำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลำ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพและ
สังคม
3) เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทำงกำย ทำงวำจำ และทำงจิต
5) ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ขององค์กรและสังคม
1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีกำรรักษำศีล มีกำรฝึกสมำธิ และมี
กำรฝึกฝนทักษะทำงปัญญำ
2) ให้ควำมสำคัญในวินัย กำรตรงต่อเวลำ กำรส่งงำนภำยในเวลำที่กำหนด
3) เปิดโอกำสให้นักศึกษำมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงกำรมีเมตตำ
กรุณำและควำมเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมค่ำย หรือกิจกรรมพัฒนำคณะ/มหำวิทยำลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องกำรแต่งกำยและกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม ถูกต้องตำมระเบียบข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย
7) ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
9) กิจกรรมทักษะทำงสมองเพื่อกำรบริหำรจัดกำรชีวิต (Executive Function: EF)
1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กำรให้คะแนนกำรเข้ำชั้นเรียน กำรตรงต่อเวลำนัดหมำย และกำรส่งงำนตรงเวลำ
2) พิจำรณำจำกผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
3) ประเมินจำกพฤติกรรมในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมำณกำรทุจริตในกำรสอบ
6) ประเมินจำกกำรแต่งกำย

37
7) ควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร เช่นไม่นำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ
2) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน สำมำรถอธิบำยหลักกำรและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐำนชีวิต
2) มีควำมรอบรู้ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรในวิชำที่ศึกษำ และนำมำประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ
3) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติหรือระดับ
นำนำชำติ
2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้กำรสอนหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้
2) มอบหมำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพิ่มเติมและกำรนำเสนอผลกำรศึกษำ
3) จัดกิจกรรมค่ำย เพื่อกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นทักษะกำรฟัง
กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน
4) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนในกำรบูรณำกำรควำมรู้ในวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) กำรสอนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning) ฝึกกำรแก้ปัญหำจำก
สถำนกำรณ์จริง
6) กำรสอนผ่ ำ นระบบกำรสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่ น Course Management
System: CMS Learning Management System: LMS
7) กิจกรรมทักษะทำงสมองเพื่อกำรบริหำรจัดกำรชีวิต (Executive Function: EF)
2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจำกแบบทดสอบด้ำนทฤษฎี สำหรับกำรปฏิบัติประเมินจำกรำยงำน
2) กำรทดสอบย่อย ตลอดภำคกำรศึกษำ
3) ประเมินจำกงำนรำยงำนที่มอบหมำย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ได้อย่ำงถูกต้อง
5) ประเมินจำกกำรแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์จริง
6) ประเมินจำกกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำด้วยวิธีกำรวัดแบบต่ำง ๆตำมเกณฑ์
ที่กำหนดของแต่ละรำยวิชำ
7) ประเมินผลเรียนผ่ำนระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (E-Learning)
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3) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ และคิดอย่ำงเป็นระบบ
2) สำมำรถสืบค้น วิเครำะห์ ประมวลและประเมินสำรสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์
3) สำมำรถกำหนดกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น
4) สำมำรถประยุกต์ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และสร้ำงนวัตกรรมที่เหมำะสมใน
กำรแก้ปัญหำ
3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กิจกรรมค่ำย เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรฝึกปฏิบัติจริง
2) กำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิด (Thinking Based Learning) มอบหมำยงำนที่
ส่งเสริมกำรคิด วิเครำะห์ และสังเครำะห์
3) กำรศึกษำค้นคว้ำจำกสื่อที่หลำกหลำย จำกสถำนที่จริง และสรุป วิเครำะห์ สังเครำะห์
ทำรำยงำน
4) กำรสอนแบบโครงงำน (Project Based Learning) กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบ
โดยใช้หลักกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
5) กิจกรรมทักษะทำงสมองเพื่อกำรบริหำรจัดกำรชีวิต (Executive Function: EF)
3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจำกแบบทดสอบด้ำนทฤษฎี สำหรับกำรปฏิบัติประเมินจำกรำยงำน
2) ประเมินจำกกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรแก้ปัญหำจำกกำรฝึกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจำกผลงำนที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำและกำรรำยงำน
4) ประเมินจำกโครงงำน (Project Based Learning) ที่มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำ
4) มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ
4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกแก่กำรแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบำทผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงำน
3) มีทักษะกระบวนกำรกลุ่มในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
4) วำงตัวและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
5) มีทักษะในกำรสร้ำงเสริมควำมสำมัคคีและจัดกำรควำมขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่ำง
เหมำะสม
6) มีควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำตนเอง วิชำชีพ องค์กรและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
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4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) กิจกรรมค่ำย เพื่อส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มโดยให้หมุนเวียนกำรเป็นผู้นำ และกำรเป็น
สมำชิกกลุ่ม
2) ให้คำแนะนำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะกำรอยู่ในสังคม
3) ให้ควำมสำคัญในกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรให้ควำมร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับในงำนกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษำกล้ำแสดงออกและเสนอควำมคิดเห็น ภำยในกรอบแห่งสิทธิเสรี
ภำพของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีกำรสอนแบบเปิดโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น เพื่อฝึกกำรยอมรับควำมคิดเห็น
ของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
8) กิจกรรมทักษะทำงสมองเพื่อกำรบริหำรจัดกำรชีวิต (Executive Function: EF)
4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจำกกำรรำยงำนหน้ำชั้นเรียน โดยอำจำรย์และนักศึกษำ
2) ประเมินพฤติกรรมภำวกำรณ์เป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
3) พิจำรณำจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตำมกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจำกผลกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ หรือกำรออกฝึกภำคสนำม
5) มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สำมำรถใช้เครื่องมือต่ำง ๆ เพื่อกำรสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกำจัด
ผลลัพธ์ รู้วิธีกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นควำมปลอดภัยออนไลน์
กำรปกป้องข้อมูลและภำพลักษณ์ส่วนตน
2) สำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลที่หลำกหลำยในกำรติดต่อสื่อสำรสนทนำกำรและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์แบ่งปันเอกสำรและหรือข้อคิดเห็นกำรประชุมทำงไกล
(video-conferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์
บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตและนำเสนอข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
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3) สำมำรถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักกำรพื้นฐำนได้ตำมคำแนะนำและ
สำมำรถทดลองทำได้
4) สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรทั้งกำรพูด กำรฟัง กำรเขียน
ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับโอกำส และวำระ
5) สำมำรถใช้ ค วำมรู้ พื้ น ฐำนทำงคณิ ต ศำสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นกำรประมวลผล กำรแปล
ควำมหมำย และกำรวิเครำะห์ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิตและปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงเหมำะสม
6) สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน
5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยกำรกำหนดปัญหำเป็นฐำน เพื่อส่งเสริมให้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรตัดสินใจ
แก้ปัญหำ
2) มอบหมำยงำนกำรค้นคว้ำองค์ควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรนำเสนอผลงำนที่ได้รับมอบหมำย
3) กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อกำรสอน
4) กำรจัดกำรเรียนรู้แบบประสบกำรณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ควำมรู้นำไปปฏิบัติ นำไปใช้แก้ปัญหำ
5) กิจกรรมทักษะทำงสมองเพื่อกำรบริหำรจัดกำรชีวิต (Executive Function: EF)
6) กิจกรรมค่ำยพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้
7) กิจกรรมกำรสอนผ่ำนระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจำกผลงำนและกำรนำเสนอผลงำน
2) ประเมินจำกทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรนำเสนอผลงำน
3) ประเมินผลจำกผลงำนที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติกำร
4) ประเมินผลกำรเรียนผ่ำนระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (E-Learning)
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ักษะคุณธรรม จริยธรรม
1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสำนึกและตระหนักในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ
2) ตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
3) มีวินัยตรงต่อเวลำและควำมรับผิดชอบต่อตนเองวิชำชีพและสังคม
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4) มีภำวะควำมเป็นผู้นำและผูต้ ำม ตลอดจนสำมำรถทำงำนเป็นทีม
5) เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจรรยำบรรณวิชำชีพ
2) ให้ควำมสำคัญในวินัย กำรตรงต่อเวลำ กำรส่งงำนภำยในเวลำที่กำหนด
3) เปิดโอกำสให้นักศึกษำจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงกำรมีเมตตำ
กรุณำ และควำมเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมกำรพัฒนำคณะ/มหำวิทยำลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องกำรแต่งกำยและกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย
7) ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กำรให้คะแนนกำรเข้ำชั้นเรียน กำรตรงต่อเวลำนัดหมำย และกำรส่งงำนตรงเวลำ
2) พิจำรณำจำกผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
3) ประเมินจำกควำมพฤติกรรมในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมำณกำรทุจริตในกำรสอบ
6) ประเมินจำกกำรแต่งกำย
2) มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ักษะด้านความรู้
2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีควำมรู้หลักกำรและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหำวิชำที่ศึกษำ
2) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรบริหำรจัดกำร กำรตลำด
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภำพ เป็นต้น
3) มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ ติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ และพั ฒ นำควำมรู้ ท ำงวิ ช ำกำรด้ ำ น
สัตวศำสตร์ เพื่อสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำได้
4) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5) สำมำรถประเมินศักยภำพ และแนวทำงเพื่อกำรพัฒนำตนเองในกำรประกอบอำชีพ
2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้กำรสอนหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้
2) มอบหมำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพิ่มเติม และกำรนำเสนอผลกำรศึกษำ
3) จัดให้มีกำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง โดยกำรศึกษำดูงำน
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4) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5) กำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรฝึกทักษะวิชำชีพ
6) ฝึกกำรแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์จริง
7) กำรศึกษำประสบกำรณ์ตรงจำกสถำนประกอบกำรหรือสหกิจศึกษำ
2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมิ น จำกแบบทดสอบด้ ำ นทฤษฎี ส ำหรั บ กำรปฏิ บั ติ ป ระเมิ น จำกผลงำนและ
กำรปฏิบัติกำร
2) กำรทดสอบย่อย
3) ประเมินจำกงำนที่มอบหมำย
4) ประเมินจำกควำมสนใจและรำยงำนผลกำรศึกษำดูงำน
5) ประเมินจำกกิจกรรมโครงกำรฝึกทักษะวิชำชีพและกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริง
6) ประเมินจำกผลกำรฝึกประสบกำรณ์จำกสถำนประกอบกำร หรือ สหกิจศึกษำ
3) มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ักษะทางปัญญา
3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีควำมสำมำรถสืบค้นข้อเท็จจริงและแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
2) สำมำรถคิดวิเครำะห์ปัญหำ และเสนอแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงสร้ำงสรรค์

3) มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนในสำขำวิชำสัตวศำสตร์
3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรฝึกปฏิบัติจริง
2) มอบหมำยงำนที่ส่งเสริมกำรคิด วิเครำะห์และสังเครำะห์
3) กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรรำยงำน
4) กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบ โดยใช้หลักกำรวิจัย เช่นกำรทำปัญหำพิเศษฯ
3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจำกกำรรำยงำนผลดำเนินงำนและกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรฝึกปฏิบัติจริง
2) ประเมินจำกผลงำนที่ได้จำกกำรฝึกภำคปฏิบัติ
3) ประเมินจำกทักษะกำรศึกษำค้นคว้ำ ผลงำนและกำรรำยงำน
4) ประเมินจำกกระบวนกำรและผลกำรวิจัย
4) มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย ทั้งงำนรำยบุคคลและงำนกลุ่ม
2) สำมำรถปรับตัวและทำงำนร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐำนะผู้นำและสมำชิกกลุ่มได้
3) แสดงควำมคิดเห็นได้เหมำะสมกับบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
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4) สำมำรถวำงแผนและรับผิดชอบในกำรเรียนรู้ เพื่อกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำง
ต่อเนื่อง
4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทั กษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มโดยให้หมุนเวียนกำรเป็นผู้นำ และกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม

2) ให้คำแนะนำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะกำรอยู่ในสังคม
3) ให้ควำมสำคัญในกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรให้ควำมร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับในงำนกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษำกล้ำแสดงออกและเสนอควำมคิดเห็น
6) ใช้วิธีกำรสอนแบบเปิดโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น เพื่อฝึกกำรยอมรับควำมคิดเห็น
ของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจำกกำรรำยงำนหน้ำชั้นเรียนโดยอำจำรย์และนักศึกษำ
2) ประเมินพฤติกรรมภำวกำรณ์เป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
3) พิจำรณำจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตำมกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
5) มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สำมำรถระบุและนำเทคนิคทำงสถิติหรือคณิตศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง มำใช้ในกำรวิเครำะห์
และเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
2) สำมำรถสรุปประเด็น เพื่อสื่อสำรและเลือกใช้รูปแบบของกำรนำเสนอที่เหมำะสม
3) สำมำรถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ควำมรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จำกแหล่ ง สำรสนเทศทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับชำติ และนำนำชำติ
4) มีวิจำรณญำณในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เหมำะสม และสม่ำเสมอ
5) สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม
6) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถำนกำรณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ส่งเสริมให้มีกำรตัดสินใจบนฐำนข้อมูล
2) มอบหมำยงำนค้นคว้ำองค์ควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ และให้นักศึกษำนำเสนอ
3) กำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรนำเสนอผลงำนที่ได้รับมอบหมำย
4) ให้ควำมสำคัญในกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล
5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษำด้ำนควำมมีเหตุผลและมีกำรบันทึกเป็นระยะ
2) ประเมินจำกผลงำนและกำรนำเสนอผลงำน
3) ประเมินจำกทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรนำเสนอผลงำน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ ำ รู้ แ ละเข้ ำ ใจหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ส ำคั ญ ต่ อ กำรด ำรงตนและ
กำรปฏิบัติงำน มีกำรนำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลำ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพและสังคม
1.3) เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์
1.4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทำงกำย ทำงวำจำ และทำงจิตใจ
1.5) ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ขององค์กรและสังคม
2) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) มีทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน สำมำรถอธิบำยหลักกำรและทฤษฎีที่เป็น
พื้นฐำนชีวิต
2.2) มีควำมรอบรู้ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรในวิชำที่ศึกษำ และนำมำประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ
2.3) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4) รู้เท่ ำทั นสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับ
นำนำชำติ
3) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ และคิดอย่ำงเป็นระบบ
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3.2) สำมำรถสืบค้น วิเครำะห์ ประมวล และประเมินสำรสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์
3.3) สำมำรถกำหนดกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น
3.4) สำมำรถประยุกต์ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และสร้ำงนวัตกรรมที่เหมำะสมในกำร
แก้ปัญหำ
4) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
4.1) เข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
4.2) สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกแก่กำรแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ของกลุ่ม ทั้งในบทบำทผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงำน
4.3) มีทักษะกระบวนกำรกลุ่มในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
4.4) วำงตัวและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
4.5) มี ทั ก ษะในกำรสร้ ำ งเสริ ม ควำมสำมั ค คีแ ละจั ด กำรควำมขั ด แย้ง ในกลุ่ม หรือ องค์ ก รอย่ ำ ง
เหมำะสม
4.6) มีควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำตนเอง วิชำชีพ องค์กรและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
5) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) สำมำรถใช้เครื่องมือต่ำงๆ เพื่อกำรสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกำจัดผลลัพธ์
รู้วิธีกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นควำมปลอดภัยออนไลน์ กำรปกป้อง
ข้อมูลและภำพลักษณ์ส่วนตน
5.2) สำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลที่หลำกหลำยในกำรติดต่อสื่อสำร สนทนำกำรและทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสำรและหรือข้อคิดเห็น กำรประชุมทำงไกล (videoconferencing) ติดตั้งและใช้ซ อฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุป กรณ์
ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต และนำเสนอข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.3) สำมำรถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักกำรพื้นฐำนได้ตำมคำแนะนำและสำมำรถ
ทดลองทำได้
5.4) สำมำรถใช้ ภ ำษำไทยและภำษำต่ ำ งประเทศในกำรสื่อ สำรทั้ง กำรพูด กำรฟั ง กำรเขียน
ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับโอกำส และวำระ
5.5) สำมำรถใช้ควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และสถิ ติในกำรประมวลผล กำรแปลควำมหมำย
และกำรวิเครำะห์ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิตและปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม
5.6) สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
บุคคลและความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
3. ทักษะทาง
ปัญญา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป












  



  

  



















2220201 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน













  



  

  



















2220202 ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ทั่วไป













  



  

  



















2220203 ภำษำอังกฤษในสถำนประกอบกำร













  



  

  



















2220510 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร













  



  

  



















2220520 ภำษำไทยเพื่อกิจธุระ













  



  

  



















2220530 ภำษำไทยเพื่อกำรคิดวิเครำะห์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2810310 นันทนำกำรในชีวิตประจำวัน













  



  

  































  



  

  



















2221310 จริยธรรมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม













  



  

  



















2310010 ทักษะชีวิตและกำรพัฒนำตนในโลกพลวัต













  



  

  



















3310810 จิตวิทยำกำรสื่อสำร
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กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2220200 ภำษำอังกฤษเบื้องต้น
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
บุคคลและความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
3. ทักษะทาง
ปัญญา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์












  



  





































  



  

























2310030 สังคมไทยกับประชำคมอำเซียนในโลกปัจจุบัน













  



  

























2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง













  



  

























2340310 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย













  



  

























3211110 กำรผลิตและกำรรู้เท่ำทันสื่อดิจิทัล













  



  

























3330010 เศรษฐศำสตร์ในชีวิตประจำวัน













  



  

























3330020 ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่
3330030 ภำวะผู้นำและกำรทำงำนเป็นทีม
3330110 กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น













  



  





































  



  





































  



  

























3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอำชีพ
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2221210 ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
2310020 เพชรบุรีศึกษำเพื่อกำรประกอบกำร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
บุคคลและความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
3. ทักษะทาง
ปัญญา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์












  



  





































  



  

























4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว













  



  

























4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน













  



  

























4430110 คณิตศำสตร์สำหรับธุรกิจ













  



  

























4430120 กำรคิดและกำรตัดสินใจ













  



  

























4520110 กำรทำอำหำรไทยและอำหำรนำนำชำติ













  



  

























4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อกำรประกอบธุรกิจ
4830110 ชีววิทยำเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
5600010 เกษตรในชีวิตประจำวัน













  



  





































  



  





































  



  

























6510410 พลังงำนทดแทนและกำรประหยัดพลังงำน













  



  

























6530410 กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
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1810310 กีฬำเพื่อพัฒนำสุขภำพ
4400010 โลกกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
บุคคลและความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
3. ทักษะทาง
ปัญญา













  



  

























7440110 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต













  



  

























7003120 ทักษะกำรคิด
8710010 ชีวติ และสุขภำพ
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6840110 จิตสำนึกและวินัยจรำจร

50
4. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1) คุณธรรม จริยธรรม

2)

3)

4)

5)

1.1) มีจิตสำนึกและตระหนักในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ
1.2) ตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.3) มีวินัยตรงต่อเวลำและควำมรับผิดชอบต่อตนเองวิชำชีพและสังคม
1.4) มีภำวะควำมเป็นผู้นำและผู้ตำม ตลอดจนสำมำรถทำงำนเป็นทีม
1.5) เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
ความรู้
2.1) มีควำมรู้หลักกำรและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหำวิชำที่ศึกษำ
2.2) สำมำรถบู ร ณำกำรควำมรู้ ใ นสำขำวิ ช ำอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กำรบริ ห ำรจั ด กำร กำรตลำด
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภำพ เป็นต้น
2.3) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และพัฒนำควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนสัตวศำสตร์
เพื่อสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำได้
2.4) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.5 สำมำรถประเมินศักยภำพ และแนวทำงเพื่อกำรพัฒนำตนเองในกำรประกอบอำชีพ
ทักษะทางปัญญา
3.1) มีควำมสำมำรถสืบค้นข้อเท็จจริงและแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
3.2) สำมำรถคิดวิเครำะห์ปัญหำ และเสนอแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงสร้ำงสรรค์
3.3) มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนในสำขำวิชำสัตวศำสตร์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) มีควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย ทั้งงำนรำยบุคคลและงำนกลุ่ม
4.2) สำมำรถปรับตัวและทำงำนร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐำนะผู้นำและสมำชิกกลุ่มได้
4.3) แสดงควำมคิดเห็นได้เหมำะสมกับบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
4.4) สำมำรถวำงแผนและรับผิดชอบในกำรเรียนรู้ เพื่อกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) สำมำรถระบุและนำเทคนิคทำงสถิติหรือคณิตศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง มำใช้ในกำรวิเครำะห์ และ
เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
5.2) สำมำรถสรุปประเด็น เพื่อสื่อสำรและเลือกใช้รูปแบบของกำรนำเสนอที่เหมำะสม
5.3) สำมำรถสืบค้นข้อมูลควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง จำกแหล่งสำรสนเทศทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ
และนำนำชำติ
5.4) มีวิจำรณญำณในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เหมำะสม และสม่ำเสมอ
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5.5) สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม
5.6) ติดตำมควำมก้ ำ วหน้ ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถำนกำรณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรมและ
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
2. ความรู้
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
จริยธรรม
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
                      

4011105 ฟิสิกส์พื้นฐำน















































4021105 เคมีพื้นฐำน















































4022305 เคมีอินทรีย์พื้นฐำน















































4023501 ชีวเคมีพื้นฐำน















































4031105 ชีววิทยำพื้นฐำน















































4032201 จุลชีววิทยำ















































4032401 สัตววิทยำ















































4041103 คณิตศำสตร์พื้นฐำน















































4052101 สถิติวิเครำะห์ 1















































5002103 พันธุศำสตร์พื้นฐำนเพื่อกำรเกษตร
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กลุ่มวิชาแกน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5003402 กำรวำงแผนธุรกิจเกษตรสำหรับผู้ประกอบกำร

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรมและ
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
2. ความรู้
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
จริยธรรม
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
















































































































































































5041601 หลักกำรผลิตสัตว์















































5042101 กำรผลิตสัตว์ปีก















































5042201 กำรผลิตสุกร















































5042502 กำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์















































5043301 กำรผลิตโคนม















































5043302 กำรผลิตโคเนื้อและกระบือ















































5043503 กำรผสมเทียม















































5043605 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรผลิตสัตว์
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5003501 ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะ

ทำงกำรเกษตร
5003901 กำรวำงแผนกำรทดลองและกำรวิเครำะห์

ข้อมูลทำงสถิติ
5041401 อำหำรและกำรให้อำหำรสัตว์




แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

4. ทักษะความ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรมและ
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
2. ความรู้
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคลและความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6














































5044902 ปัญหำพิเศษทำงสัตวศำสตร์















































5052101 หลักสุขศำสตร์สัตว์และมำตรฐำนฟำร์ม















































5052201 กำยวิภำคและสรีรวิทยำของสัตว์















































กลุ่มวิชาชีพเลือก





































5003202 เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
5042202 กำรผลิตแพะและแกะ





























































































5042402 กำรจัดกำรพืชอำหำรสัตว์















































5042503 พฤติกรรมและกำรบังคับสัตว์















































5042501 โรงเรือนและอุปกรณ์กำรเลี้ยงสัตว์
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5043901 สัมมนำทำงสัตวศำสตร์

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรมและ
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
2. ความรู้
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
จริยธรรม
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6














































5042606 กำรจัดกำรธุรกิจฟำร์ม















































5043102 กำรฟักไข่และกำรจัดกำร โรงฟักไข่















































5043103 กำรผลิตสัตว์ปีกเพื่อกำรค้ำ















































5043104 ปศุสตั ว์ในระบบอินทรีย์









  











 













 



5043403 โภชนศำสตร์สัตว์ประยุกต์















































5043404 กำรตรวจและกำรวิเครำะห์อำหำรสัตว์















































5043407 กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์สัตว์
5043504 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและของเสียจำก
สัตว์
5043505 เทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตสัตว์











































































































































5043506 ฟำร์มอัจฉริยะ
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5042504 งำนช่ำงในฟำร์มปศุสัตว์

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รำยวิชำ\ผลกำรเรียนรู้

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรมและ
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
2. ความรู้
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
จริยธรรม
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6














































5042606 กำรจัดกำรธุรกิจฟำร์ม















































5043603 เรื่องเฉพำะทำงสัตวศำสตร์















































5043606 กำรเลี้ยงม้ำ















































5043607 กำรจัดกำรดูแลสัตว์ป่ำและสัตว์เลี้ยงแปลก















































5053301 กำรใช้ยำในฟำร์มปศุสัตว์















































5061101 หลักกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ















































5044801 เตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสัตวศำสตร์















































5044802 ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสัตวศำสตร์















































5044803 เตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ















































5044804 สหกิจศึกษำ















































กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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5043602 กำรผลิตสัตว์สวยงำม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการ
จัดการ ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.1 มีคณะกรรมการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภ าคสนามและกิจกรรมเสริม ตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
2.2 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา
2.3 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความเห็น ต่อ
ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.4 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ ประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.5 การประเมินตาแหน่ง และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.6 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้
ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.7 การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มา
ประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 10 ข้อ 43) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1) มีความประพฤติดี
2) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4) สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล
5) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
6) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
7) สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอก
เวลาปกติ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2) มีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ ด้านศาสตร์การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
3) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
4) การจั ด ให้ เ ป็ น ผู้ ส อนร่ ว มกั บ อาจารย์ ที่มี ประสบการณ์ในรายวิ ช าที่ต รงหรือ สั มพั น ธ์ กั บคุ ณ วุฒิและ
การแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยจานวน 1 ครั้งต่อปีการศึกษา เพื่อพัฒนาอาจารย์
ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
2) ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
3) ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด การเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการทาผลงานเพื่อกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ
2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
สถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
3) ส่ งเสริม ให้อาจารย์ผ ลิ ต และการนาเสนอผลงานทางวิช าการในรูปแบบต่ างๆ ในการประชุ ม
วิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการควบคุมกากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การดาเนินการ
มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจาหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้ และต้องประจาอยู่ในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่ง
หลัก สูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
ของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็นผลงานที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ
5 ปี ย้อนหลัง
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะ
ต้องไม่เกิน 5 ปี โดยต้องดาเนิ นการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ
เวลาที่กาหนด
และเสนอขออนุ มั ติ ค วามเห็ น ชอบโดยสภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6
4. การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 ครบทั้ง 5 ข้อ
การด าเนิ น เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนตาม
กรอบมาตร ฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2. บัณฑิต
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในหลั ก สู ต รจะสะท้ อ นไปที่ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และภาวะการมีงานทา โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
การดาเนินการ
1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตร ฐาน
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ใน มคอ.2 ซึ่ ง ครอบคลุ ม มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ 6 ด้ า น
ประกอบ ด้วย 1) ด้านคุ ณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินการ
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
2. ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่
นับจานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ได้ ง านท าหรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ ภายใน 1 ปี และค านวณร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ มี ง านท า
ภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เทียบกับจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
3. นักศึกษา
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาที่สาคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการรับ
หรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลื อกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและ
ความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม
ทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เกณฑ์การประเมิน
การดาเนินการ
1. การรับนักศึกษา
มีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาที่สอดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร มีเกณฑ์ที่และเครื่องมือใช้ในการ
คัดเลือกหรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี ความพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่ จะเรียนและมีเวลา
เรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1. ในช่ ว งปี แ รกของการศึ ก ษา มี ก ลไกในการพั ฒ นาความรู้
พื้นฐาน การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาเพื่อให้มี
ความสามารถในการเรี ย นรู้ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
อัตราการออกกลางคันน้อย
2. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งดี แ ละมี
จิตสานึกสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
3. มีระบบการกากับดูแลให้คาปรึกษาและระบบการป้องกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่
ผล งานวิชาการของนักศึกษา
3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มทางการเรี ย น มี อั ต ราการคงอยู่ ข อง
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
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4. อาจารย์
ปัจจัยที่สาคัญของการผลิตบัณฑิต คือ อาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมให้อาจารย์มี
ความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพต้องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาวและกิจกรรม
การดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
การดาเนินการ
1. ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า 1. ระบบการรับอาจารย์
อาจารย์
มี ก ารก าหนดเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย มีกลไกในการ
คัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
2. ระบบการบริหารอาจารย์
มีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ.
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรม
การดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
2. คุณภาพของอาจารย์
1. ร้ อ ยละของอาจารย์ผู้รั บผิ ดชอบหลัก สูต รที่มีคุ ณวุ ฒิป ริญ ญาเอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
2. ร้ อ ยละของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
3. ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีอัตรากาลังของอาจารย์ให้มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตร อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สาคัญ คือ 1) สาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 3) การประเมินผู้เรียน
โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินและการดาเนินการ ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
การดาเนินการ
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร
มีการควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่
เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน
2. การวางระบบผู้สอนและกระบวน 1. มีการวางระบบผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความ
การจัดการเรียนการสอน
สามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้ที่ทันสมั ย
ของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง
2. มี ก ระบวนการการก ากั บ ติ ด ตามและตรวจสอบการจั ด ท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4
3. มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. การประเมินผู้เรียน
มีระบบการประเมินที่มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อน
ผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกากับให้มีการประเมินตาม
สภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่ มี
ความหลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริงและมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็ง
ของตนเองได้
4. ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด ม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน มคอ.2
ศึกษาแห่งชาติ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา เป็นต้น และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
6.1 การบริหารงบประมาณ
เกณฑ์การประเมินผล
การดาเนินการ
มี แ ผ น ก าร จั ดส ร ร งบปร ะ ม า ณ
มีการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี งบประมาณแผ่ นดินและเงิ น และเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ เอกสารตารา สื่อการเรียนการสอน
รายได้เพื่อใช้จัดซื้อเอกสารตารา สื่อการ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุน
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นและสร้ า งภาพแวดล้ อ มให้
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
เรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น และสร้ า ง
สภาพ แวดล้ อ มให้ เ หมาะสมกั บ การ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 สถานที่
ลาดับ
อาคารสถานที่
1
อาคาร 19
2
อาคารนวเกษตร
3
ฟาร์มสาขาวิชาสัตวศาสตร์

จานวนห้องทีม่ ีอยู่
4
3
1

6.2.2 อุปกรณ์การสอน
ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

1
2
3
4

ห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์อาหารสัตว์ขนาด 8x8 ม.

5
6
7
8

ห้องปฏิบัตกิ ารฟักไข่ 6x8 ม.
ห้องปฏิบัตกิ ารกายวิภาคสัตว์ขนาด 8x8 ม.
ห้องปฏิบัตกิ ารสรีรวิทยาสัตว์ขนาด 8x8 ม.
โรงเรือนแพะขนาด 4x10 ม.

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองขนาด 10x20 ม.
โรงเรือนสัตว์ปีกปรับอากาศขนาด 9x24 ม.
โรงผสมอาหาร

บริหารจัดการ
บริหารจัดการ
ด้านการเรียน
งานสานักงาน
การสอน









หน่วยนับ
1 ห้อง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 หลัง
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ลาดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่ออุปกรณ์
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ฟันแทะขนาด 8x10 ม.
โรงเรือนโคนมขนาด 8x16 ม.
โรงเรือนปฏิบัตกิ ารผสมเทียมโคขนาด 4x8 ม.
คลินิกรักษาสัตว์ ขนาด 8x16 ม.
เครื่องสารองไฟฟ้า
เครื่องดูดควัน (Fume hood)
เครื่องชั่งสารทศนิยม 4 ตาแหน่ง
ตู้เย็นขนาด 8.8 คิว
คอมพิวเตอร์
เตาเผา
คีมตอนโคเพศผู้
คอกบังคับโค
สายวัดประมาณน้าหนักโค-สุกร
เครื่องรีดนมโค
ชุดรีดเต้านมเทียม
หุ่นจาลองสัตว์
โครงกระดูกสัตว์
ตู้ฟักไข่
เครื่องวัดเต้านมอักเสบ
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย
เครื่องวิเคราะห์โปรตีน
ปืนฉีดน้าเชื้อผสมเทียม
ถังไนโตรเจนบรรจุน้าเชื้อโค
เครื่องตรวจการตั้งท้องในสุกร
กรงตับไก่ไข่แบบเอเฟรมแบบ 3 ชั้น
ใบกวาดมูลไก่อัตโนมัติ

บริหารจัดการ
บริหารจัดการ
ด้านการเรียน
งานสานักงาน
การสอน




























หน่วยนับ
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 ห้อง
1 เครื่อง
1 ตู้
1 เครื่อง
1 ตู้
3 เครื่อง
1 เตา
1 อัน
1 ชุด
2 อัน
1 เครื่อง
2 ชุด
5 ตัว
1 โครง
4 ตู้
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
12 ชุด
1 ถัง
1 เครื่อง
2 ชุด
1 ชุด
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมินผล
1. มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสมกั บ การ
เรียนการสอนและจานวนนักศึกษา
2. มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสมกั บ การ
เรียน การสอนและจานวนนักศึกษา
3. มี จ านวนเครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และ
กระดานอัจฉริยะและคอมพิวเตอร์พกพาให้มี
เพียงพอต่อจานวนห้องเรียนและนักศึกษา
4. มีจานวนหนังสือ ตาราเพียงพอกับจานวน
นักศึกษา
5. มี ก ารสื บ ค้ น ผ่ า นระบบฐานข้ อ มู ล โดยมี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการยืม -คืนหนังสือ ตารา และเอกสาร
ทางวิชาการด้านการศึกษา รวมถึงฐานข้อมูล
ที่จะให้สืบค้น
6. มี ส ถานประกอบการของภาครั ฐ และ
เอกชนส าหรั บ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชีพ
เพียงพอตามจานวนนักศึกษา
7. มีห้องประจาหลักสูตร
8. มีห้องสมุดของคณะ/พื้นที่ในการให้บริการ
หนังสือวารสาร เกี่ยวกับสาขา
9. มี พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เช่ น
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้คาปรึกษา
10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
และระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อสนับสนุน
การเรี ย นการสอนเพี ย งพอตามจ านวน
นักศึกษา

การดาเนินการ
1. อาคารสถานที่สาหรับการเรียนการสอน
2. สื่อคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
3. สื่อการเรียนการสอน

4. หนังสือห้องสมุด
5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการยืม -คืนหนังสือ ตารา
และเอกสารทางวิ ช าการด้ า นการศึ ก ษา รวมถึ ง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
6. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่รับการฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพ
7. จัดให้มีห้องประจาหลักสูตร
8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ในการให้บริการหนังสือ
วารสารเกี่ยวกับสาขา
9. จั ด พื้ น ที่ ส่ ง เสริม กิจ กรรมการเรีย นรู้ เช่ น เว็ บ ไซต์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
การให้คาปรึกษา
10. จั ด สรรคอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เ น็ ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาต่ อ ทรั พ ยากรและสิ่ ง สนั บ สนุ น
การเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย สถานที่ อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน หน่ วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ระบบอินเทอร์เน็ตและสาธารณูปโภคต่างๆ เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการด าเนิ น การบรรลุ ต ามเป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง หมดอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี ก ารศึ ก ษา
เพื่อติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1 – 5
และอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
คณาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี)
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ
ม ค อ . 4 อ ย่ า ง น้ อ ย ก่ อ น ก า ร เ ปิ ด ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี )
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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(8)

(9)
(10)

(11)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม     
หรื อ ค าแนะน าด้ า นศาสตร์ วิ ช าครู แ ละวิ ท ยาการ
การจัดการเรียนรู้
คณาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ     
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง


ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้า ย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนนั้นจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้ เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียน
มีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่ อพัฒนา
การเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ ผลการดาเนินงานที่ ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้ า นมาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตลอดจนมี ก ารประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
อย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิชาก็สามารถทีจ่ ะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุง
ย่อยนั้น ควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุง หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 4 ปี ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2220200
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้คา ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้อ งต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะในส่ ว นที่ เ ป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง การแนะน าตนเองและผู้ อื่ น การตอบค าถาม
เกี่ยว กับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในสถานการณ์
ที่คุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The use of words, sentences, and English grammar basics required in
daily life particularly in the factual section, introducing oneself and others,
the answer questions about personal information, as well as the use of
English for communication in a familiar situation, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
2220201

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และ เขี ย น โดยอาศั ย ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ทาง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคา การเรียงลาดับคา รูปแบบประโยคในกาลพื้นฐาน
เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic
knowledge of English grammar, function of words, word order, and sentence
patterns in basic tense for communication in daily life, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

2220202

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้คาศัพท์ สานวนและ
โครงสร้ า งไวยากรณ์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมเน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and
grammar in both familiar and unfamiliar situations focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน
และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex
structures and forms of formal language use, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

2220510

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่างๆ ระดับของ
ภาษา การใช้น้าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจาก
งานเขียนประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง
พูด อ่านและเขียน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลาก
หลาย
Use Thai language to communication property according to the situation.
Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use
critical thinking in things that being seen, speaking with positive
communication on various occasions, and in various language levels. Using
tones of voice to communicate. Read aloud according to orthography. Read
for comprehension from various types of writing, writing various types of works
according to the principles of writing, having manners for listening, speaking,
reading and writing, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies
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2220520

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่างๆ โดยเน้นการ
พูดการเขียนในโอกาสต่างๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การสื่ อสารธุรกิจผ่ านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The development of language skills to effectively with occupation
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, business
negotiations, business letter writing, business communication through
writing, writing of the press releases on business, business communications
and business negotiation in real situations through social media, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies

2220530

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical Thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะ
การรับสารจากการฟังและการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์
และนาเสนอได้ การฟังเพื่อจับใจความการฟังเพื่อการวิเคราะห์การฟังเพื่อการตีความ
การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
การอ่านเพื่อการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์
และสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่ า ง
หลากหลาย
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to apply
the obtained data toward the processes of analytical thinking and
presentation, listening for comprehension, listening for data analysis,
listening for interpretation, the use of judgment for listening including
comprehensive reading, reading for analysis, reading for interpretation and
critical reading, social communication and real situations, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2810310
นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Recreation in Daily Life
ความหมาย ลักษณะและขอบข่า ยของนันทนาการ ความสาคัญของนันทนาการ
กับคุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจาวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อสร้างความ
มีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
The meaning characteristics and scope of recreation .The importance
of recreation and quality of life, Principles of selection of recreational
activities in daily life Practice recreation activities suitable for body
development Mind, emotion, society To create self-worth Know yourself
And live happily in society
2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ความหมายและความสาคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิต
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการ
ดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทาง
กาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพื่อชีวิต ที่ดีงาม
การพัฒนาปัญญา และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆ เพื่อ
การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแ บบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The meaning and the importance of ethics and corporate social
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding
and life in accordance with the principle of science, philosophy, and
religion, ethics concepts, the values and lifestyles consistent with the truth
of the world and life, the development of their physical, verbal, and ethics,
as a religious principles and ethical morality for good life, the development
of intellectual and creative problem solving, the development of life skills
in various fields for peaceful living together with other people and society,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies
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2310010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Life Skills and Personal Development in a Dynamic World
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ต่ อ การด ารงชี วิ ต
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม
ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทางาน
เป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาใน
สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Basic knowledge about human behavior, learning skills for life,
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology and
ethics, the philosophy for oneself learning, personal and personality
development, human relations and teamwork, management of conflicts
and the health promotion, and problem solving skills in the society of
change, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies

3310810

จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของ
การสื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบ
ของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อ
องค์ การ รวมทั้ งการประยุกต์ความรู้จิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการ
ติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลัก จิตวิทยา การ
บริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษา
ท่ า ทางของบุ ค คลจิ ต อาสาเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
The concepts and process of communication, how to study
communications in the organization, communication between group and
organization, a good messenger and receiver, reflections of the
communication, the organization structure related to the efficiency of
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
communication, the impact of communications on job performance, the
job satisfaction and organizational commitment including the application
of psychological knowledge to enhance efficiency in communication that
occur in the organization such as public relations with the psychological,
management of rumors, the motivation to persuade and an analysis of
personal body language, volunteer for community development, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2221210
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนา
แบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์
ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรมรา
โชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable
development, principles of the royal projects, as well as analyze the
intelligent learning approach for pilot community development based on
the king wisdom and including the application of the obtained knowledge
from the sufficiency economy to solve actual problems in their own daily
lives and communities focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
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2310020

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ เ พชรบุ รี แ ละท้อ งถิ่ น ใกล้เ คี ย ง ชนเผ่ า และชาติ พั นธุ์
อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชดาริในเพชรบุรี ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในการ
แก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหาแรงบันดาล
ใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและ
เอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ แบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งใน
งานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
ของจั ง หวั ด เพชรบุ รี เ น้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
หลากหลาย
Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes
and ethnicities, the influence of geography and history affecting on
cultural, society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local
attractions, study of the project under the Royal Initiative of His Majesty
the King in Phetchaburi province, problem and the use of the approach of
the Royal Initiative of His Majesty the King in solving social problems,
approach for local development, Phetchaburi craftsmanship, content,
inspiration, and the process of creating a Phetchaburi’ s skilled
craftsmanship, the philosophical constructs, beliefs, wisdom and unique
in construction of Phetchaburi craftsmanship, the theory and the
integrated practice from a variety of the relevant case studies such as the
appreciation of the craft and practice to create the craft as well as cultural
and tradition succession of Phetchaburi province, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
2310030

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
สั งคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่
ผ่านมา ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ
วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยใน
ปัจจุบันประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทาง การเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คม การปรั บ ตั ว ภายในชุ ม ชนอาเซี ย น สร้ า งความเข้ า ใจ การวิ เ คราะห์ แ ละ
สั งเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซี ยน การสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง
ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้
ด้ า นการปฏิ บั ติ ศึ ก ษาข้ อ มู ล การน าเสนอแนวคิ ด การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ความคิ ด
เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชียแปซิฟิก เน้นการ
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's
historical past, values oriented public interests, the values of the
citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public
administration system, ASEAN community, intercultural communication,
the mobility of labor, technology and innovation, stability, human
trafficking problems, drugs, environmental and international relations,
learn about the practice in data searching, concepts presentation,
knowledge development, ideas, attitudes, and appropriated values,
culture and tourism in the Asia- Pacific context, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

78
รหัสวิชา
2310410

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizen
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทาโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์และวิถีชีวิตประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิต
สานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ เน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Analyze, design practice, create projects, and behave that express for
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for
freedom and peaceful in Thai society and international community in
accordance with the principles of tolerance, create and comply with social
rules and basic laws related to democratic way of life with the King as Head
of State, have strong citizenship and respect other people’ s right, have a
volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies

79
รหัสวิชา
2340310

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจาเป็นต้องใช้ในชี วิตประจาวัน
ตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมาย
และนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้น
ฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้ผลจริง ในชีวิตประจาวัน แนวคิด ทฤษฏี
และหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การทุจริต
และคอรัปชั่น ระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่น นโยบายและ
มาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความ
โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
General knowledge of law with relationship and need to be used in
daily life according to the change of social phenomena in present situation,
study of the principle of law and jurisprudence of the public law and
private law, principle of basic rights and freedoms based on the
Constitution law, study the basic knowledge about civil and commercial
law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, the
application and implementation of the law to be effectively in daily lives,
concepts, theory and good governance, the performance of the
organization based on good governance, fraud and corruption, system and
mechanism of the inspection of fraud and corruption, policies and
measures to prevent and resolve the problem of corruption and
misconduct including transparency and build faith in performance, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies

80
รหัสวิชา
3211110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสาคัญของการรู้เท่า
ทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์
สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่างๆ เน้น
การฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning of media, type of media, principles of digital media
production, practice creating creative digital media, publishing media
online. The significance of media literacy in the context of information
society, impact of the media, skills and elements analysis of media for
literacy, the principle and access information from mass media to achieve
maximum benefit, the principle of avoiding media cause harmful to
themselves and the society in various forms, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

81
รหัสวิชา
3330010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุ ปทานของสินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้ าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและ
การคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาระเงิน การประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสาหรับที่อยู่
อาศัย การบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จาเป็น การบริหารหนี้ส่วน
บุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการ
ลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic principles of economics, determinants of supply and demand of
the product, consumer behavior, an important characteristic of goods
market having perfect competitive and imperfect competitive, calculation
method of national income, finance and banking, monetary and fiscal
policy, international trade and finance in the balance of payments, the
application of principles of economics in daily life, personal financial
management, personal financial planning, personal financial statements,
individual income, income management, housing finance, financial terms
of the vehicles and equipment needed to manage personal debt, risk
management and insurance of persons, savings and investment of
individuals, financial planning in each age, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies

82
รหัสวิชา
3330020

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่
ต่างๆ ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดาเนินการของ
ธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัลการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
การมีวิสัยทัศน์ในการพั ฒนาองค์กรธุรกิจ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่
ประสบผลสาเร็จ การจัดทาแผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The role of small business in the economy, method of establishment
of a business organization, responsibility in the field of business
administration, financial control and business, the implementation of
various small businesses, starting business in the digital era, problem
solving and decision making, the vision in the development of the business
enterprise, the characteristics of entrepreneurship success, business plan
preparation and experimental practice as a new entrepreneur, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

3330030

ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความส าคั ญ ของผู้ น าและภาวะความเป็ น ผู้ น า รู ป แบบของผู้ น า
บทบาทของผู้นาและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นา การพัฒนาบุคลิกภาพ
สาหรับผู้นา ทักษะการทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน กระบวนการ
กลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะเพื่อ
งานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles,
the role of a good leader and follower, the psychology and leadership
skills, personality development for leaders, teamwork, interpersonal
relationship in the teamwork, group process and solving problems together,
the development of the personality, and the public speaking training for
careers, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies

83
รหัสวิชา
3330110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และเครื่องมือช่วยบนเว็บสาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้ การพาณิชย์อิเล็ก
ทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and
tools on the Web for e-commerce, the business model of electronic
commerce, electronic payment systems, legal and ethical issues related to
electronic commerce, Business trial using electronic commerce, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies

3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์
เพื่อพัฒนาทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิต และการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษที2่ 1 เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by
integrating application for important skills development for life and careers
in 21st century effectively, focus on the integrated practice from a variety
of relevant case studies

84
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1810310
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1-2-6)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์แ ละประโยชน์ข องการเล่นกีฬ าเพื่อสุข ภาพ รูปแบบ วิธีการออก
กาลังกาย การว่ายน้าและการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้
เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพื่อ
สุขภาพและการควบคุมน้าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและ
มารยาทของการเป็ น ผู้ เ ล่ น และผู้ ดู กี ฬ าที่ ดี กี ฬ าเพื่ อ การนั น ทนาการ โดยให้ เ ลื อ ก
กิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบ
องค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The purpose and benefits of sport for health, model and methods for
exercise, swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness
for ages, precautions and prevention of injuries from sports, sports health
and go on diet, recreation, tactics, rules of competition and courtesy of a
player and a good sport spectators, the sports for recreation including
single and team sport that student can choose what interests, sports for
development of the holistic health, focus on the integrated practice from
a variety of relevant case studies
7003120

ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
Thinking Skills
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิง
ภาษา เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
เหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารใน
โลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking,
creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of language
and symbolic, and pattern of explaining the phenomena that occur in
everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate
approaches, analyze and explain information in today’s global and making
decisions based on data, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
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รหัสวิชา
4400010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการ
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่างๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวง
อาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ผลกระทบของความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The roles of science and technology in the development of
community, the nation of energy, global warming, the natural resources
and environment, agricultural and agricultural industry, critical thinking
skills, able to understand in problem and use science and technology to
solve the various fields of problem, development of science and
technology, the use of chemicals in daily life, the impact of chemicals on
the environment, sun’ s radiation and radioactive materials, home
appliances and electrical equipment, the impact of scientific advances
towards humans, social, environment and culture, use scientific analysis to
understand and solve the problems in their lives, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

86
รหัสวิชา
4410110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environment and Green Technology
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวาง
แผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการ
สร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสี
เขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี
ศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The importance of the environment, the utilization of natural
resources, planning the use of resources, technology in preventing and
solving environmental problems, skills to create innovative environment
for sustainable development, natural disasters, the classification of natural
disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects and
protection from natural disasters, green technology and environmental
development for sustainable, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies

4420310

เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทาความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษกาว
เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับ
ภูมิปัญญาไทย การดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา
ไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความงามและการดารงชีวิต รวมทั้งการใช้
สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Knowledge of various chemical products in daily life, soap,
toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk’ s products,
cosmetics, papers, the glue, resins, cement, drugs including the
agricultural products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or health
care, the relationship of Thai wisdom and the use of chemistry knowledge,
chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of
medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and life including
the use of chemicals in the right way, and detoxification of hazard
chemicals, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies

4430110

คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัต ราก้าว
หน้าที่ใช้ในการชาระค่าไฟฟ้าและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชาระ และ
คณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการ
แก้ ปั ญ หาในชี วิ ต ประจ าวั น และปั ญ หาเชิ ง ธุ ร กิ จ เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of
progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply,
the interest charged, installment system, actuarial science, critical thinking
skills in mathematics, preliminary statistics analysis to solve problems in
daily life and business problems, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies

4430120

การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กาหนดการเชิงเส้น และการนามาประ
ยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
The principle and process of human thinking, creativity, systematic
thinking, information analysis, logic and reasoning, decision processes, The
process of scientific knowledge acquisition, linear programming and its
application in solving problems in their daily life, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

4520110

การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai Cooking and International Cooking
อาหารหลัก 5 หมู่ การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมี
สุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค การถนอมอาหาร ความปลอดภัยใน การ
บริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบอาหารที่
เป็นที่นิยมเพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา การจาก
กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote
good health, Food to prevent disease and cause diseases, food
preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy food ,Popular
cooking for career or extra income, focus on the integrated practice from
a variety of relevant case studies

4520120

ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ประกอบขนมไทย และเบเกอรี่ ห ลั ก การ ชั่ ง ตวง วั ด การบรรจุ หลั ก การตลาดและ
การจั ด การธุ ร กิ จ ปฏิ บั ติ ท าขนมไทยและเบเกอรี่ หลั ก การและเทคโนโลยี ก ารผลิต
เครื่องดื่ม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่ม การตลาดและ
การจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนาไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles,
packing measures, marketing principles and business management, Practice
in making Thai desserts and bakery, principles and technology of beverage
production, Healthy drinks, learning to drink, marketing and beverage
business management, be able to work and be self- reliant, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

89
รหัสวิชา
4830110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะการแก้ ปัญ หาในการอนุรั กษ์ ความหลากหลายทางชี วภาพ
การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ในด้านต่างๆการเกษตร อาหารและการแพทย์ในชีวิตประจาวัน จริยธรรมการอนุรักษ์
การรบกวนและโครงสร้างชุมชนสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์ การออกแบบ
และการจั ด การพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ การจั ด การระบบนิ เ วศ การอนุ รั ก ษ์ รั ฐ ศาสตร์ แ ละ
เศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลาก
หลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณ
และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Principles and biological theories related to conservation, critical
thinking skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity,
changes in biodiversity, the application of biotechnology in various areas
including agricultural, food and medical in daily life, the ethics of
conservation, the interference and community structures of organism, the
relevance of human, the design and management of conservation areas,
the political economy of conservation, the importance and value of the
florae to life, diversity of the florae, the local wisdom in the application of
the florae, critical thinking and problem solving skills in conservation and
development of the florae, focus on the integrated practice from a variety
of relevant case studies
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รหัสวิชา
5600010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่ง
เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวันการเรียนรู้
ทักษะทางการเกษตรไปใช้ดารงชีวิต เกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยการแปรรูปผล
ผลิตการเกษตร สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy,
cultivation management, water resources management, the management
of coastal and marine resources, planting and animal husbandry for
recreation and usefulness in daily life, learning agricultural skills to survive,
organic farming to safety, agriproduct processing with ability to apply as
professional career for sustainable self- reliance, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

6510410

พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การ
คิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษา
เทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชดาริ การประหยัดพลังงานสาหรับบ้าน
พักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการ
ประหยั ด พลั ง งาน และเทคโนโลยี ก ารประหยั ด พลั ง งาน การบู ร ณาการเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนาความ
มั่นคงด้านพลังงานอย่า งยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world energy
situation, study on technology of sustainable energy in the Royal initiative
projects of His Majesty the King, energy saving for a house and industrial
buildings, energy-saving devices, approach to energy saving and technology
for energy saving, the integration of renewable energy
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
technologies and energy needs of the community focusing on the
foundation development of stability and sustainability of the energy, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies

6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for Local Development
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวน การ
คิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการดาเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
การเพิ่ ม มู ล ค่ า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ หลั ก การจั ด การกั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The
development of creative thinking towards innovation. Design concepts,
thinking process and writing an operation plan. Apply appropriate
application of technology. Adding value and developing products
creatively. Learning principles of creative management, intellectual
property, and commercialization as well as developing creative thinking to
solve problems that occur within the local community, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

6840110

จิตสานึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious Mind and Traffic Discipline
ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติและ
พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย การขั บ ขี่ เ พื่ อ ประหยั ด พลั ง งาน การปฏิ บั ติ ก ารขั บ ขี่
ปลอดภั ย วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการขั บ ขี่ การสอบและประเมิ น พฤติ ก รรมการขั บ ขี่
จิตสานึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection,
Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving
practice, analyze driving behavior, examination and evaluation of driving
behavior, Consciousness in traffic safety, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
องค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การทารายงานการสร้างตารางคานวณ การนาเสนอผลงาน
การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัย ใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ การกาหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศ การคัดเลือก
สารสนเทศ ทั กษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของ
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่ เกี่ยว ข้อง
กับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณและสุขภาวะของการ
ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณและใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบั ติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบั ติ ก าร
ประมวลผลคา ตารางการคานวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Essential elements of information and communication technology, the
use of information and communication technologies, reporting, creating
spreadsheets, presentations, network communication and the effectively
uses of information technology and modern communication as well as
investigation of the law relating to the use of the computer and information
technology, ethics and the health of computer users, critical thinking skills
to use technology and the creatively use of information technology
including the practice in operating system program, data searching, word
processor program, spreadsheet and the presentations. Practicing the
operating system program data query, word processing, spreadsheet and
presentation, computer application to relate with the changes in dynamic
world, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health
กาเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกาเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่าง
สมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัย
ต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ
วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ เน้นฝึกปฏิ บัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs,
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans,
food consumption in the balance, food sanitation, nutritional status,
consumption behavior, environment and factors affecting health, care
promotion and health risks, holistic health care with traditional medicine,
national health security, methods for adult and gerontological nursing,
resuscitation, approaches of care for disaster victims, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4011105
ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Physics
ปริม าณสเกลาร์ และเวคเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันงาน พลังงาน กาลัง
เครื่องกลอย่างง่าย สมบัติสสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตรังสี และการประยุกต์ใช้
Scalar volume and vector, newton's motion law, simple power,
mechanical power, material properties, basic knowledge about heat, light,
sound, electricity, electromagnetic radiation and applications
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เคมีพนื้ ฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Chemistry
การจาแนกสาร โครงสร้างอะตอม ธาตุและสารประกอบ พันธะเคมี สมบัติของสาร
ในสถานะต่างๆ ปฏิกิริยาเคมี สมบัติของกรด เบส และเกลือ เทคนิคการสกัด การแยก
และการทาสารให้บริสุทธิ์ สารละลาย ประเภทและความเข้มข้นของสารละลาย เคมี
อินทรีย์เบื้องต้น สารอาหาร พลังงานและแหล่งพลังงาน ปฏิบัติการศึกษา ปฏิกิริยาเคมี
สมบัติของกรดและเบส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การสกัดและการแยกสาร วิธีการทา
ให้สารบริสุทธิ์ การเตรียมสารละลาย สมบัติของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ และการ
ตรวจสอบไอออนในสารละลาย
Classification of substance, atomic structure, elements and
compounds, chemical bonding, properties of three state matters, chemical
reactions, property of acid, base and salt, extraction separation and
purification of matters, types and concentration of solutions, basic organic
chemistry, nutrients, energy and energy sources, laboratory experiment on
chemical reaction, properties of acids and bases, rate of chemical reaction,
extraction separation and purification of matters, solution preparation,
properties of organic compound and determine the ions in the solution

4022305

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Organic Chemistry
ศึกษาการเกิดไฮบริดออร์ปิทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การ
เรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
สารประกอบ อะโรเมติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีห มู่ฟังก์ชั่นชนิดต่างๆ เช่น แฮไลด์
แอลกอฮอล์ อี เ ทอร์ แอลดี ไ ฮด์ คี โ ตน กรดคาร์ บ อกซิ ลิ ก และอนุ พั น ธ์ เ อมี น และ
สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
Study on orbital hybridization, types of organic reaction,
nomenclature, physical property, preparation and reaction of hydrocarbon,
aromatic and functional group including halide, alcohol, ether, aldehyde,
ketone, carboxylic acid, amines, derivatives and heterocyclic compounds
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Biochemistry
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ น้าและบัฟเฟอร์ภายในเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด
โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน กรดนิวคลีอิก การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร และกระบวน
การเมแทบอลิซึมเบื้องต้น ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮ
เดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และวิตามิน
Cells and water and buffering within cells, carbohydrates, lipids,
proteins, enzymes, vitamins, nucleic acids, digestion and absorption of
nutrients and basic metabolic processes, laboratory experiment chemical
properties of carbohydrates, lipid, proteins, enzymes, nucleic acids and
vitamins

4031105

ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental Biology
กาเนิดของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆ การสืบพันธุ์และอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโต พันธุกรรม และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม
The origin of life and evolution, chemicals in living things, structure
and function of cells, cell division, tissues, organs and systems,
reproduction and Influence on growth, genetics and diversity of living
organisms

4032201

จุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
Microbiology
ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและ ยูคาริโอต
การจาแนกประเภทสั ณฐานวิท ยา สรีรวิทยา การเจริญ เติบโต การสืบพันธุ์ การ
ควบคุมความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร น้า ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การ
สุขาภิบาล โรคติดต่อ และภูมิต้านทาน การศึกษาภาคสนาม
Basic knowledge of microbiology, comparative study of prokaryotes
and eukaryotes, classification, morphology, physiology, growth,
reproduction, relative control of microorganisms to food, water, soil, air,
industry, sanitation, communicable diseases and immunity, field study
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สัตววิทยา
3 (2-3-4)
Zoology
ชีววิทยาของสัตว์ เซลล์ เนื้อเยื่อ การจาแนกประเภท การศึกษาด้าน สัณฐานวิทยา
กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์ วิวัฒนาการ
การ รวบรวมและเก็บตัวอย่างสัตว์ การศึกษาภาคสนาม
Animal biology, tissue cells, classification, morphology, anatomy,
physiology, reproduction, growth, animal ecology, evolutionary, collection
and animal samples sampling, field study

4041103

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
Basic Mathematics
อธิบายพีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต้น ระบบสมการเชิงเส้นและสมการกาลังสอง
พื้นที่ผิวและปริมาตร อสมการ เซตและระบบจานวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์
และฟั ง ก์ ชั น เรขาคณิ ต วิ เ คราะห์ แ ละภาคตั ด กรวย ฟั ง ก์ ชั น เอกซ์ โ พเนนเชี ย ลและ
ฟังก์ชันลอกา ริทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอร์และเมตริก จานวนเชิงซ้อน ลาดับและอนุกรม
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น กาหนดการเชิงเส้น
Explain basic algebra and geometry, system of linear equations and
quadratic equation, surface area and volume, inequality, set and real
number system, logic, relation and function, analytic geometry and conic
section, exponential function and logarithm function, trigonometry, vector
and matrix, complex number, sequence and series, probability and basic
statistics, linear programming

4052101

สถิติวิเคราะห์ 1
3 (2-2-5)
Statistical Analysis 1
ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย และความแปร
ปรวน การแจกแจงแบบทวินาม แบบปัวซงและแบบปกติ ทฤษฎี ตัวอย่างสุ่ม การแจง
แจง แบบที แบบไคสแควร์ และแบบเอฟ การประมาณค่ าและการทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สั ดส่ วนและความแปรปรวนของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม
และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Definition, scope and benefits of statistics, data collection,
presentation of information, data analysis, probability, random variables,
expected values and variances, binomial distributions, poisson
distributions and normal distributions, random sample theory, t
distributions chi square distributions and f distributions, estimation and
hypothesis of mean, proportion, analysis of variance for single and two
groups of population and using software packages for processing and
analysis

5002103

พันธุศาสตร์พนื้ ฐานเพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
Fundamental Genetics for Agriculture
หลั ก การถ่ า ย ท อ ด พั น ธุ ก ร ร ม ข อ ง สิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น ยี น แ ล ะ
โครโมโซม รี ค อมบิ เ นชั่ น โครงสร้ า งและสมบัติของสารพันธุกรรม การจาลองสาร
พันธุกรรม การทางานและการควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์ระดับยีน
และระดับโครโมโซม พันธุศาสตร์ประชากร พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นทางการเกษตร
และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Principles of genetic inheritance, probability, genes and chromosomes,
Recombinant, structure and properties of genetic material, simulation of
genetic material, function and control of gene expression, gene and
chromosome mutations, population genetics, introduction to genetic
engineering in agriculture and laboratory according to the content

2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
5003402
การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับผูป้ ระกอบการ
3 (2-2-5)
Agricultural Business Planning for Entrepreneurs
ความคิ ด และลั ก ษณะของธุ ร กิ จ เกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร การเป็ น
ผู้ประกอบการ การริเริ่มและการพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ
การศึกษาความเป็นไปได้ รูปแบบการจัดทา และการนาเสนอแผนธุรกิจ การวิเคราะห์
การตลาด การจัดการ การผลิต การบัญชี การเงิน สหกรณ์การเกษตร การส่งออกและ
การนาเข้า การดาเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการผลิตภัณฑ์
ตราสินค้าและราคา และฝึกปฏิบัติ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Concept and characteristics of agricultural and agro-industry
businesses entrepreneurship, start and develop business, analyzing and
evaluating business opportunities, feasibility study, business plan format,
presenting business concepts and business plan, marketing analysis,
management, production, accounting, finance, agricultural cooperative,
import and export for agriculture and Agro-Industry businesses, small and
medium enterprise operation, management of product, brand and price
with the practices

5003501

ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Instrument and Smart Device Control System
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจจับในงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและ
การประยุกต์ใช้ การเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ระบบควบคุมไฟฟ้า
ความรูแ้ ละการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติ
Principle and Application of detection device in agriculture and agroindustry, connecting smart device with the internet, electrical control
system, knowledge and application of related program with the practice

5003901

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ 3 (2-2-5)
การเกษตร
Experimental Design and Statistical Data Analysis
หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลองแบบต่างๆ ในทาง
การเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
Principles of experimental design, random sampling, experimental
design in agriculture, statistical data analysis and interpretation, computer
program use in statistical data analysis
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5041401

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
อาหารและการให้อาหารสัตว์
3 (2-2-5)
Feeds and Feeding
ความสาคัญของอาหารสัตว์ ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิดของวัตถุดิบและวัตถุดิบ
ในท้องถิ่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหาร มาตรฐานของอาหาร
การคานวณและการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พระราชบัญญัติอาหารสัตว์
โรคขาดอาหารของสัตว์ และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Importance of animal feed, type of animal feed, types of raw materials
and local raw materials used as animal feed, components and value of
feed, feed standards, calculation and production of feed, animal feed
industry animal feed act, deficiency diseases and laboratory according to
the content

5041601

หลักการผลิตสัตว์
3 (2-2-5)
Principles of Animal Production
ประโยชน์และความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์ รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ พันธุ์สัตว์และ
ลักษณะประจาพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ การเลี้ยงดูและบารุงรักษาสัตว์ในระยะต่างๆ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การ
ป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการผลิตสัตว์ การจัดจาหน่ายและการทาผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ บัญชีที่จาเป็นในการเลี้ยงสัตว์ และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Benefits and importance of animal husbandry, pattern of animal
husbandry, animal species and breed characteristics, types and types of
animal husbandry, fundamentals of animal breeding, raise and
maintenance of animals at various stages, feed and animal feeding,
prevention and control of animal diseases, animal farm management for
animal production, local wisdom and technology in animal production,
selling and making animal products, accounting required in raising animals
and laboratory according to the content
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รหัสวิชา
5042101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-2-5)
Poultry Production
ประโยชน์และความสาคัญของสัตว์ปีก ประเภทและชนิดของสัตว์ปีก การคัดเลือก
การผสมพันธุ์โรงเรือนและอุปกรณ์ พฤติกรรมและวิธีการเลี้ยงดู อาหารและการให้
อาหาร การป้องกันและการรักษาโรค มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเลี้ยงสัตว์ปีก การเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์ปีก การใช้ประโยชน์
จากของเสียในฟาร์มสัตว์ปีกและปฏิบัติการตามเนื้อหา
Benefits and importance of poultry, types and types of poultry,
selection, breeding, housing and equipment, behavior and methods to
management, feed and feeding, prevention and treatment of diseases,
poultry farm standards, local wisdom and modern technology in poultry
farming, value add of poultry products, utilization of poultry waste and
laboratory according to the content

5042201

การผลิตสุกร
3 (2-2-5)
Swine Production
ประโยชน์และความสาคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลือก
พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มสุกรแบบต่าง ๆ การจัดการเลี้ยง
สุกรในระยะต่างๆ อาหารสุกร การทาทะเบียนประวัติโรค และการสุขาภิบาล การ
วางแผนการผลิต การตลาด มาตรฐานฟาร์มสุกร ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรม กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากของเสี ย ในฟาร์ ม สุ ก ร และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหา
Benefits and importance of pig farming, types and varieties of pigs,
breeding and breeding selection, different types of pig farm management
systems, pig management in various stages, pig feed, registration of disease
history and marketing sanitation standards for pig farms, local wisdom,
technology and innovation in pig farming and utilization of waste in pig
farms, related laws and utilization of waste in pig farms and laboratory
according to the content
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5042502

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (3-0-6)
Animal Breeding
หลักพื้นฐานและการใช้หลักทางพันธุกรรมในการปรับปรุง ลักษณะสาคัญทาง
เศรษฐกิจ ของสัตว์ โดยเน้นการคัดเลือก ความแปรผัน ประมาณค่าอัตราพัน ธุกรรม
ระบบการผสมพันธุ์และประมาณค่าของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ การอนุรักษ์และการพัฒนา
พันธุ์สัตว์พื้นเมือง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
Basic principles and the use of genetic principles to animal breeding,
economic characteristics of animals by focusing on selection, variation,
heritability estimation, breeding system and estimation breeding value,
conservation and development of native animal species and the use of
information technology for breeding

5043301

การผลิตโคนม
3 (2-2-5)
Dairy Production
ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องการเลี้ ย งโคนม พั น ธุ์ โ คนม หลั ก และวิ ธี ก าร
คัดเลือกและการผสมพันธุ์โคนม โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงดูโคนม การจัดการฝูง
โคนม โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน้านม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีที่
ทันสมัยการเลี้ยงโคนม การจดสถิติและการทาบัญชี และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Importance and benefits of dairy farming, Dairy cows breeding,
principles and methods for selection and breeding of dairy cows, housing
and equipment for raising dairy cows, dairy herd management, diseases and
sanitation, milking, milk quality, local wisdom, modern technology for dairy
farming, statistics and accounting in dairy farm and laboratory according to
the content
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รหัสวิชา
5043302

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การผลิตโคเนือ้ และกระบือ
3 (2-2-5)
Beef and Buffalo Production
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ พันธุ์โคเนื้อและกระบือ
หลักและวิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อ อุปกรณ์และ
โรงเรือน อาหารและการให้อาหาร การจัดการฝูงโคเนื้อและกระบือ ทะเบียนประวัติ
การจดบันทึกต่างๆ การตลาดโคเนื้อและกระบือ มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเลี้ยงโคพื้นเมืองและกระบือ และปฏิบัติการตาม
เนื้อหา
Importance and benefits of beef cattle and buffaloes, breed of cattle
and buffalo, methods of selection and breeding, beef cattle farm
management system, equipment and housing, feed and feeding, herd
management of cattle and buffaloes, pedigree and recording, marketing,
farm standard for beef cattle, local wisdom, modern technology for native
cattle and buffaloes and laboratory according to the content

5043503

การผสมเทียม
3 (2-2-5)
Artificial Insemination
ประโยชน์แ ละความสาคัญ ของการผสมเทียม กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบ
สืบพันธุ์ การเตรียมและการเก็บรักษาน้าเชื้อ เทคนิคการผสมเทียม การประเมิน
ประสิทธิภาพของ การผสมเทียม สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ อาหารและกระบวนการ
สื บ พั น ธุ์ โรคและปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสื บ พั น ธุ์ การรี ด น้ าเชื้ อ การตรวจ
คุณภาพน้าเชื้อ การขยาย หรือการเจือจางน้าเชื้อ การเก็บรักษา น้าเชื้อ การฉีดเชื้อ
การพิสูจน์การผสมติดแบบต่างๆ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผสมเทียม และปฏิบัติการ
ตามเนื้อหา
Benefits and importance of artificial insemination, anatomy and
physiology of reproductive system, semen preparation and storage, artificial
insemination techniques, assessment of the effectiveness of artificial
insemination, physiology of reproduction, feed and reproductive processes,
diseases and other problems related to reproduction, semen and semen
examination, dilution of semen, semen storage, injection, proofing,
conception identification, biotechnology for artificial insemination and
laboratory according to the content
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5043605

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
English for Animal Production
ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ ชนิดและพันธุ์สัตว์ ศัพท์เทคนิคการผลิต
สัตว์ของศาสตร์พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบสืบพันธุ์และ
สุขศาสตร์สัตว์ กระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ศัพท์
ลาตินและศัพท์เทคนิคในงานวิจัยทดลองในสัตว์
Common names and scientific names of animals, species and animal
species, technical terms of animal production of breeding and breeding
techniques, Feed and feeding, reproductive and animal hygiene systems,
process and product processing, animal production industry, latin
vocabulary and technical terms in animal and research experiment

5043901

สัมมนาทางสัตวศาสตร์
1 (0-3-0)
Seminar in Animal Science
การค้นคว้าสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ รวบรวม สังเคราะห์ เรียบเรียง นาเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
Animal science information gathering, synthesis, compilation,
presentation by using appropriate technology

5044902

ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
3 (2-2-5)
Special Problems in Animal Science
การค้ น คว้ า สื บ ค้ น ด าเนิ น การ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การแปลผล นาเสนอ
Researching, searching, analyzing statistical data using computer
programs results evaluation, presentation
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม
3 (2-2-5)
Principles of Animal Hygiene and Farm Standard
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคสัตว์ สาเหตุ การติดต่อ อาการ การควบคุมและป้องกัน
การจัดการสุขภาพสัตว์ป่วยในฟาร์มปศุสัตว์ หลักการสุขาภิบาลในฟาร์มปศุสัตว์ การผ่า
ซากเพื่อการชันสูตรโรค การเก็บตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยโรค อุปกรณ์และวิธีการทาง
ศัลยกรรมอย่างง่าย มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน
ทางสัตวศาสตร์ จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Introduction to animal diseases, causes, contact, symptoms, control
and prevention, animal herd health management, sanitation, principles of
animal hygiene, carcasses and autopsy, sample sampling for diagnosis
,basic surgical equipment and methods, farm standard, animal welfare and
ethics in the use of experimental animals and laboratory according to the
content

5052201

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5)
Animal Anatomy and Physiology
ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของกระดูกและเนื้อเยื่อทางเคมี การแบ่งกระดูก
ตามรูป ร่างและหน้าที่ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบสูบฉีดโลหิต ระบบการย่อยอาหาร ระบบ
การหายใจ ระบบขับถ่าย สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง ไตและหน้าที่ของไต การทางานของ
กล้ามเนื้อและระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ ระบบการสืบพันธุ์ เต้านมและสรีรวิทยาการ
สร้างน้านม และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Study the structure and components of bone and chemical tissues,
bone figure and function, muscular system, blood system, digestive system,
respiratory system, excretory system, physiology, Kidney and kidney
function, physiology of muscles and nervous system, endocrine,
reproductive system, udder and physiology of milk production and
laboratory according to the content
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
5003202
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
3 (2-2-5)
Good Agricultural Practice and Organic Agriculture
ความส าคั ญ แนวทาง และหลั ก การของเกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย์
มาตรฐานและข้อกาหนดของเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านการผลิ ต
การตลาด และการแปรรูป การส่งเสริมและแนวทางสู่ความสาเร็จในการทาเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์
Importance, guidelines and principles of Good Agricultural Practice and
organic agriculture, standards and requirements of Good Agricultural
Practice and organic agriculture in terms of production, marketing and
processing, promotion and guidelines for success in Good Agricultural
Practice and organic farming
5042202

การผลิตแพะและแกะ
3 (2-2-5)
Goat and Sheep Production
ความส าคั ญ ของการเลี้ ย งแพะและแกะ ประเภทและพั น ธุ์ แ พะและแกะ การ
คัดเลือก และการผสมพันธุ์ การเลือกสถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดูแพะ
และแกะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีที่ทันสมัยการผลิตแพะและแกะ อาหารและการ
ให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะและแกะ การตลาด
การจดสถิติ การทาบัญชี และปฏิบัติการตามเนื้อหา
The importance of raising goats and sheep, types and species,
selection and breeding for mating, housing and equipment for raising, local
wisdom, modern technology for the production, feed and feeding, diseases
and sanitation, processing of products, marketing, statistics and accounting
and laboratory according to the content
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการพืชอาหารสัตว์
3 (2-2-5)
Forage Crops Management
ก า ร จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ช นิ ด ข อ ง พื ช อ า ห า ร สั ต ว์ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
พฤกษศาสตร์ คุ ณ ค่ า ทางอาหาร การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถั่ว
การเก็ บ เกี่ ย วและการ เก็ บ รั ก ษา เทคโนโลยี ก ารถนอมพื ช อาหารสั ต ว์ และการใช้
ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น การเก็บรวบรวมตัวอย่าง
อาหารสัตว์ต่างๆ และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Classification and types of forage crops, the botanical of forage and
legume, forage nutrition, construction and management of pasture,
legume, harvesting and storage of forage crops, technology for forage
preservation, the utilization of forage crops and local fodder crops,
collection of various animal forage samples and laboratory according to
the content

5042503

พฤติกรรมและการบังคับสัตว์
3 (2-2-5)
Animal Behavior and Restraint
พฤ ติ ก ร รมของสั ต ว์ อิ ท ธิ พ ล ของฮอร์ โ มนและสิ ่ ง แวดล้ อ มที ่ ม ี ผ ลต่ อ
พฤติ ก รรม และประโยชน์ ข องพฤติ ก รรมที่ สั ต ว์ แ สดงออก การเข้ า หาสั ต ว์
และการจั บ บั ง คั บ สั ต ว์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก พฤติ ก รรมและ
สวัสดิภาพของสัตว์อย่างถูกต้อง และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Animal behavior, the influence of hormones and the environment on
behavior and the benefits of behavior that animals express, approaching
animals and capturing animals in various procedure, application of animal
behavior and welfare to appropriate and laboratory according to the
content

5042501

โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
3 (2-2-5)
Animal Housing and Equipment
แบบของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การวางผังฟาร์มปศุสัตว์ การกาหนดตาแหน่ง ระบบ
การก าจั ด ของเสี ย จากสัต ว์ การวางแผนและการออกแบบโรงเรื อ นเลี้ย งสัต ว์ การ
คานวณการใช้วัสดุ และการประเมินราคาต้นทุนของสิ่งก่อสร้าง ความต้องการพื้นที่ของ
สัตว์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเลี้ยงสัตว์ มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหา
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
The type of animal house, Livestock farm planning, animal waste
disposal and design, Calculation and estimation cost of construction, area
requirements of animals, modern equipment and technology, livestock
farming standards and laboratory according to the content

5042504

งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์
3 (2-2-5)
Farm Mechanic in Livestock
ความสาคัญของงานช่าง การพัฒนาเครื่องมือช่างเกษตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
งานช่ า งประปา ช่ า งโลหะ ช่ า งปู น ช่ า งไฟฟ้ า และเครื่ อ งจั ก รกลในโรงเรื อ น การ
บารุงรักษาอุปกรณ์ในโรงเรือน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติการตาม
เนื้อหา
The importance of mechanic work, development of agricultural tools,
basic knowledge of plumbers, metalworking technicians, plasterers,
electricians and machinery in the animal house, maintenance of
equipment in the house, operational safety and laboratory according to
the content

5042606

การจัดการธุรกิจฟาร์ม
3 (2-2-5)
Farm Business Management
สภาพของเกษตร หน่วยธุรกิจเกษตร หลักการจัดการ ความสาคัญของข้อมูล และ
ข่าวสารความรู้ หลักการวิเคราะห์การจัดการด้านการผลิต การเงิน บัญชีฟาร์ม การวาง
แผนการผลิต เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ การตัดสินใจในธุรกิจฟาร์ม และปฏิบัติการตาม
เนื้อหา
Agricultural conditions, agribusiness units, principles of management,
Importance of information and news of knowledge, principles of analysis
of production management, finance, farm accounting, production planning
technology for management, decision making in farm business and
laboratory according to the content

5043102

การฟักไข่และการจัดการโรงฟักไข่
3 (2-2-5)
Hatching and Hatchery Management
การผลิตไข่ฟัก การคัดเลือก การรักษาคุณภาพไข่ ฟัก การเจริ ญ ของตั ว อ่ อ น
ระหว่ า ง การฟั ก ไข่ ภู มิ ปั ญ ญาและเทคโนโลยี ทั น สมั ย ในการฟั ก ไข่ หลั ก และ
การปฏิ บั ติ ใ นการฟั ก ไข่ การจั ด กา รลูกสัตว์ปีกแรกเกิด การสุขาภิบาลในโรงฟัก
ปัญหาทั่วไปในการฟักไข่ วิธีแก้ไข และปฏิบัติการตามเนื้อหา
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Production of hatching eggs, selection, quality preservation, hatching
eggs embryo growth during hatching, modern wisdom and technology for
hatching, principles and practices in hatching, hatching bird management,
sanitation in the hatchery, common problems in hatching and management
and laboratory according to the content

5043103

การผลิตสัตว์ปีกเพื่อการค้า
3 (2-2-5)
Commercial Poultry Production
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกโลกและประเทศไทย การจัดการธุรกิจ
ครบวงจรของสายการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อและเป็ดไข่ พันธุ์สัตว์ปีกสาหรับการผลิต
เชิงอุตสาหกรรม มาตรฐานฟาร์มสาหรับการผลิตสัตว์ปีก การจัดการโรงฟักไข่และฟาร์ม
สัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร การจัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก การจัดการ
โรงฆ่าสัตว์ปีก การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการตลาด และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Overview in the World and Thailand industrial poultry production,
management of Integrated business in broilers, layer and meat duck
production, poultry breeding for industrial production, farm standards for
poultry production, Hatchery and poultry farm management for industrial
integrated scale, waste management from poultry farm, slaughterhouse
management, analysis of production cost and marketing and laboratory
according to the content

5043104

ปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์
3 (2-2-5)
Livestock in Organic Systems
กฎระเบียบด้านเกษตรอินทรีย์ สถิติและแนวโน้มเกษตรอินทรีย์ ผลของเกษตร
อินทรีย์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
คุณสมบัติ ของผลผลิตจากปศุสั ตว์ในระบบอินทรีย์ สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ใน
ระบบอินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพและสมุนไพรในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และปฏิบัติการ
ตามเนื้อหา
Organic agriculture regulations, statistics and trends in organic
agriculture, effects of organic agriculture on society, environment,
biodiversity, organic livestock, production, properties of livestock products
in organic systems, health and animal welfare in organic systems,
biotechnology and herbs for organic livestock production and laboratory
according to the content
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
3 (2-2-5)
Applied Animal Nutrition
ลักษณะส่วนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดต่างๆ ความจาเป็นของสาร
อาหารและขบวนการในร่างกายสัตว์ที่จะเปลี่ยนสารอาหารให้ เป็นประโยชน์แก่ตัวสัตว์
การประยุกต์ปรับปรุงวัตถุดิบและวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์และปฏิบัติการ
ตามเนื้อหา
Characteristics, components and properties of various raw material
and animal feed, necessity of nutrients and metabolize processes in animal
bodies that will change nutrients to be useful to animals, Application of
raw material improvement and local ingredients for animal feed and
laboratory according to the content

5043404

การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
3 (2-2-5)
Feed Analysis
ปัญหาของการใช้อาหารสัตว์ในประเทศไทย การตรวจและการวิเคราะห์คุณภาพ
อาหารสัตว์ทางกายภาพและทางเคมี และการวิเคราะห์คุณภาพของอาหารโดยใช้วิธีและ
เครื่อง มือที่ทันสมัย และปฏิบัตกิ ารตามเนื้อหา
Problems of using animal feed in Thailand, Inspection and analysis of
animal feed and analysis of feed in physical examination and chemical and
analysis of feed quality using methods and modern equipment and
laboratory according to the content

5043407

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์
3 (2-2-5)
Value of Animal Products
ศึกษาวิเคราะห์ และปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ ความสาคัญ
และประโยชน์ การคัดเลือกวัตถุดิบ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปร
รูปและ การควบคุมคุณภาพ การจัดจาหน่าย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในงานแปร
รูปผลิต ภัณฑ์สัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Analytical study and practices regarding the processing of animal
products, importance and benefits, raw material selection, technology to
increase production efficiency, processing and quality control, distribution,
sanitation and environment in processing production, animal packaging for
added value and laboratory according to the content
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียจากสัตว์
3 (2-2-5)
Environmental and Animal Waste Management
ของเสี ย และสิ่ ง เหลื อ ใช้ จ ากการเลี้ ย งสั ต ว์ การนาเอาของเสี ย และสิ่ ง
เหลื อ ใช้ ม าดั ด แปลงให้ เ ป็ น ประโยชน์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยการกาจั ด ของเสี ย
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและลดมลภาวะที่ เ กิ ด จากการเลี้ ย งสั ต ว์ และปฏิบัติการ
ตามเนื้อหา
Waste and waste from animal husbandry , management to
be useful, modern technology, efficient waste disposal and
pollution reduction from animal husbandry and laboratory
according to the content

5043505

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์
3 (2-2-5)
Animal Biotechnology
ความสาคัญเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์ การประยุกต์ในด้านโภชนศาสตร์
สรีรวิทยา การดัดแปรพันธุกรรม การป้องกันและการตรวจสอบโรค และปฏิบัติการตาม
เนื้อหา
Importance of biotechnology in animal production, application in
nutrition, genetic modification, physiology, prevention and disease
detection and laboratory according to the content

5043506

ฟาร์มอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
Smart Farming
แนวคิดและทฤษฎีการทาเกษตรแนวใหม่ รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรือน
อุ ป กรณ์ แ ละจั ก รกลในโรงเรื อ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ นการบริ ห ารจั ด การ
สารสนเทศ พื้นที่สิ่งแวดล้อม การจัดการฟาร์ม และปฏิบัตกิ ารตามเนื้อหา
Concepts and theories of new agricultural practices, Style of animal
house management, equipment and machinery in the house, application
of technology in information management, environmental area, farm
management and laboratory according to the content
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รหัสวิชา
5043602

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การผลิตสัตว์สวยงาม
3 (2-2-5)
Fancy Animal Production
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ย งสัตว์สวยงาม ประเภทและพันธุ์ของสัตว์
สวยงาม หลักวิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ์ อุปกรณ์โรงเรือน อาหารและการให้
อาหารสัตว์สวยงาม การจดข้อมูลต่างๆ การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตสัตว์สวยงาม ปัญหาการผลิตสัตว์สวยงาม และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหา
Importance and benefits of fancy animal husbandry, types and
varieties , principles of selection and breeding methods, housing
equipment, feed and feeding, data recording, sanitation and disease
control, local wisdom, modern technology, problems in producing and
laboratory according to the content

5043603

เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์
3 (3-0-6)
Selected Topic in Animal Science
เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีหัวข้อเรื่องอาจเปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละภาคการศึกษา ตามสถานการณ์ความเหมาะสม
Selected topics in animal science at the undergraduate level, subject
topics may change in each semester, according to the appropriate situation

5043606

การเลี้ยงม้า
3 (2-2-5)
Equine Husbandry
พันธุ์และลักษณะทั่วไปของม้า กายวิภาคและสรีรวิทยา กายศาสตร์การเคลื่อนไหว
หลักการจัดการฟาร์ม อาหารและการให้อาหาร การบังคับม้า ปฏิบัติการดูแลรักษา
เบื้องต้น การฝึกขี่ม้า การศึกษาดูงาน และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Breed and general characteristics of horses, anatomy and physiology,
ergonomics movement, principles of farm management, feed and feeding,
horse compulsory, primary care practice, horse riding training, study visits
and laboratory according to the content
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รหัสวิชา
5043607

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการดูแลสัตว์ปา่ และสัตว์เลี้ยงแปลก
3 (2-2-5)
Management and Care of Wildlife and Exotic Pets
ความหมาย ชีววิทยาของสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงแปลก สนธิสัญญาการนาเข้าและ
ส่งออก สัตว์ระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ป่าและสัตว์เลี้ยงแปลก
นาเข้า ชนิดสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงแปลกที่นิยมนามาเลี้ยงในเชิงธุรกิจ การเลือกสถานที่
และการจัด สร้างกรงเลี้ยงให้เหมาะสม การจับควบคุม การทาเครื่องหมาย การขนย้าย
โรคและการจัดการ ผลดีและผลเสียของการนาเข้าสัตว์ และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Definition and biology of wildlife and exotic pets, treaty on import and
export animals between the countries, laws on raising wildlife and animal
import, popular wildlife in pet business, site selection and creating proper
cages, proper restraining, Marking, Relocation, diseases management,
advantages and disadvantages of animal import and laboratory according
to the content

5053301

การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์
3 (2-2-5)
Drug Used in Livestocks
เภสัชวิทยาทั่วไป การเลือกใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์ สมุนไพรและการประยุกต์ใช้ใน
ฟาร์ม การตกค้างของยาสัตว์ ผลกระทบต่อการผลิตสัตว์และสาธารณสุข การตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้าง การติดตามเฝ้าระวังและประเมินผล และปฏิบัติการตามเนื้อหา
General pharmacology, drug selection, herbs and applications, drug
residues, effects on animal production and public health, residue analysis,
monitoring and evaluation and laboratory according to the content

5061101

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Principles of Aquaculture
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในต่างประเทศและประเทศไทย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในประเทศไทย และต่างประเทศในปัจจุบัน หลักเกณฑ์และการเตรียมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการตามเนือ้ หา
History of aquaculture in foreign countries and Thailand, Aquaculture
in Thailand and abroad at present, criteria and preparation of various
aquaculture species with economic value and laboratory according to the
content
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4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
5044801
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์
1 (100)
Pre-Field Experience in Animal Science
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านเกษตร เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยจัดในสถานที่หรือสถานการณ์
จาลองในสถาบัน
Organizing activities to develop learners to have knowledge, basic
skills in agriculture, attitude, motivation and characteristics suitable for the
profession, by organizing in places or simulations in institutions
5044802

5044803

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์
6 (600)
Field Experience in Animal Science
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ ในสถานที่ที่สถาบันกาหนดหรือเห็นว่า
มีความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในวิชาชีพ มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง
ก่อนออกไปประกอบอาชีพมีการทารายงานและเสนอผลการฝึกประสบการณ์ว่าผ่านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาแล้ว
Professional experience in animal science in the place designated by
the institution or deemed appropriate for students to gain professional
skills, have confidence and self-confidence before leaving to pursue a
career, have a report and offer results of experience training that has
passed the professional experience training
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (100)
Pre-co-operative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการทางานกับผู้ร่วมงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหารคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สานักงาน เทคนิคการเขียนรายงาน และ
การนาเสนอโครงงาน
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Principles, concepts and processes of cooperative education, related
regulations basic knowledge and techniques for applying for a job, basic
knowledge in operation occupational ethics, communication, human
relations in working with colleagues, personality development for the
operation in the workplace, quality management in the workplace, office
computer technology, report writing techniques and project presentation

5044804

สหกิจศึกษา
6 (600)
Co-operative Education
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น และสถานประกอบการเสมื อ นเป็ น พนั ก งานของสถาน
ประกอบการ การจัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าหรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
Cooperative education in the workplace 1 semester, with cooperation
between institutions and establishments as employees of the
establishment, Report preparation and performance presentation, joint
evaluation between advisors, the supervisor or mentor in the
establishment that is responsible for the student's performance

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in
Animal Science
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (สัตวศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science Program in
Animal Science
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Animal Science)

เหตุผล
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in
Animal Science
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (สัตวศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science Program in
Animal Science
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.Sc. (Animal Science)

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
โครงสร้างของหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงตาม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 ของ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
12 หน่วยกิต เหมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
สังคมและสิ่งแวดล้อมและให้นักศึกษา
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มี โ อกาสเลือ กเรีย นในสิ่ง ที่เ หมาะสม
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และตรงตามความต้องการขึ้นและเพื่อ
6 หน่วยกิต ให้ นั ก ศึ ก ษามี เ วลาฝึ ก ปฏิ บั ติ ต าม
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
95 หน่วยกิต นโยบายการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
30 หน่วยกิต Action Learning ของมหาวิทยาลัย
2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน
46 หน่วยกิต 2. ปรับวิชา 5043605 ภาษาอังกฤษ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน
12 หน่วยกิต เพื่ อ การผลิ ต สัต ว์ เ ป็ น วิ ช าบั ง คับ ตาม
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
7 หน่วยกิต นโยบายมหาวิทยาลัย
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต 3. เพิ่มรายวิชาบังคับใหม่ จานวน 2
วิชาด้านผลิตภัณฑ์ ธุรกิจและเซนเชอร์
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
95 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
30 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน
37 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน
21 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
7 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
-

117

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับผูป้ ระกอบการ 3 (2-2-5) ปรับเพิ่มวิชาใหม่ตามคาแนะนาของ
Agricultural Business Planning for Entrepreneurs ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็น
ความคิดและลักษณะของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ
เกษตร การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ การริ เ ริ่ ม และการพั ฒ นาธุ ร กิ จ การ
วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น โอกาสทางธุ ร กิ จ การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
รูปแบบการจัดทา และการนาเสนอแผนธุรกิจ การวิเคราะห์การตลาด
การจัดการ การผลิต การบัญชี การเงิน สหกรณ์การเกษตร การส่งออก
และการนาเข้า การดาเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา และฝึกปฏิบัติ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
-

เหตุผล
ป รั บ เ พิ่ ม วิ ช า ใ ห ม่ ต า ม
คาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่ อ สร้ า งบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้
ประกอบการ
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5041401 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3(2-2-5)
Feeds and Feeding
ความสาคัญของอาหารสัตว์ ประเภทของอาหารสัตว์
ชนิ ด ของวั ต ถุ ดิ บ และวั ต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ช้ เ ป็ น อาหารสั ต ว์
ส่วน ประกอบและคุณค่าของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การ
คานวณและการผลิตอาหารให้ ถูกสัดส่วน อุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ พ.ร.บ อาหารสัตว์ โรคขาดอาหารของสัตว์

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
5003501 ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Instrument and Smart Device Control System
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อุปกรณ์ตรวจจับในงานเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร และการประยุกต์ใช้ การเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะ
ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ระบบควบคุมไฟฟ้า ความรู้ และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติ
5041401 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3(2-2-5)
Feeds and Feeding
ความสาคัญของอาหารสัตว์ ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิด
ของวัตถุดิบและวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่ วนประกอบและ
คุณค่าของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การคานวณและการผลิตอาหาร
ให้ถูกสัดส่วน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พ.ร.บ อาหารสัตว์ โรคขาดอาหาร
ของสัตว์ และปฏิบัติการตามเนื้อหา

ปรับเพิ่มคาอธิบายรายวิชา
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
คุณวุฒิที่แสดงถึงปฏิบัติการ
ตามเนื้อหา

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
5041601 หลักการผลิตสัตว์
3(2-2-5) ปรับเพิ่มคาอธิ บายรายวิชาตามข้อ เสนอ
Principles of Animal Production
แนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่แสดงถึงปฏิบัติการ
ประโยชน์ แ ละความส าคั ญ ของการเลี้ ย งสั ต ว์ ตามเนือ้ หา
รู ป แบบการผลิ ต สั ต ว์ พั น ธุ์ สั ต ว์ แ ละลั ก ษณะประจ าพั น ธุ์
ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดูและบารุงรักษาสัตว์ในระยะต่างๆ อาหาร
และการให้อาหารสัตว์ การป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์
การจัดการฟาร์มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์ ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการผลิ ต สั ต ว์ การจั ด
จาหน่ายและการทาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ บัญชีที่จาเป็นในการ
เลี้ยงสัตว์ และปฏิบัติการตามเนื้อหา
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5041601 หลักการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
Principles of Animal Production
ประโยชน์ แ ละความส าคั ญ ของการเลี้ ย งสั ต ว์
รู ป แบบการผลิ ต สั ต ว์ พั น ธุ์ สั ต ว์ แ ละลั ก ษณะประจ าพั น ธุ์
ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์การเลี้ยงดูและบารุงรักษาสัตว์ในระยะต่างๆ อาหาร
และการให้อาหารสัตว์ การป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์
การจัดการฟาร์มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์ ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการผลิ ต สั ต ว์ การจั ด
จาหน่ายและการทาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ บัญชีที่จาเป็นในการ
เลี้ยงสัตว์

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
5042101 การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
Poultry Production
ประโยชน์และความสาคัญของสัตว์ปีก ประเภท
และชนิดของสัตว์ปีก การคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือน
และอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การ
ป้องกันและการรักษาโรค มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเลี้ยงสัตว์ปีก ปัญหาและ
แนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ปีก การเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์
ปีก การใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มสัตว์ปีก และปฏิบัติ
การตามเนื้อหา

เหตุผล
ปรับคาอธิบายรายวิชา ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตรและผู้
ทรงคุณวุฒิในการเพิ่มเนื้อหามูลค่าในการ
ผลิตสัตว์ปีก และการใช้ประโยชน์จากของ
เสียในฟาร์ม
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5042101 การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
Poultry Production
ประโยชน์และความสาคัญของสัตว์ปีก ประเภท
และชนิดของสัตว์ปีก การคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือน
และอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การ
ป้องกันและการรักษาโรค มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเลี้ยงสัตว์ปีก ปัญหาและ
แนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ปีก

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
5042201 การผลิตสุกร
3(2-2-5)
Swine Production
ประโยชน์และความสาคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภท
และพันธุ์สุกร การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการ
จัดการฟาร์มสุกรแบบต่างๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะต่ า งๆ
อาหารสุกร การทาทะเบียนประวัติโรค และการสุขาภิบาล การ
วางแผน การผลิ ต การตลาด มาตรฐานฟาร์ ม สุ ก ร ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการใช้
ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มสุกร และปฏิบัติการตามเนื้อหา
5043301 การผลิตโคนม
3(2-2-5)
Dairy Production
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคนม พันธุ์
โคนม หลักและวิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ์โคนม โรงเรือน
และอุปกรณ์ในการเลี้ยงดูโคนม การจัดการฝูงโคนม โรคและการ
สุ ข าภิ บ าล การรี ด นม คุ ณ ภาพน้ านม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยการเลี้ยงโคนม การจดสถิติ การทาบัญชี และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหา

เหตุผล
ปรับคาอธิบายรายวิชาตามข้อ
เสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าหลั ก สู ต รและผู้ ทรงคุณ
วุฒิในการเพิ่มการใช้ประโยชน์
จากของเสียในฟาร์ม
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5042201 การผลิตสุกร
3(2-2-5)
Swine Production
ประโยชน์และความสาคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภท
และพันธุ์สุกร การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการ
จัดการฟาร์มสุกรแบบต่างๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะต่างๆ
อาหารสุ ก ร การท าทะเบี ย นประวั ติ โ รค และการสุ ข าภิ บ าล
การตลาด มาตรฐานฟาร์มสุกร ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการเลี้ยงสุกร ปัญหาการเลี้ยงสุกร และแนวทางใน
การแก้ปัญหาสาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
5043301 การผลิตโคนม
3(2-2-5)
Dairy Production
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคนม พันธุ์
โคนม หลักและวิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ์โคนม โรงเรือน
และอุปกรณ์ในการเลี้ยงดูโคนม การจัดการฝูงโคนม โรคและการ
สุ ข าภิ บ าล การรี ด นม คุ ณ ภาพน้ านม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยการเลี้ยงโคนม การจดสถิติและการทาบัญชี

ปรับเพิ่มคาอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่
แสดงถึงปฏิบัติการตามเนื้อหา

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
5043302 การผลิตโคเนือ้ และกระบือ
3(2-2-5) ปรั บ เพิ่ ม ค าอธิ บ ายของรายวิ ช า
Beef and Buffalo Production
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคเนื้ อและ ที่แสดงถึงปฏิบัติการตามเนื้อหา
กระบือ พันธุ์โคเนื้อและกระบือ หลักและวิธี การคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อ อุปกรณ์และโรงเรือน
อาหารและการให้อาหาร และการจัดการฝูงโคเนื้อและกระบือ
ทะเบียนประวัติ การจดบันทึกต่างๆ การตลาดโคเนื้อและกระบือ
มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการเลี้ยงโคพื้นเมืองและกระบือ และปฏิบัติการตามเนื้อหา
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5043302 การผลิตโคเนือ้ และกระบือ
3(2-2-5)
Beef and Buffalo Production
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคเนื้อและ
กระบือ พันธุ์โคเนื้อและกระบือ หลักและวิธี การคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อ อุปกรณ์และโรงเรือน
อาหารและการให้อาหาร และการจัดการฝูงโคเนื้อและกระบือ
ทะเบียนประวัติ การจดบันทึกต่างๆ การตลาดโคเนื้อและกระบือ
มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการเลี้ยงโคพื้นเมืองและกระบือ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุม่ วิชาชีพบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
5043503 การผสมเทียม
3(2-2-5) ปรับเพิ่มคาอธิบายของรายวิชาตาม
Artificial Insemination
ข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่
ประโยชน์ แ ละความส าคั ญ ของการผสมเที ย ม แสดงถึงปฏิบัติการตามเนื้อหา
กายวิภาคและสรีรวิทยา ระบบสืบพันธุ์ การเตรียมและการเก็บ
รักษาน้าเชื้อ เทคนิคการผสมเทียม การประเมินประสิทธิภาพ
ของการผสมเที ย ม สรี ร วิ ท ยาของการสื บ พั น ธุ์ อาหารและ
กระบวนการสื บ พั น ธุ์ โรคและปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
สืบพันธุ์ การรีดน้าเชื้อ การตรวจคุณภาพน้าเชื้อ การขยายหรือ
การเจือจางน้าเชื้อ การเก็บรักษาน้าเชื้อ การฉีดเชื้อ การพิสูจน์
การผสมติดแบบต่างๆ เทคโนโลยี ชีวภาพเพื่อการผสมเทียม และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหา
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5043503 การผสมเทียม
3(2-2-5)
Artificial Insemination
ประโยชน์และความสาคัญของการผสมเทียม กาย
วิภาค และสรีรวิท ยา ระบบสื บพันธุ์ การเตรียมและการเก็ บ
รักษาน้าเชื้อ เทคนิคการผสมเทียม การประเมินประสิทธิภาพ
ของการผสมเที ย ม สรี ร วิ ท ยาของการสื บ พั น ธุ์ อาหารและ
กระบวนการสื บ พั น ธุ์ โรคและปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
สืบพันธุ์ การรีดน้าเชื้อ การตรวจคุณภาพน้าเชื้อ การขยายหรือ
การเจือจางน้าเชื้อ การเก็บรักษาน้าเชื้อ การฉีดเชื้อ การพิสูจน์
การผสมติดแบบต่างๆ เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการผสมเทียม

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
5052101 หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม 3 (2-2-5) ปรั บ เพิ่ ม ค าอธิ บ ายรา ยวิ ช าตาม
Principles of Animal Hygiene and Farm ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แสดง
Standard
ถึงปฏิบัติการตามเนื้อหา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคสัตว์ สาเหตุ การติดต่อ
อาการ การควบคุม และป้องกัน การจัดการสุขภาพสัตว์ป่วยใน
ฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ หลั ก การสุข าภิ บ าลในฟาร์ม ปศุ สัต ว์ การผ่ า ซาก
เพื่อ การชันสูตรโรค การเก็บตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยโรค อุปกรณ์
และวิ ธี ก ารทางศั ล ยกรรมอย่ า งง่ า ย มาตรฐานฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์
สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ พระราชบั ญ ญั ติ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางสั ต วศาสตร์
จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง และปฏิบัติการตามเนื้อหา
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5052101 หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม 3 (2-2-5)
Principles of Animal Hygiene and Farm
Standard
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคสัตว์ สาเหตุ การติดต่อ
อาการ การควบคุมและป้องกัน การจัดการสุขภาพสัตว์ป่วยใน
ฟาร์มปศุสัตว์ หลักการสุขาภิบาลในฟาร์มปศุสัตว์ การผ่าซาก
เพื่อการชันสูตรโรค การเก็บตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยโรค อุปกรณ์
และวิ ธี ก ารทางศั ล ยกรรมอย่ า งง่ า ย มาตรฐานฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์
สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ พระราชบั ญ ญั ติ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางสั ต วศาสตร์
จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุม่ วิชาชีพบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
5052201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5) ปรับเพิ่มคาอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอ
Animal Anatomy and Physiology
แนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ แ สดงถึ ง ปฏิ บั ติ
ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของกระดูกและ การตามเนื้อหา
เนื้อเยื่อทางเคมีการแบ่ง กระดูกตามรูป ร่างและหน้าที่ ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบสูบฉีดโลหิต ระบบการย่อยอาหาร ระบบการ
หายใจ ระบบขับถ่าย สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง ไตและหน้าที่ของ
ไต การทางานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ ระบบ
การสืบพันธุ์ เต้านมและสรีรวิทยาการสร้างน้านม และปฏิบัติการ
ตามเนื้อหา

125

หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5052201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5)
Animal Anatomy and Physiology
ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของกระดูกและ
เนื้อเยื่อทางเคมีการแบ่ง กระดูกตามรูป ร่างและหน้าที่ ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบสูบ ฉีดโลหิต ระบบการย่อยอาหาร ระบบการ
หายใจ ระบบขับถ่าย สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง ไตและหน้าที่ของ
ไต การท างานของกล้ า มเนื้ อ และระบบประสาท ต่ อ มไร้ ท่ อ
ระบบการสืบพันธุ์ เต้านมและสรีรวิทยาการสร้างน้านม

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
-

เหตุผล
ปรับเพิ่มวิชาใหม่ตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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5042202 การผลิตแพะและแกะ
3(2-2-5)
Goat and Sheep Production
ความสาคัญของการเลี้ยงแพะและแกะ ประเภทและ
พันธุ์แพะและแกะ การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ การเลือก
สถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดูแพะและแกะ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตแพะและแกะ อาหาร
และการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากแพะและแกะ การตลาด การจดสถิติและการทาบัญชี

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
5003202 เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
3(2-2-5)
Good Agricultural Practice and Organic Agriculture
ความสาคัญ แนวทาง และหลักการของเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานและข้อกาหนดของเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูป การ
ส่งเสริมและแนวทางสู่ความสาเร็จในการทาเกษตรปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย์
5042202 การผลิตแพะและแกะ
3(2-2-5)
Goat and Sheep Production
ความสาคัญของการเลี้ยงแพะและแกะ ประเภทและ
พั น ธุ์ แ พะและแกะ การคั ด เลื อ กและการผสมพั น ธุ์ การเลื อ ก
สถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดูแพะและแกะ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตแพะและแกะ อาหาร
และการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จาก แพะและแกะ การตลาด การจดสถิ ติ การท าบั ญ ชี และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหา

ปรั บ เพิ่ ม ค าอธิ บ ายรายวิ ช าตามข้ อ
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่แสดงถึง
ปฏิบัตกิ ารตามเนื้อหา

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

-

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
5042402 การจัดการพืชอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Forage Crops Management
การจาแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าทางอาหาร การปลูกสร้างและการจัดการ
ทุ่งหญ้าและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา เทคโนโลยีการถนอม
พืชอาหารสัตว์ และการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และพืชอาหาร
สัตว์ในท้องถิ่น การเก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่างๆ และปฏิบัติ
การตามเนื้อหา
5042503 พฤติกรรมและการบังคับสัตว์
3 (2-2-5)
Animal Behavior and Restraint
พฤติกรรมของสัตว์ อิทธิพลของออร์โมนและสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลต่อพฤติกรรมและประโยชน์ของพฤติกรรมที่สัตว์แสดงออก การ
เข้าหาสัตว์และการจับบังคับสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ การประยุกต์ใช้หลัก
พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัต ว์อย่างถูกต้องและปฏิบัติการตาม
เนื้อหา

เหตุผล
ปรับเพิ่มคาอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่
แสดงถึงปฏิบัตกิ ารตามเนื้อหา
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5042402 การจัดการพืชอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Forage Crops Management
การจ าแนกประเภทและชนิ ด ของพื ช อาหารสั ต ว์
ลักษณะ ทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าทางอาหาร การปลูกสร้างและการ
จัดการทุ่งหญ้าและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา เทคโนโลยีการ
ถนอมพืชอาหารสัตว์ และการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และพืช
อาหารสัตว์ในท้องถิ่น การเก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่างๆ

ปรับเพิ่มวิชาใหม่ตามคาแนะนา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5042501 โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563

3(2-2-5)

-
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Animal Housing and Equipment
แบบของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การวางผังฟาร์มปศุสัตว์
การกาหนดตาแหน่ง ระบบการกาจัดของเสียจากสัต ว์ การวาง
แผนและการออกแบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การคานวณการใช้วัสดุ
และการประเมินราคาต้นทุนของสิ่งก่อสร้าง ความต้องการพื้นที่
ของสัตว์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเลี้ยงสัตว์มาตร
ฐานฟาร์มปศุสัตว์

เหตุผล
5042501 โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
3(2-2-5) ปรั บ เพิ่ ม ค าอธิ บ ายรายวิ ช าตามข้ อ
Animal Housing and Equipment
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แสดงถึง
แบบของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การวางผังฟาร์มปศุสัตว์ ปฏิบัตกิ ารตามเนื้อหา
การกาหนดตาแหน่ง ระบบการกาจัดของเสียจากสัตว์ การวาง
แผนและการออกแบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การคานวณการใช้วัสดุ
และการประเมินราคาต้นทุนของสิ่งก่อสร้าง ความต้องการพื้นที่
ของสัตว์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเลี้ยงสัตว์มาตร
ฐานฟาร์มปศุสัตว์และปฏิบัติการตามเนื้อหา
5042504 งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์
3 (2-2-5) ปรั บ เพิ่ ม วิ ช าใหม่ ต ามค าแนะน าของ
Farm Mechanic in Livestock
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ความส าคั ญ ของงานช่ า ง การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ช่ า ง
เกษตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ งานช่างประปา ช่างโลหะ ช่างปูน
ช่างไฟฟ้า และเครื่องจักรกลในโรงเรือน การบารุงรักษาอุปกรณ์ใน
โรงเรือน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติการตาม
เนือ้ หา

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
-

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
5042606 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
3 (2-2-5) ปรั บ เพิ่ ม รายวิ ช าใหม่ ต ามข้ อ
เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
Farm Business Management
สภาพของเกษตร หน่ ว ยธุ ร กิ จ เกษตร หลั ก การจั ด การ เรื่องธุรกิจฟาร์ม
ความสาคัญของข้อมูล และข่าวสารความรู้ หลักการวิเคราะห์การจัดการ
ด้านการผลิต การเงิน บัญชีฟาร์ม การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีเพื่อ

-

5043102

การฟักไข่และการจัดการโรงฟักไข่

3 (2-2-5) ปรั บ เพิ่ ม รายวิ ช าใหม่ ต ามข้ อ
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
Hatching and hatchery management
การผลิตไข่ฟัก การคัดเลือก การรักษาคุณภาพไข่ฟัก การ

เจริญของตัวอ่อนระหว่างการฟักไข่ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การฟักไข่ หลักการและการปฏิบัติในการฟักไข่ การจัดการลูกสัตว์ปีกแรก
เกิด การสุขาภิบาลในโรงฟัก ปัญ หาทั่วไปในการฟักไข่ วิธีแก้ไข และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหา
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การจัดการ การตัดสินใจในธุรกิจฟาร์มและปฏิบัติการ ตามเนื้อหา

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
-
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
5043104 ปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์
3 (2-2-5)
ปรับเพิ่มรายวิชาใหม่ตามข้อ
Livestock in organic systems
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎระเบียบด้านเกษตรอินทรี ย์ สถิติและแนวโน้มเกษตร
อินทรีย์ ผลของเกษตรอินทรีย์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ คุณสมบัติของผลผลิตจากปศุสัตว์ใน
ระบบ อิ น ทรี ย์ สุ ข ภาพและสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ ใ นระบบอิ น ทรี ย์
เทคโนโลยีชีวภาพและสมุนไพรในการผลิตปศุ สัตว์อินทรีย์และปฏิบัติการ
ตามเนื้อหา

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
5043403 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
3(2-2-5) ปรั บ เพิ่ ม ค าอธิ บ ายรายวิ ช าตามข้ อ
Applied Animal Nutrition
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แสดงถึง
ลักษณะส่วนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิด ปฏิบัตกิ ารตามเนื้อหา
ต่างๆ ความจาเป็นของสารอาหารและขบวนการในร่างกายสัตว์ที่
จะเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นประโยชน์แก่ตัวสัตว์ การประยุกต์
ปรับปรุงวัตถุดิบ และวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์ และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหา

5043404 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 3 (2-2-5)
Feed Analysis
ปัญหาของการใช้อาหารสัตว์ในประเทศไทย การ
ตรวจและการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ทางกายภาพและทาง
เคมี และการวิเคราะห์คุณภาพของอาหารโดยใช้วิธีและเครื่องมือที่
ทันสมัย

5043404 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 3 (2-2-5) ปรั บ เพิ่ ม ค าอธิ บ ายรายวิ ช าตามข้ อ
Feed Analysis
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แสดงถึง
ปัญหาของการใช้อาหารสัตว์ในประเทศไทย การ ปฏิบัตกิ ารตามเนื้อหา
ตรวจและการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ทางกายภาพและทาง
เคมี และการวิเคราะห์คุณภาพของอาหารโดยใช้วิธีและเครื่องมือ
ที่ทันสมัย และปฏิบัติการตามเนื้อหา
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5043403 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Animal Nutrition
ลักษณะส่วนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิด
ต่างๆ ความจาเป็นของสารอาหารและขบวนการในร่างกายสัตว์ที่
จะเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นประโยชน์แก่ตัวสัตว์ การประยุกต์
ปรับปรุงวัตถุดิบ และวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
5043407 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์
3(2-2-5)
Value add of livestock Products
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การแปรรู ป ผลิ ต
ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ ความส าคั ญ และประโยชน์ การคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิบ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การควบคุม
การจั ด จ าหน่ า ย การสุ ข าภิ บ าลและสิ่ ง แวดล้ อ มในงานแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และปฏิบัติการตามเนื้อหา
5043504 การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียจากสัตว์ 3(2-2-5)
Environmental and Animal Waste Management
ของเสียและสิ่งเหลือใช้จากการเลี้ยงสัตว์ การนาเอาของ
เสี ย และสิ่ ง เหลื อ ใช้ ม าดั ด แปลงให้ เ ป็ น ประโยชน์ เทคโนโลยี ที่
ทันสมัยในการกาจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและลดมลภาวะที่
เกิดจาก การเลี้ยงสัตว์ และปฏิบัติการตามเนื้อหา

เหตุผล
ปรับเพิ่มคาอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่
แสดงถึงปฏิบัตกิ ารตามเนื้อหา
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5043407 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์
3(2-2-5)
Value add of livestock Products
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การแปรรู ป ผลิ ต
ภัณฑ์จากสัตว์ ความส าคัญ และประโยชน์ การคัดเลือกวัตถุ ดิ บ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การควบคุม
การจั ด จ าหน่ า ย การสุ ข าภิ บ าลและสิ่ ง แวดล้ อ มในงานแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
5043504 การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียจากสัตว์ 3(3-0-6)
Environmental and Animal Waste Management
ของเสียและสิ่งเหลือใช้จากการเลี้ยงสัตว์ การนาเอาของ
เสียและสิ่งเหลือใช้ม าดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการกาจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและลดมลภาวะที่
เกิดจากการเลี้ยงสัตว์

ปรั บ คาบเรี ย นให้ เ ป็ น บรรยาย
และปฏิบัติอย่างละสองคาบเพื่อ
ได้ ศึ ก ษาภาคปฏิ บั ติ ก ารใน
เนื้ อ หาเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ใน
การกาจัดของเสีย

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
-

เหตุผล
วิ ช าใหม่ เ พื่ อ ความก้ า วทั น
เทคโนโลยี

วิ ช าใหม่ เ พื่ อ ความก้ า วทั น
เทคโนโลยี

133

-

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
5043505 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
Animal Biotechnology
ความส าคั ญ เทคโนโลยี ชี ว ภาพในการผลิ ต สั ต ว์ การ
ประยุกต์ ในด้านโภชนศาสตร์ สรีรวิทยา การดัดแปรพันธุกรรม การ
ป้องกัน การตรวจสอบโรค และปฏิบัติการตามเนื้อหา
5043506 ฟาร์มอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
Smart Farming
แนวคิดและทฤษฎีการทาเกษตรแนวใหม่ รูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรือน อุปกรณ์และจักรกลในโรงเรือน การประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสารสนเทศพื้นที่ สิ่งแวดล้อม การ
จัดการฟาร์ม และปฏิบัติการตามเนื้อหา

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุม่ วิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
5043602 การผลิตสัตว์สวยงาม
3(2-2-5)
Fancy Animal Production
ความส าคั ญ และประโยชน์ข องการเลี้ย งสัต ว์ สวยงาม
ประเภท และพันธุ์ของสัตว์สวยงาม หลักวิธีการคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ์ อุปกรณ์โรงเรือน อาหารและการให้อาหารสัตว์สวยงาม
การจดข้อมูลต่าง ๆ การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตสัตว์สวยงาม ปัญหาการ
ผลิตสัตว์สวยงาม และปฏิบัติการตามเนื้อหา
5043606 การเลี้ยงม้า
3(2-2-5)
Equine Husbandry
พันธุ์และลักษณะทั่วไปของม้า กายวิภาคและสรีรวิทยา
กายศาสตร์การเคลื่อนไหว หลักการจัดการฟาร์ม อาหารและการให้
อาหาร การบังคับม้า ปฏิบัติการดูแลรักษาเบื้องต้น การฝึกขี่ม้า
การศึกษาดูงาน และปฏิบัติการตามเนื้อหา

เหตุผล
ปรับเพิ่มคาอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
แสดงถึงปฏิบัติการตามเนื้อหา
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5043602 การผลิตสัตว์สวยงาม
3(2-2-5)
Fancy Animal Production
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์สวยงาม
ประเภท และพันธุ์ของสัตว์สวยงาม หลักวิธีการคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ์ อุปกรณ์โรงเรือน อาหารและการให้อาหารสัตว์สวยงาม
การจดข้อมูลต่าง ๆ การสุขาภิ บาลและการควบคุมโรค ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตสัตว์สวยงาม ปัญหาการ
ผลิตสัตว์สวยงาม
-

เพื่ อ วิ ช าความหลากหลายสั ต ว์
เพื่อการท่องเที่ยว

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุม่ วิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
-

เหตุผล
ป รั บ เ พิ่ ม วิ ช า ใ ห ม่ ต า ม ค า
แนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
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5053301 การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์
3(2-2-5)
Drug Used in Livestocks
เภสั ช วิ ท ยาทั่ ว ไป การเลื อ กใช้ ย าในฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์
สมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในฟาร์ม การตกค้างของยาสัตว์ ผล
กระทบต่อการผลิ ตสัตว์แ ละสาธารณสุข การตรวจวิเคราะห์สาร
ตกค้าง การติดตามเฝ้าระวังและประเมินผล

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
5043607 การจัดการดูแลสัตว์ปา่ และสัตว์เลี้ยงแปลก 3(2-2-5)
Management and Care of Wildlife and Exotic Pets
ความหมาย ชี ว วิ ท ยาของสั ต ว์ ป่ า และสั ต ว์ เ ลี้ ย งแปลก
สนธิ สั ญ ญาการน าเข้ า และส่ ง ออกสั ต ว์ ร ะหว่ า งประเทศ กฎหมาย
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงแปลกนาเข้า ชนิ ดสัตว์ป่าและ
สัตว์เลี้ยงแปลกที่นิยมนามาเลี้ยงในเชิงธุรกิจ การเลือกสถานที่และ
การจัดสร้างกรงเลี้ยงให้เหมาะสม การจับควบคุม การทาเครื่องหมาย
การขนย้าย โรคและการจัดการ ผลดีและผลเสียของการนาเข้าสัตว์
และปฏิบัติการตามเนื้อหา
5053301 การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์
3(2-2-5)
Drug Used in Livestocks
เภสั ช วิ ท ยาทั่ ว ไป การเลื อ กใช้ ย าในฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์
สมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในฟาร์ม การตกค้างของยาสัตว์ ผล
กระทบต่อการผลิตสัตว์และสาธารณสุข การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
การติดตามเฝ้าระวังและประเมินผล และปฏิบัติการตามเนื้อหา

ปรับเพิ่มคาอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรง คุณวุฒิ
ที่แสดงถึงปฏิบัติการตามเนื้อหา

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุม่ วิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
5061101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5) ปรั บ เพิ่ ม ค าอธิ บ ายรายวิ ช าตาม
Principles of Aquaculture
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในต่างประเทศและประ แสดงถึงปฏิบัติการตามเนื้อหา
เทศไทย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในประเทศไทย และต่างประเทศใน
ปัจจุบัน หลักเกณฑ์และการเตรียมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชนิดต่างๆ
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการตามเนื้อหา
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5061101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
Principles of Aquaculture
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในต่างประเทศและประ
เทศไทย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในประเทศไทย และต่างประเทศใน
ปัจจุบัน หลักเกณฑ์และการเตรียมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชนิดต่างๆ
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
5044801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(100)
Pre-Field Experience
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
พื้นฐานด้านเกษตร เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยจัดในสถานที่หรือสถานการณ์จาลองในสถาบัน
5044802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6(600)
Field Experience
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ในสถานที่ ที่
สถาบันกาหนดหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ทั ก ษะในวิ ช าชี พ มี ค วามมั่ น ใจ และเชื่ อ มั่ น ในตนเองก่ อ นออกไป
ประกอบอาชีพ มีการทารายงานและเสนอผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมา แล้ว

เหตุผล
แก้ไขโดยปรับเพิ่มจานวนชั่วโมง
ภาคปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์และปรับรหัสวิชา

แก้ไขโดยปรับเพิ่มจานวนชั่วโมง
ภาคปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์และปรับรหัสวิชา
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5041801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(90)
Pre-Field Experience
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
พื้นฐาน ด้านเกษตร เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพโดยจัดในสถานที่หรือสถานการณ์จาลองในสถาบัน
5041802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6(300)
Field Experience
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ในสถานที่ที่
สถาบันกาหนดหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ทั ก ษะในวิ ช าชี พ มี ค วามมั่ น ใจ และเชื่ อ มั่ น ในตนเองก่ อ นออกไป
ประกอบอาชีพ มีการทารายงานและเสนอผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมาแล้ว

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2563
5044803 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(100)
Pre - co-operative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อ
สาร มนุษยสัมพันธ์ในการทางานกั บผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ การบริ ห ารคุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สานักงาน เทคนิคการเขียนรายงาน
และการนาเสนอโครงงาน
5044804 สหกิจศึกษา
6(600)
Co-operative Education
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการ
ศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการเสมือนเป็น
พนักงาน ของสถานประกอบการ การจัดทารายงานและนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าหรื อพี่
เลี้ยงใน สถานประกอบการที่ ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา

เหตุผล
ปรับรหัสวิชา
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2559
5043803 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(100)
Pre – co-operative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการ ประกอบอาชีพ การสื่อ
สาร มนุษยสัมพันธ์ในการทางานกับผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ การบริ ห ารคุ ณ ภาพในสถาน
ประ กอบการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สานักงาน เทคนิคการเขียนรายงาน
และการนาเสนอโครงงาน
5044804 สหกิจศึกษา
6(600)
Co-operative Education
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการ
ศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถาน ประกอบการเสมือนเป็น
พนักงานของสถานประกอบการ การจัดทารายงานและนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าหรือพี่
เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ไม่เปลี่ยนแปลง
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ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจั ด หมวดวิ ช า หมู่ วิ ช า ยึ ด ระบบการจั ด หมวดหมู่ วิ ช าของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
1

2
1

3

4

5

6

7

ลาดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
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หมู่วิชาสัตวศาสตร์
(504)
หมู่วิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การเลี้ยงสัตว์ปีก
การเลี้ยงสัตว์เล็ก
การเลี้ยงสัตว์ใหญ่
อาหารและโภชนาการ
เทคนิคการเลี้ยง
หลักการผลิตสัตว์และการผลิตสัตว์ประเภทอื่น
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(504-1--)
(504-2--)
(504-3--)
(504-4--)
(504-5--)
(504-6--)
(504-7--)
(504-8--)
(504-9--)
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หมู่วิชาสัตวรักษ์
(505)
หมู่วิชาสัตวรักษ์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โรคและปรสิตวิทยาของสัตว์
กายวิภาคและสรีรวิทยา
สัตวรักษ์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
วิทยาภูมิคุ้มกัน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(505-1--)
(505-2--)
(505-3--)
(505-4--)
(505-5--)
(505-6--)
(505-7--)
(505-8--)
(505-9--)

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. หนังสือ/ตารา/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
2.1 ชุติมา เหงี่ยมแจ่ม, ผกามาศ ยิ่งยนต์, นิตินัย สุดยอด, รุ่งกานต์ กล้า
หาญ และวนิ ด า มากศิ ริ . (2560). ประสิ ท ธิ ภ าพการย่ อ ยได้ ข อง
โปรตี น ในอาหารแพะแบบ in vitro โดยเอนไซม์ Bromelain จาก
เปลือกและจุกสับปะรด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับ
ชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 (24 พฤศจิกายน 2560).
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุร.ี 287-291.
2.2 ณัชพล อยู่ทองคา, ฐิติ แซ่ตั้น, ยิ่งลักษณ์ ศรีจันทร์ และวนิดา มากศิริ.
(2560). การใช้ ป ระโยชน์ ขุ ย ใบสั บ ปะรดในสู ต รอาหารผสมเสร็ จ
(TMR) ต่อสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อลูกผสม บราห์มัน. รายงานสืบ
เนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาญจนบุรี
ครั้งที่ 2 (24 พฤศจิกายน 2560). มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกาญจนบุ รี
จังหวัดกาญจนบุร.ี 292-299.
2.3 อัญชลี คาวัน,จุฑามาศ คงอยู่, วรัญญู ขาทอง จันทร์และวนิดา มากศิ
ริ. (2560). การพัฒนาสูตรอาหารโคเนื้อที่มีส่วนผสมของเหง้าและขุย
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ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
ที่
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
1 นางสาววนิดา มากศิริ
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2559)
วท.ม. (สรีรวิทยาการสัตว์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2544)

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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ใบสั บ ปะรด. รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 (24 พฤศจิกายน 2560).
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุร.ี 300-308.
2.4 วนิดา มากศิริ, ดวงกมล แป้นทอง, อริสรา สุวรานนทื และอัมรา ช่วง
โชติ . (2561). ผลของอาหารหยาบต่ า งชนิ ด ต่ อ ปริ ม าณน้ านมและ
องค์ประกอบน้านมโคในช่วงท้ายของระยะการให้น้านม. รายงานสืบ
เนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี. 122-126.
2.5 วนิดา มากศิริ , ฐิติยา คล้ายทิพย์, ณัฐธิดา แย้มศรี, พิตรพิบูล คูหา
เปี่ยมสุข และเจนจินา แต้มเรืองอิทธิ์. (2561). การศึกษาคุณภาพเนื้อ
กวางม้าที่ปลดระวางจากการตัดเขาอ่อน. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 (2-5
ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร.ี 117-121.
2.6 วนิดา มากศิริ , รุ่งรัตน์ เผือกผ่อง และกมลชนก นุชเนตร. (2561).
สถานภาพการเลี้ยงและการค้าโคเนื้อในจังหวัดเพชรบุรี . รายงานสืบ
เนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี. 111-116.

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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2.7 วนิดา มากศิริ, นครินทร์ ไกรสอน, พรสวรรค์ จันทร์ทอง และเจนจินา
แต้ ม เรื อ งอิ ท ธิ์ . (2561). ผลของเอนไซม์ โ บรมิ เ ลนสกั ด หยาบจาก
เปลือกและจุกสับปะรดต่อคุณภาพเนื้อไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดา
หลังการหมัก เพชรบุรี . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดั บ
นานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561).
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 104-110.
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รบั ผิดชอบสอน
1) รายวิชาหลักการผลิตสัตว์
2) รายวิชาการผลิตโคนม
3) รายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
4) รายวิชาการผลิตแพะและแกะ
5) รายวิชาการจัดการพืชอาหารสัตว์
6) รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์
7) รายวิชาสัมมนาทางสัตวศาสตร์
8) รายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
ที่
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
2 นางสาวทวิรัตน์ ก้อนเครือ
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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1. หนังสือ/ตารา/บทความวิชาการ
1.1 Konkruea, T., Koonawootrittriron, S., Elzo, M. A., and
Suwanasopee, T. 2017. Genetic parameters and trends for
daughters of imported and Thai Holstein sires for age at first
calving and milk yield. Agri. Nat. Res. 51(5): 420-424.
2. ผลงานวิจัย
2.1 Konkruea, T., S. Koonawootrittriron, M. A. Elzo, and T.
Suwanasopee, 2019. Accuracy of genomic-polygenic and
polygenic breeding values for age at first calving and milk
yield in Thai multibreed dairy cattle. Ann. Anim. Sci. 19(3):
633-645.
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตรสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) รายวิชาพันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
2) รายวิชาการปรับปรุงพันธุ์
3) รายวิชาหลักการผลิตสัตว์
4) รายวิชาการผลิตโคนม
5) รายวิชาสัมมนาทางสัตวศาสตร์

ลาดับ
ที่

3

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

นางสาวสารวย มะลิถอด
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2545)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

146

6) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการผลิตสัตว์
7) รายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
8) รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1. หนังสือ/ตารา/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
2.1 มหิศร ประภาสะโนบล, สารวย มะลิถอด และจินตนา วิบูลย์ศิริกุล.
(2559). คุณภาพซากไก่พื้นเมืองลูกผสมทางการค้าที่ได้รับการเสริม
สมุนไพรเชิงตารับเครื่องต้มยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
(8-9 ธั น วาคม 2559). มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม. 1964-1971.
2.2 ยุ ก านดา พั น ธุ์ แ ก้ ว , วุ ฒิ พ งษ์ สาวสวรรค์ และส ารวย มะลิ ถ อด.
(2559). การศึกษาคุณค่าของใบมะรุมต่อปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่
สด. รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่
14(1-2 พฤศจิกายน 2559). คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
2.3 กนกพร อยู่สถาน, พนิสนันท์ เล็กมาก, วิริยวิชช์ ทรัพย์ประเสริฐ และ
สารวย มะลิถอด. (2559). การเสริมใบมะรุมบดหยาบต่อสมรรถภาพ
การผลิตและต้นทุนการผลิตของไก่ไข่อายุ 36-52 สัปดาห์. รายงานสืบ

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
เนื่ อ งงานประชุ ม วิ ช าการงานเกษตรนเรศวร ครั้ ง ที่ 14 (1-2
พฤศจิกายน 2559). คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.

3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2549 – 2552 พนักงานบริษัทแหลมทองสหการ จากัด
ฝ่ายเทคนิคอาหารสัตว์
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตรสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
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2.4 สารวย มะลิถอด, ทวิรัตน์ ก้อนเครือ และจารุวัฒน์ จันทร์มั่น. (2561).
การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้าน
ถ้าเสืออาเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประ
ชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 (2-5
ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 134138.
2.5 สิริมาศ ทิมเพชร, สมิตรา ศรียุก, ณัฐพงษ์ ทองมาก และสารวย มะลิ
ถอด. (2561). ผลของผั ก ตบชวาแห้ ง เป็ น วั ส ดุ ร องพื้ น คอกต่ อ
สมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561).
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 139-143.

ลาดับ
ที่

นายดารงศักดิ์ อาลัย
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ปร.ด. (วิจัยและการพัฒนาการเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
พ.ศ. 2556 – 2559 ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รบั ผิดชอบสอน
1) รายวิชาการผลิตสุกร
2) รายวิชาโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
3) รายวิชาการตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
4) รายวิชาการผลิตสัตว์ปีก
5) รายวิชาการผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบยั่งยืน
6) รายวิชาการผลิตสัตว์เล็ก
7) รายวิชาการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่
8) รายวิชาสัมมนาทางสัตวศาสตร์
9) รายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
10) รายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
1. หนังสือ/ตารา/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
2.1 ด ารงศัก ดิ์ อาลั ย , ศุภกฤต เอี่ยมสะอาด, อนุชิต ปี่แก้ว , ณัฐ ภวิกร
ว่องไว, วิทวัส บุญมั่ง และณัฐวุฒิ ทองพลับ. (2560). อิทธิพลของโบ
วายซีรั่มอัลบูมินในสารละลายน้าเชื้อ BTS ต่อคุณภาพน้าเชื้อพ่อสุกร.
รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้ง 6
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4

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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(26-27 มกราคม 2560). มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 609616.
2.2 ดารงศักดิ์ อาลัย, มนัญญา ปริยวิชญภักดี, จันทร์จิรา ภวภูตานนท์,
สุดธิษา เหล่าเปี่ยม, กาวิล นันท์กลาง และธีระพล ศิรินฤมิตร. (2560).
ประสิทธิภาพของไมโครแซทเทลไลท์ไพร์เมอร์สาหรับ วัวลาน.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครปฐม (28-29 กั น ยายน 2560). มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม จังหวัดนครปฐม. 340-341.
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2559 – 2560 ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรภูมิภาคตะวันตกคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน คณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) รายวิชาพันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
2) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการผลิตสัตว์

ลาดับ
ที่

5

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

3) รายวิชาเรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์
4) รายวิชาหลักการผลิตสัตว์
5) รายวิชาการผลิตโคเนื้อและกระบือ
6) รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
7) รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียจากสัตว์
8) รายวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
1. หนังสือ/ตารา/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
2.1 มหิศร ประภาสะโนบล. (2559). การประเมินความต้องการกิจกรรม
และสิ่งอานวยความสะดวกของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตาบลป่าเด็ง
อ าเภอแก่ ง กระจานจั ง หวั ด เพชรบุ รี . รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ ร าชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง วิ จั ย ครั้ ง ที่ 4 (1 มี น าคม
2562). มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุร.ี 299-304.
2.2 มหิศร ประภาสะโนบล สารวย มะลิถอด และจินตนา วิบูลย์ศิริกุล.
(2559). คุณภาพซากไก่พื้นเมืองลูกผสมทางการค้าที่ได้รับการเสริม
สมุนไพรเชิงตารับเครื่องต้มยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
(8-9 ธั น วาคม 2559). มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม. 1964-1971.
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นายมหิศร ประภาสะโนบล
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(2555)
ส.ม. (การสาธารณสุขศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล
(2544)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2538)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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2.3 มหิศร ประภาสะโนบล. (2561). ผลการได้รับแสงแดดช่วงเช้าและ
ช่วงบ่ายของโรงเรือนแบบขวางตะวันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ
พื้นเมืองลูกผสมทางการค้ า . รายงานสืบเนื่ อ งการประชุม วิ ช าการ
ระดั บ ชาติ ครั้ ง 10 (29-30 มี น าคม 2561) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม จังหวัดนครปฐม. 1608-1616.
2.4 มหิศร ประภาสะโนบล. (2561). ผลการเสริมสมุนไพรตารับต้มยาใน
อาหารต่ อ คุ ณ ภาพเนื้ อ ไก่ ลู ก ผสมพื้ น เมื อ งทางการค้ า . วารสาร
วิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 15(1): 17-27. (TCI-2)
2.5 มหิศร ประภาสะโนบล. (2561). ผลของการเสริมสมุนไพรตารับต้มยา
ต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองทางการค้า.วารสาร
เกษตรพระวรุณ. 15(1): 112-122. (TCI-1)
2.6 มหิศร ประภาสะโนบล. (2562). ผลการเสริมสมุนไพรตารับต้มยาต่อ
ลั ก ษณะสี ข องเนื้ อ และการประเมิ น ทางประสาทสั ม ผั สของเนื้ อไก่
พื้นเมืองลูกผสมทางการค้า. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ
ครั้งที่ 8 (13-14 มิถุนายน 2562). วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2
(2562). 391-396
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2542 - 2544 ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2542 - 2554 ประจาฝ่ายในสานักงานอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาเขต
พ.ศ. 2546 - 2549 กรรมการสานักวิจัยและบริการวิชาการ

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

152

พ.ศ. 2545 - 2546 ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์/สัตวบาล
พ.ศ. 2547 - 2548 ประธานโปรแกรมวิชาสัตวบาล
พ.ศ. 2549 - 2556 ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
พ.ศ. 2558 - 2562 (2 วาระ) คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2560 (มีนาคม-เมษายน) คณะกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2560 - 2561 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2560 - 2561 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ยั่งยืน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะทางาน จัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) รายวิชาหลักสุขศาสตรสัตว์และมาตรฐานฟาร์ม
2) รายวิชาโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
3) รายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์
4) รายวิชาการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

ลาดับ
ที่

6

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

5) รายวิชาการผสมเทียม
6) รายวิชาพันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
7) รายวิชาการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่
8) รายวิชาสัมมนาทางสัตวศาสตร์
9) รายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
1. หนังสือ/ตารา/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
2.1 ด ารงศั ก ดิ์ อาลั ย , มนั ญ ญา ปริ ย วิ ช ญภั ก ดี , จั น ทร์ จิ ร า
ภวภูตานนท์, สุดธิษา เหล่าเปี่ยม, กาวิล นันท์กลาง และธีระพล
ศิรินฤมิตร. (2560). ประสิทธิภาพของไมโครแซทเทลไลท์ไพร์เมอร์
สาหรับวัวลาน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
9 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ น ค รป ฐ ม (28-29 กั น ย า ย น 2560).
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม. 340-341.
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2543 – 2551 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พ.ศ. 2542 – 2555 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
พ.ศ. 2556 – 2560 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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นางมนัญญา ปริยวิชญภักดี
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(2555)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) รายวิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์
2) รายวิชาการผลิตสัตว์สวยงาม
3) รายวิชาการผลิตสัตว์ปีก
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คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๓๒๔/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำสัตวศำสตร์ สำขำวิชำกำรเพำะเลีย้ งสัตว์น้ำ
และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตจานวน ๔ สาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ
เพื่ อ ให้ ก ารเตรี ย มการในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. อาจารย์ ดร.ชมดาว ขาจริง
ประธานกรรมการ
(ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา กอวัฒนาวรานนท์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
๔. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๕. นายอรรถพันธ์ พุฒเกิด
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๖. นายสมเจตน์ แซ่ลิ้ม
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๗. นายวัชรินทร์ กลิ่นงาม
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว)
๘. นางสาวหงส์หยก อุ่นศรี
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จาก บริษทั โอเทนโต (ประเทศไทย) จากัด)
๙. นายคมสันต์ ทัศทอง
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต จาก บริษัท โอเทนโต (ประเทศไทย) จากัด)
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
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๑๑. อาจารย์วรุณยุพา จุ้ดศรี
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประกอบด้วย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
(ประธานสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
๓. นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
(ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากสานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี)
๔. อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๕. นางสาวพรพรรณ คล้ายจินดา
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๖. นายภูวนัย ชัยศรี
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๗. นางมนทกานติ ท้ามติ้น
(ผู้ใช้บัณฑิตจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี)
๘. อาจารย์ ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๙. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
(ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๒. อาจารย์ ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
๓. อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๔. นางสาวเหมือนฝัน เรียงสันเที๊ยะ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๕. นายเรืองเดช โพธิ์เอี่ยม
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๖. นายชรินทร์ แสงขา
(ผู้ใช้บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว)
๗. อาจารย์ทวิรัตน์ ก้อนเครือ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๘. อาจารย์สารวย มะลิถอด
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมภูท่ อง
ประธานกรรมการ
(ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา กล่าสกุล
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๕. นางสาวชลธิชา ชดคล้าย
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๖. นายณัฐพงศ์ ซาบซึ้งไพร
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๗. นายทวีศักดิ์ กตัญชลี
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๘. นายณัฐดนัย รุจิรา
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิตประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ บริษัท มดดิ)๊
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๑๐. อาจารย์ ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดและ
มาตรฐานหลักสูตร รวมถึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๕๓๖/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำสัตวศำสตร์ สำขำวิชำกำรเพำะเลีย้ งสัตว์น้ำ
และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตจานวน ๔ สาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ
เพื่ อ ให้ ก ารเตรี ย มการในการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
๒. ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๔. ว่าที่ รต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๕. อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจารัส
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๖. นางสาวปริยากร แก้วปรีดาเชษฐ
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๗. นายคุณาสิน ศรียานงค์
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
กรรมการ
๘. นางสาวพัชรี ภู่มาลี
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จาก สานักงานเกษตรจังหวัดระนอง)
๙. นายภักดี เนียมแสง
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิตจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
๑๐. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
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๑๑. อาจารย์ ดร.ชมดาว ขาจริง
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๑๒. อาจารย์วรุณยุพา จุ้ดศรี
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย หวังวิบูลย์กิจ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
๓. นางสาวสุรังสี ทัพพะรังสี
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดราชบุรี)
๔. อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๕. นางสาวเบญจมาศ กล้าหาญ
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๖. นางพชรพร อินทโอสถ
กรรมการ
(ศิษย์เก่าในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๗. นายกรกฏ หงษ์ทอง
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต จาก บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จากัด)
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๙. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๔. ว่าที่ร้อยตรี ธันยวีร์ สุบรรณรัตน์
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๕. นายอธิภัทร พรสิริโชติรัตน์
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๖. นางสาวนภาพร เผือกศรี
กรรมการ
(ศิษย์เก่าในสาขาวิชาสัตวศาสตร์)
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๗. นายปณิธิ มีพลัง
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต ตาแหน่งผู้จัดการ สวิส ชีพ ฟาร์ม)
๘. อาจารย์ ดร.ดารงศักดิ์ อาลัย
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๙. อาจารย์สารวย มะลิถอด
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
๓. อาจารย์ ดร.กัญญา รัชตชัยยศ
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๔. นางสาวสโรชา บุตรจันทร์
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๕. นายธีรนัย สุขนิรันดร์
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๖. นางสาวกัตติกา สุขประเสริฐ
กรรมการ
(ศิษย์เก่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๗. นายธนัญชัย สถาพร
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต จาก บริษัท Pro Mushroom Co; Ltd.)
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมภู่ทอง
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บาเพ็ญ นิ่มเขียน
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. อาจารย์ ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียด
และมาตรฐานหลักสูตร รวมถึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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