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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

0605
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
Bachelor of Science Program in Animal Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
Bachelor of Science (Animal Science)
B.Sc. (Animal Science)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2565 เปิ ด สอน ภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2565
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
6.2 คณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เห็ น ชอบหลั ก สู ต ร ในการประชุ ม
ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ........................................
วันที่................................เดือน .............................................พ.ศ. ................................
6.6 สภาวิชาชีพ................................ (ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.................
วันที่................................เดือน .............................................พ.ศ. ................................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ ค ุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เช่น ฟาร์มปศุสัตว์ ธุรกิจขายอาหารสัตว์ อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน
8.2 ข้า ราชการและพนักงานราชการในหน่ วยงานของรั ฐ เช่ น กรมปศุ สั ต ว์ กรมส่ ง เสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษา
8.4 พนักงานบริษัทเอกชน เช่น สัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล นักส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่
ฝ่ายขาย ธุรกิจเกี่ยวกับปศุสัตว์ และฝ่ายควบคุมคุณภาพของสินค้าทางด้านปศุสัตว์ เป็นต้น
8.5 ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที่ ต ำแหน่ ง /ฝ่ า ยอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ สั ต วบาล ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
หรือเอกชน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายโชค โสรัจกุล

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
35099005XXXXX

2

นายสมชาติ ธนะ

35603007XXXXX

3

นางสาวธนาพร บุญมี

31005034XXXXX

4

นางสาวพันธภรณ์
สุภัคกาญจน์กุล

35006002XXXXX

5

นางสาววนิดา แซ่จึง

35299002XXXXX

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Dr.sc.agr. Animal Physiology and Nutrition
M.Sc Tropical Agronomy and Animal
Husbandry
วท.บ. สัตวบาล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. ธุรกิจการเกษตร
สพ.บ. สัตวแพทย์
อาจารย์
วท.ด. สัตวศาสตร์
วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์
ปร.ด. เทคโนโลยีชวี ภาพ
วท.ม. สัตวศาสตร์
วท.บ. สัตวศาสตร์
อาจารย์
Ph.D. Biotechnology
วท.ม. เทคโนโลยีชวี ภาพ
วท.บ. สัตววิทยา

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Göttingen, Germany
University of Sydney, Australia

2529
2523

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Osaka University, Japan
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2516
2549
2543
2558
2549
2545
2559
2550
2547
2550
2543
2539

ปี
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจที่นำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และมีการ
สร้างสมดุลการพัฒนาเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
11.1.1 หลั ก สู ต รได้ น ำนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) มาใช้ ใ นการพั ฒ นาวางแผนปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ซึ ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
การเกษตรสร้างมูลค่า นำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง สร้างความตระหนักและส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
ส่งเสริมเกษตรชีวภาพโดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะ พั ฒนาฟาร์มอัจฉริยะเพื่อ
เพิ่มผลผลิตในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะ
สูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มี เ ป้ า หมายในการพั ม นาความมั ่ น คงน้ ำ พลั ง งาน และเกษตรที ่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาความมั่นคงทางด้านการเกษตรและอาหารของประเทศ
11.1.2 หลักสูตรได้นำข้อมูลในการพั ฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านปศุส ั ต ว์
โดยพิ จ ารณาสถานการณ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของกรมปศุ ส ั ต ว์ ที ่ ส ่ ง เสริ ม การผลิ ต
ภาคปศุสัตว์ เกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรทฤษฎีใหม่
และการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (แผนงาน/โครงการตามภารกิจ
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หลั กกรมปศุสัต ว์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เชื่ อมโยงภายใต้แ ผนยุ ท ธศาสตร์ เ กษตร
และสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
11.1.3 ข้อมูลสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อื่นๆ ที่ถูกนำมาใช้พิจารณา
ในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่
1) ประเทศไทยมี ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า ปศุ ส ั ต ว์ เช่ น เนื ้ อ ไก่ แ ปรรู ป และเนื ้ อ ไก่ ส ด
เป็นอันดับที่ 4 ของโลก เพื่อเพิ่มรายได้สำหรับการพัฒนาประเทศโดยการส่งออก
ผลิต ภัณ ฑ์ท างการเกษตร จึง มีค วามต้องการกำลั ง คนที่ ม ีค วามรู ้ค วามเชี่ ย วชาญ
ที่เกี่ย วข้องกับ กระบวนการผลิต ทางการเกษตร รวมถึ ง ด้า นปศุ สั ต ว์ ซึ่ ง มีสั ดส่ ว น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ร้อยละ 12.6
2) การเปิ ด เสรี ท างการค้ า และการประกอบอาชี พ ทำให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ของ
ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3) ความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นสังคมแห่งความรู้ที่แข่งขันกันด้วย
ความรู้ความสามารถ จึงมีความจำเป็นต้องมีการผลิตบุคลากรระดับผู้จัดการฟาร์ม
หรือหัวหน้างานที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ทางด้านการวิจัย
และพัฒนา
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้
คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ดังนี้
11.2.1 สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และความตื่นตัวด้านความปลอดภัย ทางด้า น
อาหาร และการรักษาสุขภาพของผู้บริโภค มีผลต่อการกำหนดและการกำกับดูแลกระบวนการผลิต
ปศุสัตว์ที่มคี ุณภาพ และความปลอดภัย
11.2.2 ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติ ใ นสั ง คมโลกปั จ จุ บ ั น อย่ า งรวดเร็ ว จึ ง มี ค วามจำเป็ น ในการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัดและคุ้มค่า
11.2.3 แนวโน้มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่ธรรมชาติ โดยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตไปในทางเกษตรอินทรีย์มากขึน้
11.2.4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สามารถเพิ่มมูลค่า ให้กับผลผลิตทางการเกษตร
และก่อให้เกิดความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มมากขึน้
11.2.5 เป็ น แหล่ ง ให้ ค วามรู ้ แ ก่ ช ุ ม ชนผ่ า นการบริ ก ารวิ ช าการ เพื ่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้
อย่างยั่งยืน
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตด้านสัตวศาสตร์ที่มี
คุณภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทางด้านการเกษตร และสามารถนำความรู้ความสามารถ
ไปส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพส่วนตัวได้
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสังคม คำนึงถึง
ศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของประเทศชาติ มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ บริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
ดังนั้นจึงมีการพัฒนาหลักสูตรสัตวศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 ผลิต บัณ ฑิต ที่พ ึงประสงค์ มีค วามรู ้ ต ามมาตรฐานวิช าการและวิช าชีพ มีท ั กษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีสุนทรียภาพ และทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
มีแนวคิดผู้ประกอบการ และเรียนรู้การสร้างธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
12.2.2 สนับ สนุนการสร้างองค์ ความรู้ ใหม่ และนวัตกรรมจากการวิจ ัย ที่ สามารถนำไป
ใช้ได้จริงเพื่อรับใช้สังคม และในเชิงพาณิชย์
12.2.3 การนำองค์ ค วามรู ้ ท ี ่ ม ี อ ยู ่ ไ ปใช้ ใ นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ช ุ ม ชน ส่ ง เสริ ม การใช้
องค์ความรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของชุมชนร่วมกับวิทยาการสมัยใหม่
12.2.4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยม และความ
ภาคภูมิใจต่อวิถีชีวิตและประเพณีที่ดีงาม
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล

3

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient
3. กลุ่มวิชาทักษะชีวิต

2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(1-2-3)

15

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)

9
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
รวม

3(2-2-5)

3(0-6-3)
30

หน่วยกิต

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
243101 ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
243241 พันธุศาสตร์ทวั่ ไป
General Genetics
244106 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology Physics

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
3(2-3-6)

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

4(3-3-8)

365215 ชีวเคมีทวั่ ไป
General Biochemistry

4(3-3-8)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน
Listening and Speaking in Daily Life

3(2-2-5)
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั ่ ว ไป
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็ น กรรมการ และรองอธิการบดีฝ ่า ยวิชาการและประกั นคุณ ภาพ เป็ น กรรมการและเลขานุการ
ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทำหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาเฉพาะด้าน โดยมี ประธานหลักสูตร และอาจารย์
ประจำหลักสูตรเป็นกรรมการ จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการ
โดยความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย์ ผ ู้ ร ั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า ทำหน้ า ที ่ ป ระสานงานกั บ อาจารย์ ผ ู ้ สอน
ในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่นหรือสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในด้าน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน การจัดตารางสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
รวมทั้งจัดทำรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อเป็นมาตรฐานใน
การติ ด ตามและประเมิ น คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานของการเรี ย นรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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อาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ทำหน้ า ที่ ป ระสานงานกั บ อาจารย์ ผ ู ้ ส อน
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะศิลปศาสตร์ ที่ให้บริการการสอนในหมวดวิชา
เฉพาะด้าน โดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้พิจารณา
ข้อกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สัตวศาสตร์เป็นศาสตร์เพื่อการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากสัตว์
เศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความ
มั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
1.2 ความสำคัญ
การเกษตรเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และเป็นอาชีพที่เสริมสร้างโครงสร้าง
และพัฒนาสังคมชนบทให้เข้มแข็ง การผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยถือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญ
ทั ้ง การผลิต เพื่อบริ โภคภายในประเทศและผลิต เพื่ อ การส่ ง ออกไปต่ า งประเทศ ภาคปศุ สั ต ว์ เป็ น
ภาคการเกษตรที ่ ม ี ม ู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ สู ง และมี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาทางสั ง คม สั ง คม
ประกอบด้วยประชาชนในทุกกลุ่มอายุ ที่จำเป็นต้องเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการให้มี
พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย และมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ ภาคการผลิตอาหารที่มั่นคง สามารถนำไปสู่หลักประกัน
ให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยคำนึงถึง
การผลิ ต ที ่ ม ี ค วามยั ่ ง ยื น ทั ้ ง หมดที ่ ก ล่ า วมาสามารถตอบสนองต่ อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยืน
(Sustainable Development Goals; SDGs) ได้แก่ SDG2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยื น SDG3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย และ SDG12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การสร้างอาชีพที่มั่นคงสำหรับเกษตรกรและความปลอดภัยของประชาชน
ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง จากวิกฤติการณ์ด้านภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ณ พื้นที่ต่าง ๆ
ของโลก นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรของโลก
แต่การที่ประเทศไทยจะสามารถผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ที่สามารถส่งออก และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นั้นมีความจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพของผลผลิต
ดังนั้น การผลิตบุคลากรให้ม ีความรู้ค วามสามารถในการผลิต สั ตว์ และมีท ักษะในการเป็น
ผู้จัดการฟาร์มที่มีมาตรฐาน มีความรู้ความเข้าใจในนิเวศวิทยา ที่อยู่อาศัยของสัตว์ หลักการควบคุม
สิ่งแวดล้อม ให้สัตว์เจริญเติบโต มีสุขภาพดีและไม่เกิดโรค มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค
เพื่ อป้องกัน ไม่ให้สัต ว์ต ิดเชื้อและเกิ ดโรคระบาด มีค วามเข้า ใจด้า นชีว วิท ยาของสั ต ว์ พั น ธุ กรรม
และการสืบพันธุ์สัตว์เพื่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้ตรงตามเป้าหมาย มีความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา
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และชีวเคมี เพื่อให้เกิดการใช้อาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างให้สัตว์เจริญเติบโตแข็งแรง
มีสุขภาพดี และให้ผลผลิตสูง รวมทั้งมีการจัดการของเสียที่เกิดจากการเลีย้ งสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื ่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที ่ ม ี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ และทั ก ษะทางสั ต วศาสตร์ ค รอบคลุ ม
ด้านการปรับปรุงพันธุ์ อาหาร การจัดการฟาร์ม ตลอดจนปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิตและการแปรรูป
และคุณภาพของผลผลิต (ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา)
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ (ด้านคุณธรรม จริยธรรม)
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถสร้าง
งานด้วยตนเองได้ (ด้านทักษะทางปัญญา)
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ)
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ทำงานและแก้ปัญหาทางการผลิตสัตว์ รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ IT)
1.3.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถรู้รับและปรับใช้นวัตกรรมด้านสัตวศาสตร์กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมได้ (อื่นๆ ตามบริบทของหลักสูตร)
2. ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 2 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน
PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
PLO 4 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคม
PLO 5 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
PLO 6 ผู้เรียนสามารถอธิบายจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจได้
PLO 7 ผู้เรียนสามารถสรุปทฤษฎีทางการผลิตสัตว์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจได้
PLO 8 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
บนพื้นฐานทางการเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน
(SDG2) ได้
PLO 9 ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจ โดยใช้แนวคิด
ความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่คำนึงถึงมาตรฐานการผลิตและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. การพัฒนาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ - ปรับโครงสร้างหลักสูตร และ
การเรียนรู้ของนิสติ
แผนการเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ผู้เรียน
- จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เตรียม
ความพร้อมด้านการปรับตัว และ
เทคนิคการเรียนรู้
- มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์
การดำเนินการของหลักสูตรทุกปี
การศึ ก ษา เพื ่ อ ใช้ ใ นการเรี ย น
การสอนในปีการศึกษาถัดไป
2. ส่ ง เสริ ม การใช้ ค วามรู ้ เ พื่ อ - ปรั บ ปรุ ง การจั ด โปรแกรม
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ การการฝึ ก งาน สหกิ จ ศึ ก ษา
จริง และดำรงไว้ซึ่งความทันสมัย เพิ่มเติมกิจกรรมแก้ปัญหาด้าน
ของหลักสูตร
เ ท ค น ิ ค เ บ ื ้ อ ง ต ้ น ขอ ง สถา น
ประกอบการ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน
ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต
และผู้ประกอบการ
3. ยกระดับทรัพยากรผู้สอน เพื่อ - พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ข องนิ ส ิ ต เทคโนโลยี แ ละสถานการณ์ ท ี่
และส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิต เปลี ่ ย นไปและมี ก ิ จ กรรมทาง
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
วิชาการที่จะช่วยให้นิสิตติดตาม
ข่าวสารทันสมัยได้จากการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
- อาจารย์ ผ ู ้สอนต้องเข้า อบรม
เกี ่ ย วกั บ หลั ก สู ต รการสอน
ร ู ป แ บ บ ต ่ า ง ๆ แ ละ กา ร วั ด
ประเมิ น ผล เพื ่ อ ให้ ม ี ค วามรู้
ความสามารถในการประเมินผล
ได้เป็นอย่างดี

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
- จำนวนนิสิตคงอยู่ในปีที่ 2
ไม่ น ้อยกว่ า 75% ของนิสิ ต
ที่ลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 1
- จำนวนนิ ส ิ ต สอบผ่ า น
(ระดั บ คะแนนสะสมไม่ ต่ ำ
กว่ า 1.75) ตั ้ ง แต่ ช ั ้ น ปี ท ี ่ 2
ไม่น้อยกว่า 75%

- รายงานผลการประเมิ น
ความพึ ง พอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
- ความพึ ง พอใจในทั ก ษะ
ความรู้ความสามารถในการ
ทำงานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี (3.51 คะแนนขึ้น
ไป)
- มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก
5 ปี และมี ศ ู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ของสาขาให้ น ิ ส ิ ต ฝึ ก หั ด
กิจกรรมวิชาชีพและนำเสนอ
ต่อชุมชน
- อาจารย์ทุกคนที่เข้าอบรม
ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้
จากการอบรมมาปรั บ ปรุ ง
การเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต ้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น ้อยกว่า 15 สัปดาห์ และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สำเร็ จ การศึ กษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ และเป็นไปตามข้ อบังคั บมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่ าด้วย การศึกษาระดั บปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิ ส ิ ต แรกเข้ า มี พ ื ้ น ฐานความรู ้ แ ตกต่ า งกั น เช่ น ภาษาอั ง กฤษ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
2.3.2 นิสิตประสบปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียน
ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียน
ในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสติ ต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนิสิตใหม่ และจัดโครงการติวเพิ่มเติมในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ และรายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.4.2 จั ด การปฐมนิ เ ทศนิ ส ิ ต ใหม่ แนะนำการวางเป้ า หมายชี ว ิ ต เทคนิ ค การเรี ย น
การปรับตัว การทำกิจกรรมระหว่างเรียน การแบ่งเวลาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา ทำหน้าที่สอดส่อง
ดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษาแนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่านหนังสือ การจดบันทึก
การจัดระบบความคิด การดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นิสิตที่มีปัญหาและขอความช่วยเหลือ
2.4.4 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และคณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความสามัคคีและการปรับตัวเข้าหากันระหว่างนิสติ ในชั้นปีที่ 1
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จำนวนนิสิต
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
รวม
60
120
180
240
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
60

2569
60
60
60
60
240
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดรายรับ
2565
2566
2567
ค่าลงทะเบียน
1,440,000 2,880,000 4,320,000
1,440,000 2,880,000 4,320,000
รวมรายรับ

2568
5,760,000
5,760,000

2569
5,760,000
5,760,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบลงทุน
(ครุภัณฑ์ทางการศึกษา)
3. งบดำเนินการ
(ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
4. งบดำเนินการ
(สาธารณูปโภค)
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี

ปีงบประมาณ
2567
2568

2565

2566

2569

3,532,428

3,709,050

3,894,503

4,089,229

4,293,691

4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000

2,400,000

8,632,428

8,909,050

9,194,503

9,489,229

9,193,691

143,873

148,484

153,241

158,153

153,228

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัน้ เรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่ สอดคล้องกับที่ กำหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน/
พื้นฐานวิชาชีพ
2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
2.5 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ/
การฝึกงาน/สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
สกอ.
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2565
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30
30
30
30
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
91
88
29
24
-

17

16

-

30
9
6

33
9
6

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

6
127

6
124

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษา
001101
ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
Thai Language in Daily Life
001102
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
001103
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
English for Daily Life

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
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001104
001205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication

3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
003203
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community
Management
003305
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทลั
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
003306
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)

3(2-2-5)

3(0-6-3)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
243101 ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
243241 พันธุศาสตร์ทวั่ ไป
General Genetics
244106 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology Physics
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
365215 ชีวเคมีทวั่ ไป
General Biochemistry

88 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน/พื้นฐานวิชาชีพ
146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน
Listening and Speaking in Daily Life
206151 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
Introduction to Animal Production
206152 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมปศุสัตว์
Creativity and Livestock Innovation
206241 การปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์
Practice in Animal Science
206242 จรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว์
Ethics and Animal Welfare
206243 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์
Experimental Designs in Animal Science
206491 สัมมนา
Seminar

16 หน่วยกิต
3(2-2-5)

4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(0-6-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
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2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
206211 กายวิภาคและสรีรวิทยาของปศุสัตว์
Anatomy and Physiology of Livestock
206231 โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
206244 ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์
Biosecurity in Livestock Farm
206311 การสืบพันธุ์และการผสมเทียมในปศุสัตว์
Reproduction and Artificial Insemination in Livestock
206321 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
206331 อาหารและการให้อาหารสัตว์
Animal Feed and Feeding
206351 การผลิตสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง
Ruminant Production
206352 การผลิตสุกร
Swine Production
206353 การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
206441 การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
Business Farm Management
206442 การทำฟาร์มปศุสัตว์แบบแม่นยำสูงขั้นต้น
Introduction to Precision Livestock Farming

33 หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
(ให้นิสิตเลือกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียน
รายวิชากลุ่มอื่น ๆ หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มเดิม ให้ครบตามจำนวน 9 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
206312 วิทยาภูมิคุ้มกันและการใช้ยาสัตว์
3(2-3-6)
Animal Immunology and Drug Usage
206322 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์
3(2-3-6)
Molecular Genetics in Livestock
206343 การผลิ ต สั ต ว์ แ บบยั ่ ง ยื น และการจั ด การสิ ่ ง แวดล้ อ ม 3(2-3-6)
ในฟาร์ม
Sustainable Animal Production and Farm Environmental
Management
206431 นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และการตลาด 3(2-3-6)
อาหารสัตว์
Innovation and Production Technology and Feed
Marketing
206495 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
3(2-3-6)
Special Problems in Animal Science

206323
206341
206342
206443
206444

กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการสัตว์
สัตว์เลีย้ งชนิดพิเศษ และสัตว์ป่า
Exotic Pet and Wildlife
วิทยาศาสตร์เนือ้ สัตว์และการจัดการโรงเชือด
Meat Science and Slaughter House Management
การจัดการอาหารสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง
Ruminant Feed Management
การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
Incubation and Hatchery Management
การจัดการผลิตภัณฑ์จากสัตว์
Animal Product Management

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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2.5 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ/การฝึกงาน/สหกิจศึกษา
206492 การศึกษาอิสระ*
Independent Study
206493 การฝึกงานวิชาชีพ*
Professional Apprenticeship
206494 สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จำนวน
6 หน่วยกิต
นิ ส ิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที ่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา

001101
001103
002101
003101
206151
241111
243101

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
การผลิตสัตว์เบื้องต้น
Introduction to Animal Production
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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001102
001104
002102
003102
206152
244106
361101

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมปศุสัตว์
2(1-2-3)
Creativity and Livestock Innovation
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Science and Technology Physics
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
รวม
18 หน่วยกิต
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001205
003203
146132
206211
206241
206242
242103

003204
206231
206243
206244
243241
365215

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน
Listening and Speaking in Daily Life
กายวิภาคและสรีรวิทยาของปศุสัตว์
Anatomy and Physiology of Livestock
การปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์
Practice in Animal Science
จรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว์
Ethics and Animal Welfare
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์
Experimental Designs in Animal Science
ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์
Biosecurity in Livestock Farm
พันธุศาสตร์ทวั่ ไป
General Genetics
ชีวเคมีทวั่ ไป
General Biochemistry
รวม

3(2-2-5)
2(0-4-3)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
2(0-6-3)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
4(3-3-8)
16 หน่วยกิต
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003305
206311
206321
206331
206xxx
xxxxxx

003306
206351
206352
206353
206xxx

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
การสืบพันธุ์และการผสมเทียมในปศุสัตว์
Reproduction and Artificial Insemination in Livestock
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
อาหารและการให้อาหารสัตว์
Animal Feed and Feeding
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
การผลิตสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง
Ruminant Production
การผลิตสุกร
Swine Production
การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

3(0-6-3)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต
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206441
206442
206491
206xxx
xxxxxx

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
Business Farm Management
การทำฟาร์มปศุสัตว์แบบแม่นยำสูงขั้นต้น
Introduction to Precision Livestock Farming
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
206492 การศึกษาอิสระ*
Independent Study
206493 การฝึกงานวิชาชีพ*
Professional Apprenticeship
206494 สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
รวม
หมายเหตุ
*ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน
ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for
delivering message, proper daily life communication
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น
การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields,
producing academic works
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คำศั พ ท์ สำนวน วลี แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษขั ้ น พื ้ น ฐาน หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่นื ในชีวิตประจำวัน
Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English
usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self
and others in daily life context
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage
in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing
familiar matter
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001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
คำศั พ ท์ สำนวน วลี แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สำนักงาน
Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic
commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลั ก กฎหมายและจริ ย ธรรมที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารเทศ หลั ก การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
และสารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมู ล การสื่ อสารอย่ า งมีจ ริยธรรม
และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information
accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according
to laws concerning information technology and communication
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และวิถีช ีว ิต พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุน ทรีย ภาพในการดำเนิน ชีว ิต การจั ดการสิ่ ง แวดล้อมเพื่ อการ
ดำรงชีวิตในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
ในการทำงานร่ว มกับผู้อื่น การโน้ม น้า วและการจู ง ใจผู ้อื่ น การแสดงออกถึง พฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวิตประจำวัน
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Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao
studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, mental
health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of morality and
ethics, laws in daily life
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking,
collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills,
personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and
lifelong learning for future, personal financial skill
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม
จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และการ
ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิต
ในสังคม การร่วมมือ และปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับ
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อ่นื
Community learning skills, study of the culture and way of life of the community,
collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and
implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability
to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity,
acceptance of cultural diversity and respect for others
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ
ดำรงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’ s health problems, safety in living, searching for
community’ s environmental problems, collaborative planning and launching environmental health
project in community, leadership in health, environment and community
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน
สำหรับผู้ประกอบการคุณ สมบัต ิของการเป็นผู ้ประกอบการยุค ดิจ ิทั ล การใช้เครื่องมือวั ดสำหรั บ
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for
entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age
entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking
process, ethics for digital age entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบ
และสร้ า งนวั ต กรรมทางวิ ช าชี พ ด้ ว ยกระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ และการสร้ า งสรรค์ แ นวคิ ด
เชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities,
designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of
professional innovations
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146132 การฟังและการพูดในชีวติ ประจำวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำนวนภาษา คำศัพท์ ถ้อยคำที่เหมาะสม
การออกเสียง ทักษะสำหรับการใช้ในสถานการณ์การสื่อสาร
English listening and speaking skills for communication, appropriate expressions,
vocabulary, diction, pronunciation, skills for common communicative scenarios
206151 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Animal Production
พื ้ น ฐานการผลิ ต สั ต ว์ท ี ่ ม ี ค วามสำคั ญ ทางเศรษฐกิ จ การจั ด การฟาร์ ม ปศุ ส ั ต ว์ อาหาร
และการให้อาหาร การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ พื้นฐานการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์
Basic important economic livestock production, livestock farm management, feed and
feeding, reproduction and breeding, basic animal disease prevention and control
206152 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมปศุสัตว์
2(1-2-3)
Creativity and Livestock Innovation
กระบวนการคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ ปั จ จั ย พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ องค์ ป ระกอบ
และกระบวนการของการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมเพื่อการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ นวัตกรรมชุมชน
ด้านปศุสัตว์
Creative thinking process, factors for creativity development, components and processes
of innovation development, innovation for livestock farm management, community innovation for
livestock
206211 กายวิภาคและสรีรวิทยาของปศุสัตว์
3(2-3-6)
Anatomy and Physiology of Livestock
โครงสร้างกายวิภาคของอวัยวะและส่วนประกอบ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์
ปศุสัตว์ หน้าที่และกระบวนการควบคุมของระบบร่างกายที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
Structural anatomy of organ and their components, growth and development in livestock
animals, functions and control mechanism of body system associating to behavior
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206231 โภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Nutrition
หลักโภชนศาสตร์สัตว์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ความต้องการวิตามิน
แร่ธาตุ และน้ำในสัตว์ ระบบการย่อยอาหาร และการดูดซึมโภชนะในสัตว์กระเพาะเดี่ยว และสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ระบบพลังงาน ความต้องการโภชนะของสัตว์ เพื่อการเจริญเติบ โตและสร้างผลผลิต การประเมิน
และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์
Principles of animal nutrition, metabolisms of carbohydrate, protein and lipid, requirement
of vitamin, mineral and water in animals, digestive system and nutrient absorption in monogastric
animals and ruminants, energy system in animals, nutrient requirements for growth and production,
evaluation and analysis of nutrients in animal feedstuffs
206241 การปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์
2(0-6-3)
Practice in Animal Science
การฝึกทักษะภาคสนามทางสัตวศาสตร์ การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ขั้นพื้นฐานในฟาร์มสุกร
โคเนื้อ โคนม และสัตว์ปีก
Practice in animal science and basic livestock management in swine, beef cattle, dairy and
poultry farm
206242 จรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว์
2(1-2-3)
Ethics and Animal Welfare
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บ ั ต ิ มาตรฐาน ข้ อ กำหนด ในการประกอบวิ ช าชี พ การสั ต วบาล
หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเพื่อการผลิตสัตว์ ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์
Criterion and practice, standard, regulations for animal husbandry carrers, criterion and
requirements for production according to animal welfare throughout animal production chain
206243 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์
3(2-3-6)
Experimental Designs in Animal Science
หลักการวิจัยเบื้องต้นทางปศุสัตว์ สถิติพื้นฐาน การทดสอบสมมติฐาน แผนการทดลอง
และการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวศาสตร์
Basic research principles of livestock, basic statistics, hypothesis testing, experimental
designs and statistical analysis for animal science research
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206244 ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์
3(2-3-6)
Biosecurity in Livestock Farm
หลักสุขาภิบาลสัตว์ โรคและสาเหตุของโรค ความปลอดภัยทางชีวภาพ กลไกการป้องกัน
การติดเชื้อ หลักการสังเกตและการตรวจร่างกายสัตว์ สุขวิทยาสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์ การป้องกัน
และควบคุมโรค
Principles of animal sanitation, diseases and causes of diseases, biosecurity, infectious
defense mechanisms, principles of observation and physical diagnosis, environmental health in
animal husbandry, disease control and prevention
206311 การสืบพันธุ์และการผสมเทียมในปศุสัตว์
3(2-3-6)
Reproduction and Artificial Insemination in Livestock
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ การเป็นสัด
และวงรอบการเป็นสัด การตกไข่ การผสมพันธุ์ ตั้งท้องและการคลอด ปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์
พันธุ์และเทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ การเตรียมและเก็บรักษาน้ำเชื้อ
เทคนิคและวิธกี ารในการผสมเทียม
Anatomy and physiology of reproductive system, hormone controlling reproductive system,
estrus and estrus cycle, ovulation, mating, gestation and parturition, factors affecting on reproduction
efficiency and techniques for improvement, preparation and preservation of semen, techniques and
methods for artificial insemination
206312 วิทยาภูมิคมุ้ กันและการใช้ยาสัตว์
3(2-3-6)
Animal Immunology and Drug Usage
ขอบเขตระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันตั้งแต่กำเนิด แอนติเจนแอนติบอดี อิมมูโนโกลบุลิน เซลล์
และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ระบบคอมพลีเมนท์ ภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน โรคที่เกี่ยวกับระบบ
ภูมิคุ้มกันในสัตว์ หลักการสร้างภูมิคุ้มกันและการทำวัคซีน ชนิดของยาและสารสังเคราะห์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
สัตว์เลี้ยง สรรพคุณ การออกฤทธิ์ การรักษา การเก็บรักษายา ยาอันตราย เทคนิคการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัยโดยคำนึงถึงผู้ใช้และผู้บริโภค
Scope of immunology system, innate immunity, antigen-antibodies, immunoglobulin, cells
and organs involved in immune system, complement system, hypersensitivity, immunological
disorders in animals, principles of immunization and vaccination, types of drug and synthetic
substances used for domestic animals, medical property, pharmacodynamics, medical therapy, drug
storage, hazardous drugs, techniques for using drugs safety by users and consumers
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206321 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Breeding
หลักการและความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ ์ ความรู้พื้นฐานทางพันธุ ศาสตร์ สำหรั บ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ระบบการคัดเลือกและการผสมพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย
Principles and significance of animal breeding, basic knowledge of genetics for animal
breeding, animal selection and mating system, biotechnology related to animal breeding, economic
animal breeding in Thailand
206322 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์
3(2-3-6)
Molecular Genetics in Livestock
จีโนมสัตว์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพันธุศาสตร์โมเลกุลในงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ การใช้
ข้อมูลทางพันธุศาสตร์โมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ การคัดเลือกพันธุกรรมโดยการศึกษาข้อมูลจีโนม
(GWAS) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมทั้งจีโนม (NGS) การใช้เครื่องมือและซอฟแวร์
ของฐานข้อมูล ชีวสารสนเทศสำหรับ การศึกษาด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พันธุศาสตร์โมเลกุลร่วมกับเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์ และโภชนพันธุศาสตร์
Animal genome, application of cutting edge genomic technologies in animal science
research, molecular genomic approaches for animal breeding, genomic selection by genome wide
association studies (GWAS) and next generation DNA sequencing (NGS) technologies, utilization of
bioinformatic tools and software for molecular genetics studies, applications of molecular genetics
and biotechnology in livestock production and nutrigenomics
206323 สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า
3(2-3-6)
Exotic Pet and Wildlife
ชนิดและพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นกสวยงาม
สัตว์ฟันแทะ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่น ๆ ธรรมชาติและพฤติกรรม การเลี้ยงดู อาหารและการให้
อาหาร การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเตรียมสัตว์เพื่อการประกวด ธุรกิจสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ การเลี้ยง
สัตว์ชนิดพิเศษที่ถูกกฎหมาย และข้อห้ามทางกฎหมาย
Types and breeds of exotic animals, amphibians, reptiles, pet birds, rodents and other
mammals, nature and behavior, raising, feed and feeding, basic health care, preparation for
competition, exotic pet business legal, farming exotic pets and illegal prohibitions
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206331 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3(2-3-6)
Animal Feed and Feeding
แหล่งอาหารสัตว์ การจำแนกชนิดของอาหารสัตว์ องค์ประกอบทางเคมี เทคนิคการประกอบ
สู ต รอาหารสั ต ว์ การประเมิ น คุ ณ ค่ า ทางอาหาร การให้ อ าหารตามความเหมาะสมกั บ อายุ เพศ
และพันธุ์สัตว์
Feed resources, classification, chemical compositions, feed formulation techniques, nutritive
value evaluation, feeding upon age, sex and breed
206341 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการจัดการโรงเชือด
3(3-0-6)
Meat Science and Slaughter House Management
ชนิดของเนื้อสัต ว์ องค์ป ระกอบและคุ ณ ค่ า ทางโภชนะของเนื้ อสั ต ว์ โครงสร้า งของเนื ้ อ
การจัดการกระบวนการฆ่า การตัดแต่งซาก คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพซาก
และคุณภาพเนื้อ การแบ่งเกรดคุณภาพซากและเนื้อ การเปลี่ยนแปลงจากกล้ามเนื้อเป็นเนื้อสัตว์
การปรับปรุงคุณภาพเนื้อ
Meat types, compositions and nutritional values of meat, meat structure, slaughtering
process management, meat fabrication, carcass quality, meat quality, factors affecting on carcass
and meat quality, meat grading, conversion of muscle into meat, improving of meat quality
206342 การจัดการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(2-3-6)
Ruminant Feed Management
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก การปฏิบัติรักษาพืชอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ความสำคัญของทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์ ระบบทุ่งหญ้า ระบบการจัดการทุ่งหญ้า
Botanical characteristics, plantation, maintenance of some forage species for ruminant,
importance of pasture, pasture system, pasture management system
206343 การผลิตสัตว์แบบยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม
3(2-3-6)
Sustainable Animal Production and Farm Environmental Management
หลักการผลิตปศุสัตว์แบบยั่งยืน การจัดการทรัพยากรการผลิตให้เหมาะสมกับการผลิตสัตว์
อย่างยั่งยืน หลักสวัสดิภาพและมาตรฐานการผลิตสัตว์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการ
ของเสียภายในฟาร์มปศุสัตว์ การผลิตสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Principles of sustainable livestock production, integrated resources management for
sustainable animal production, principle of animal welfare and standard farm, climate change, waste
management in livestock farm, environmentally friendly animal production
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206351 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(2-3-6)
Ruminant Production
พันธุ์ การคัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์โคเนือ้ กระบือ โคนม แพะและแกะ โรงเรือนและอุปกรณ์
การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อาหารและการให้อาหาร กฎหมายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง การตลาด และการจัดการผลผลิต
Breeds, selection and breeding of beef cattle, buffalo, dairy cattle, goat and sheep, housing
and equipment, environment and sanitation management, feeds and feeding, laws and technology
related to ruminant production, marketing and product management
206352 การผลิตสุกร
3(2-3-6)
Swine Production
วิ ว ั ฒ นาการของสุ ก ร อุ ต สาหกรรมการผลิ ต และการตลาดของสุ ก ร พั น ธุ ์ ส ุ ก ร
การเจริญเติบโต ระบบทางเดินอาหาร และระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และการผสมพันธุ์ ลักษณะ
ที่ สำคั ญทางเศรษฐกิ จ และการปรับ ปรุ ง พั น ธุ ์ โรงเรือน และสุ ขอนามั ย ในการเลี ้ย งสุ กร อาหาร
ระดับสารอาหาร และการให้อาหาร โรคที่สำคัญ ยา การป้องกัน และการรักษาโรค การจัดการสุกรใน
แต่ละช่วงอายุ กฎหมายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุกร
Swine evolution, swine industry and marketing, breed, growth, gastrointestinal and
digestive system, reproductive system and mating, economical traits and breeding, housing and
hygienic practices in swine production, swine feed, nutrient level and feeding, swine diseases, drug,
prevention and treatment, management in each life- time period, laws and technology related to
swine production
206353 การผลิตสัตว์ปีก
3(2-3-6)
Poultry Production
ชนิดและสายพันธุ์สัตว์ปีกที่ถูกนำมาเพาะขยายพันธุ์เพื่อผลิตเนื้อและผลิตไข่ ข้อมูลทาง
ชีววิทยาที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และการวางไข่ ความแตกต่างทางพฤติกรรมของสัตว์
แต่ละชนิดในการอยู่ร่วมกัน การสืบพันธุ์ การกินและการสื่อสาร การคัดเลือกและเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์
ปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยง อาหาร การป้องกันการติดเชื้อ โรคระบาด และวัคซีนที่ใช้ป้องกัน
การฟักไข่และการคัดเพศลูกไก่ เทคนิ คการเก็บรักษาไข่และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของไข่ การจัดการ
ฟาร์ ม เลี ้ ย งสัต ว์ป ี กในเชิ งอุ ต สาหกรรม กฎหมายและเทคโนโลยี ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สั ต ว์ ป ีก
การตลาดของสัตว์ปีก
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Species and breeds used in poultry farm for production of meat and eggs, biological
aspects concerning growth, reproduction and laying, differences in living behavior, reproduction,
feeding and communication among species, breed stock selection and rearing for breeding, important
factors related to housing, feed, disease prevention, epidemic diseases and vaccines used in disease
prevention, egg hatching and chick sexing, egg storing techniques and factors affecting egg quality,
industrial poultry farm management, laws and technology related to poultry production, poultry
marketing
206431 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดอาหารสัตว์
3(2-3-6)
Innovation and Production Technology and Feed Marketing
กระบวนการผลิ ต อาหารสั ต ว์ ใ นระบบอุ ต สาหกรรม การคั ด เลื อ กและควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ การทำความสะอาดและเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารสัตว์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการบด การลดขนาด การผสม การขึ้นรูปด้วยความร้อนชื้น การอัดเม็ด การเอ็กซ์ทรูด การทำแห้ง
และเย็น การบรรจุ หลักการและทฤษฎีทางการตลาดอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การวางแผนการผลิต
การจัดห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์
Feed production process in manufacture, selection and raw material quality control,
cleaning raw material and storage, innovation and technology of grinding, downsizing, mixing, feed
hydrothermal, pelletizing, extrusion, drying and cooling packaging, marketing principles and theories
of feed industry products, production planning, supply chain and logistic management
206441 การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
3(2-3-6)
Farm Business Management
องค์ประกอบในธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบกิจการฟาร์ม การบริหาร
จั ดการคน อุป กรณ์ โรงเรือน การคำนวนต้น ทุ น การผลิต การวางแผนการผลิต และการบริหาร
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจฟาร์ม
Components of livestock farm business, factors affecting farm operation, management of
staff, devices and housing, cost calculating, production planning, risk management in farm business
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206442 การทำฟาร์มปศุสัตว์แบบแม่นยำสูงขั้นต้น
3(2-3-6)
Introduction to Precision Livestock Farming
ความหมายและหลักการพื้นฐานของการทำฟาร์มปศุสัตว์แบบแม่นยำสูง การจัดการข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีติดตามตัวสัตว์ เครือข่ายเซ็นเซอร์ การตรวจสุขภาพสัตว์
การตรวจสอบและการควบคุมการผลิตสัตว์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และซอฟแวร์บริหาร
จัดการฟาร์ม
Definitions and basic principles of precision livestock farming, data management,
information technology in animal production, animal traceability technology, sensor network, animal
health monitoring, animal production monitoring and control, application of digital technology and
software for farm management
206443 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3(2-3-6)
Incubation and Hatchery Management
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟักไข่ การเจริญของตัวอ่อนของสัตว์ปีก เทคโนโลยีโรงฟักและตู้ฟักไข่
กระบวนการฟักไข่และการจัดการโรงฟักไข่ในระบบอุตสาหกรรม การจัดการไข่ฟักและการจัดการลูกไก่
หลังการฟัก การสุขาภิบาลโรงฟักไข่ การจัดการของเสียในโรงฟัก
Factors effecting incubation of egg, growth of chicken embryo, hatchery and incubators
technology, egg hatching process and business hatchery management, fertile egg and chick
management, hatchery sanitation, waste management
206444 การจัดการผลิตภัณฑ์จากสัตว์
3(2-3-6)
Animal Product Management
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสุขภาพของมนุษย์ กระบวนการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์
จากสั ต ว์ บรรจุภัณ ฑ์ของผลิต ภัณ ฑ์จ ากสั ต ว์ นมพลาสเจอไรซ์ แ ละเครื่ องมื อ เทคโนโลยีการทำ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ การรับประกันในระดับคุณภาพของสินค้าจากผลิตภัณฑ์เนื้อ เทคโนโลยีชีวภาพ
ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์สมัยใหม่
การใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของสัตว์
Animal products and human health, animal products processing and marketing, packaging
materials for animal products, milk pasteurization and equipments, technology of comminuted meat
products, quality assurance of meat product, biotechnology of animal products, preservatives for
animal products, novel processing of animal products, animal by-products utilization
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206491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านสัตวศาสตร์
Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering
question in animal science
206492 การศึกษาอิสระ
6(0-18-9)
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การนำเสนอ และ
การอภิปรายในหัวข้อทางด้านสัตวศาสตร์
Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in animal
science
206493 การฝึกงานวิชาชีพ
6(0-18-9)
Professional Apprenticeship
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สัตว์
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in animal production in
private or government sectors
206494 สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์
ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in animal production as an
apprentice in private or government sectors
206495 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
3(2-3-6)
Special Problems in Animal Science
การวิจัยหรือการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสัตวศาสตร์ สวัสดิภาพ
สั ต ว์ แ ละจรรยาบรรณการใช้ ส ั ต ว์ การวางแผนการทดลอง การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การแปลผล
และการสรุปผล การนำเสนอ การเขียนรายงาน
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Research or data collection from scientific literature related to animal science, animal
welfare and ethics, experimental designs, data analysis, discussion and conclusions, report writing
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพนั ธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integral
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริม าณสารสัม พัน ธ์ โครงสร้า งอะตอม พั น ธะเคมี อุ ณ หพลศาสตรเคมี จลศาสตร์ เคมี
การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์
สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก
และอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, chemical thermodynamics, chemical
kinetics, nomenclature, preparation and reaction of organic compounds; alkanes, alkenes, alkynes,
aromatic compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids
and theirs derivatives, amines, and biomolecules
243101 ชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Biology
ระเบี ย บวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร์ คุ ณ สมบั ต ิ การจั ด ระบบ และสารเคมี ข องชี ว ิ ต เซลล์
และ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่
ของพืช และสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, ecology
and behavior
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243241 พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Genetics
ความรู้พื้นฐานของพันธุศาสตร์ สารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลัก
ของเมนเดลและภาคขยายกฎของเมนเดล การจำลองตั ว เองของดี เ อ็ น เอ การแสดงออกของยี น
และการควบคุม การซ่อมแซมดีเอ็นเอและการเกิดการกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณูชีววิทยา พันธุศาสตร์
มนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร และวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
Basic knowledge of genetics, genetic material, principles of mendelian inheritance and
extensions of mendelism, DNA replication, gene expression and gene regulation, DNA repair and
mutation, molecular techniques, human genetics, population genetics and molecular evolution
244106 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Science and Technology Physics
หลักการพื้นฐานของสมบัติทางฟิสิกส์ การวัด หน่วย การแปลงหน่ว ย เวกเตอร์ กลศาสตร์
งานและพลังงาน สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น ไฟฟ้ากระแส
และแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่
Basic principles of physical properties, measurement, units, conversion of units, vectors,
mechanics, work and energy, mechanical properties of matter, fluid mechanics, thermodynamics,
wave, electric current and electromagnetism, optics, relativity theory, modern physics
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร
อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง สิง่ แวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, metabolism,
microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in food, industry,
cosmetics, environment, medicine, and public health
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365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และวิถีเมแทบอลิซึม
ของ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การควบคุม
ทางชี ว เคมี ข องฮอร์ โ มน การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม การแสดงออกของยี น เทคนิ ค
ทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and
metabolic pathways of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids, properties and activities of
enzyme, hormonal regulation, central dogma and regulation, techniques of molecular biology,
bioenergetics and biochemical properties testing for biomolecules

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
1. เลขสามลำดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลำดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลำดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาสรีรวิทยาของสัตว์
3.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาอาหารสัตว์
3.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาการจัดการการผลิตสัตว์
3.5 เลข 5 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาการผลิตสัตว์
3.6 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ การฝึกงานวิชาชีพ
และสหกิจศึกษา
4. เลขในลำดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา (สาขาวิชากำหนดเอง)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
1*

2

3

4

5*

ชื่อ – สกุล
นายโชค โสรัจกุล

นายพยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

นายวัชระ แลน้อย

นางสาวสุรีย์พร แสงวงศ์

นายสมชาติ ธนะ

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
35099005XXXXX

35605004XXXXX

35702003XXXXX

16799000XXXXX

35603007XXXXX

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Dr.sc.agr. Animal Physiology and Nutrition
M.Sc Tropical Agronomy and Animal
Husbandry
วท.บ. สัตวบาล
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
Ph.D. Animal Science

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วท.ม.
วท.บ.
Dr.agr.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

การผลิตสัตว์
สัตวศาสตร์
Molecular Genetics in Animal
Breeding
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
Animal Science

M.Sc.

Animal Science

วท.บ.
ศศ.ม.
สพ.บ.

สัตวศาสตร์
ธุรกิจการเกษตร
สัตวแพทย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Göttingen, Germany
University of Sydney, Australia

ปี
2529
2523

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
National Chung Hsing University,
Taiwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
University of Bonn, Germany

2516
2554

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
National Chung Hsing University,
Taiwan
National Chung Hsing University,
Taiwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550
2547
2556

2548
2543
2554

2553
2551
2549
2543
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6

นายขรรค์ชัย ดั้นเมฆ

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
35307002XXXXX

7*

นางสาวธนาพร บุญมี

31005034XXXXX

อาจารย์

8*

นางสาวพันธภรณ์
สุภัคกาญจน์กุล

35006002XXXXX

อาจารย์

9*

นางสาววนิดา แซ่จึง

35299002XXXXX

อาจารย์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
เทคโนโลยีชวี ภาพ
ชีววิทยา
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชวี ภาพ
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
Biotechnology
เทคโนโลยีชวี ภาพ
สัตววิทยา

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Osaka University, Japan
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2555
2546
2542
2558
2549
2545
2559
2550
2547
2550
2543
2539

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พเิ ศษ
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นายเมธา วรรณพัฒน์

ตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์

2

นายสัญชัย จตุรสิทธา

ศาสตราจารย์

3

นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร

-

4
5

นายรติกร ไชยองค์การ
นายอำพล วริทธิธรรม

-

6

Mr. Hans-Jürgen Langholz

Professor

7

Mr. Jyh-Cherng Ju

Professor

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Sc.
B.Sc.
Dr.sc.agr.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด. (กิตติมศักดิ์)
วท.บ.
วท.บ.
Dr.agr.
วท.ม.
วท.บ.
Dr.sc.agr.
Dipl.agr.
Ph.D.
M.Sc.
B.Sc.

สาขาวิชา
Ruminant Nutrition
Ruminant Nutrition
Agriculture
Meat Science
เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล)
เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สัตวบาล
สัตวบาล
Animal Production
สัตวศาสตร์
อาหารสัตว์
Animal Breeding
Animal Breeding
Animal Science
Reproductive Biology
Reproductive Biology

ปี
2523
2521
2519
2539
2530
2526
2557
2529
2532
2553
2546
2542
1964
1960
1999
1986
1984
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
เนื่องจากสาขาวิชาสัตวศาสตร์เป็นวิชาชีพที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้บัณฑิตที่จบไปมีศั กยภาพในการปฏิบัต ิงานสูง สุ ด ในหลักสูตรจึงมีรายวิช า
การปฏิ บ ั ต ิ ก ารทางสั ต วศาสตร์ ซึ ่ ง จั ด อยู ่ ใ นรายวิ ช าพื ้ น ฐานเฉพาะด้ า น จำนวน 2 หน่ ว ยกิ ต
และการฝึกงานวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน จำนวน 6 หน่วยกิต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
4.1.1 สามารถใช้ เ ครื ่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ งาน หรื อ เทคนิ ค วิ ธ ี ก ารทำงาน
ในสถานที่ฝึกงาน
4.1.2 สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.2 ช่วงเวลา
4.1.5 การปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาต้น
ชั้นปีที่ 2
4.1.6 ฝึกงานวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การปฏิบ ัติการทางสั ตวศาสตร์ จั ดเต็ ม เวลาตั ้ง แต่ ภาคการศึกษาต้น ชั ้น ปีท ี่ 1
ถึงภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2
4.3.2 การฝึกงานวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
ในสาขาวิชากำหนดให้นิสิตต้องทำงานวิจัยซึ่งจัดเป็น รายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
อยู ่ ในหมวดวิช าเอกบังคับ และรายวิช าการศึกษาอิสระ ซึ่ ง จั ดอยู ่ ในกลุ ่ ม วิช าพื้น ฐานเฉพาะด้า น
จัดกลุ่มนิสิตในการทำวิจัย กลุ่มละ 2-3 คน สำหรับรายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ และรายบุคคล
สำหรับรายวิชาการศึกษาอิสระ ทำงานวิจัยเชิงทดลอง ตามโจทย์ที่สอดคล้องตามความสนใจของนิสิต
หรือการค้น คว้ารวบรวมข้อมูลเอกสารการวิจ ั ยในหัว ข้อที่ นิสิต สนใจ จากนั ้น ทำการวิเคราะห์ผล
วิจารณ์ผล และนำเสนอผลงานภายใต้การควบคุมดูเลของอาจารย์ที่ปรึกษา
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5.1 คำอธิบายโดยย่อ
ทำงานวิจัยเชิงทดลองตามโจทย์ที่สอดคล้องความสนใจของนิสิต หรือการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลเอกสารการวิจัยที่มีมาแล้วในหัวข้อที่นิสติ สนใจ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิ ส ิ ต สามารถทำงานวิ จ ั ย ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล งานวิ จ ั ย ตลอดจนวิ เ คราะห์ ผ ล วิ จ ารณ์ ผ ล
และนำเสนอผลงานได้ สำหรั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพการทำงานวิ จ ั ย ประกอบด้ ว ย 4 ขั ้ น ตอน
คือการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย การสอบป้องกัน
งานวิจัย และการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จำนวนหน่วยกิต
ปัญหาพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์ 3 หน่วยกิต
การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ทำหน้าที่อาจารย์ ที่ปรึกษาเพื่ อให้ค ำแนะนำแก่น ิสิต โดยนิสิต เป็นผู ้เ ลื อก
อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
5.5.2 อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษาและติดตามการทำงานของนิสติ
5.5.3 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึง การจั ดตั้ง ระเบียบข้อบั ง คั บในการใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์ สารเคมี และห้องปฏิบัติการ
5.5.4 มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 การนำเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการสาขาวิชาสัตวศาสตร์
5.6.2 การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการสาขาวิชาสัตวศาสตร์
5.6.3 การสอบป้องกันงานวิจัยต่อคณะกรรมการสาขาวิชาสัตวศาสตร์
5.6.4 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ
จัดการเรียนการสอนที่มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เช่น
รายวิชาสัมมนา และรายวิชาปัญหาพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์
เป็ น ต้ น เพื ่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการพู ด การนำเสนอ และพั ฒ นา
บุคลิกภาพของนิสิต
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
จัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในวิชาเรียน และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการ และตระหนักถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพทางสัตวศาสตร์
3. ด้านภาวะผู้นำ
จั ดการเรีย นการสอนที ่ ม ีการมอบหมายงานให้ท ำเป็ น กลุ่ ม
ในชั้นเรียน และกิจกรรมกลุ่มนอกชั้นเรียน
2. การเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
PLO
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
กลยุทธ์การประเมินผล
เรียนรู้
1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 1. ประเมิ น ความรู ้ ท างหลั ก
PLO 1
ที ่ ใ ห้ ผ ู ้ เ รี ย นได้ ม ี ก ิ จ กรรมการ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ผู ้ เ รี ย นสามารถใช้ ภ าษาใน
สื ่ อ สารและการใช้ ภ าษาอย่ า ง 2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา
ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ถู ก ต้ อ ง ผ่ า นการแสดงบทบาท สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและ
ประสิทธิภาพ
สมมุ ต ิ เ กี ่ ย วกั บ สถานการณ์ ท ี่ จาก การนำเสนอผ่านงาน
เกิ ด ขึ ้ น ในชี ว ิ ต ประจำวั น และ ที่มอบหมาย
ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร น ำ เ ส น อ ง า น / 3. ประเมินบุคลิกภาพในการ
โครงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาใน สื่อสาร
การสื่ อสาร ทั ้ง การฟั ง การพู ด
การอ่าน การเขียน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 1. ประเมิ น ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ
PLO 2
ให้ ผ ู ้ เ ร ี ย น ใช ้ เท ค โ น โ ล ย ี ใ น เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและ
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ชี ว ิ ต ประจำวั น และการทำงาน จำวันและการทำงาน
ยุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน
โ ด ย ก า ร ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ โ ด ย ใ ช้ 2. ประเมินจากความถูกต้อง
กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้น ในการใช้ ส ารสนเทศและ
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
กลยุทธ์การประเมินผล
เรียนรู้
ในชีวิตประจำวันและการทำงาน เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อ
ในอนาคต
การศึกษาและสืบค้นข้อมูล
2. ให้ ผ ู ้ เ รี ย นนำเสนอและจั ด การ 3. ป ร ะ เ ม ิ น ท ั ก ษ ะ ด ้ า น
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ สา ร สน เท ศ สื ่ อ แ ละ
ต่า ง ๆ ได้อย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ เทคโนโลยี (Information,
และรู้เท่าทัน
Media and Technology
Skills) ประกอบด้ ว ย การ
รู้เท่าทันสารสนเทศ
(Information Literacy) และ
การรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ (Media
Literacy)
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 1. ประเมิ น พฤติ ก รรมการมี
PLO 3
ผู ้ เ รี ย นสามารถจั ด การชีว ิต เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจ ส่ ว นร่ ว มในชั ้ น เรี ย น การ
ตนเองอย่า งมีค ุณ ธรรมและ ผู้อื่น อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม สะท้ อ นการเรี ย นรู ้ การ
ทั ้ ง เป็ น การบรรยายแนวคิ ด ที่ อภิ ป รายแบบกลุ ่ ม และ
จริยธรรม
สำคั ญ การทำกิ จ กรรมในชั ้ น รายบุคคล
เ ร ี ย น แ ล ะ ก ิ จ ก ร ร ม ข อ ง 2. ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม ร อ บ ร ู้
มหาวิ ท ยาลั ย ( Activity Based ทางด้ า นสุ ข ภาพ(Health
Education)
Literacy) ค ว า ม ร อ บ ร ู้
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบ ทางด้ า นสั ง คม (Social
ร ู ้ ท า ง ด ้ า น ส ุ ข ภ า พ ( Health Literacy) ค ว า ม ร อ บ ร ู้
Literacy) ความรอบรู ้ ท างด้ า น ท า ง ด ้ า น ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม
สั ง คม (Social Literacy) ความ (Environmental Literacy)
รอบรู ้ ท างด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม และความรอบรู ้ ท างด้ า น
( Environmental Literacy) แ ล ะ การเงิน (Financial Literacy)
ความรอบรู ้ ท างด้ า นการเงิ น
(Financial Literacy) ในรู ป แบบ
ของการบรรยายแนวคิดที่สำคัญ
ให้ ค วามรู ้ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
กระบวนการคิด และมอบหมาย
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PLO 4
ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับ
ผู ้ อ ื ่ น และแสดงออกถ ึ ง
ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ ค ว า ม เ ป็ น
พลเมื อ งท ี ่ ม ี ค ุ ณ ค ่ า ข อ ง
สังคมไทยและสังคมโลก

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
กลยุทธ์การประเมินผล
เรียนรู้
งานให้ ผ ู ้ เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะโดยใช้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียน รวมทั้ง
สามารถเสนอแนวคิ ด ในการ
จัดการปัญหาของตนเองได้อย่าง
สร้างสรรค์
3. ประเมินจากชิ้น งาน/โครงงานที่
เกิดจากความคิดของผู ้ เรี ย นใน
การแก้ปัญหาของตนเอง
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 1. ประเมิน ทั กษะทางสังคม
บูรณาการความรู้มาใช้ในการทำ
และการเรียนรู้ข้าม
ก ิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร ท ี ่ เ ป็ น
วั ฒ นธรรม ( Social and
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเป็น
Cross-Cultural Skills) โดย
ฐ า น ( Community Based
ผ่านการทำงานเป็นทีม ใน
Learning) เพื ่ อ ทำให้ เ กิ ด การ
ฐานะเป็ น พลเมื อ งที ่ มี
ทำงานร่วมกันของผู้เรียน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 2. ประเมิ น ทั ก ษะในการ
เน้นการทำงานเป็นทีม ใช้ทักษะ
วิเคราะห์และการ
ในการดำเนิ น ชี ว ิ ต ในสั ง คมพหุ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
วั ฒ นธรรมและ ตระหนั ก ใน
โดยเฉพาะประเด็นปัญหา
คุ ณ ค่ า และความสำคั ญ ของ
ทางด้าน สุขภาพ
เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
โดยเป็นการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็น 3. ประเมิน จากการสะท้ อ น
ฐาน (Problem Based Education)
คิด การอภิปราย และการ
จากชุมชน เพื่อให้เกิด
นำเสนอแนวคิด
กร ะ บ ว น กา ร ค ิ ด ท ี ่ ส า ม า ร ถ
น ำ ไป ใช ้ แ ก้ ป ั ญ หา ได้ อ ย ่ า ง
สร้างสรรค์ (Creative Thinking)
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PLO 5
ผู ้ เ รี ย นสามารถแสดงออก
ซึ ่ ง ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ต ลอด
ชีวิต

PLO 6
ผ ู ้ เ ร ี ย น ส า ม า ร ถ อ ธ ิ บ าย
จรรยาบรรณที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งใน
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ เ รี ย นมี ท ั ก ษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
(Growth mindset) ผ่านการเรียน
ก า ร ส อ น จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์
ในชีวิตประจำวัน หรือกรณีศึกษา
ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็น
ปั ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ ตนเองและ
สังคม เพื่อใช้ในการคิดวางแผน
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความ
เป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurs
mindset) โดยใช้ กระบวนการคิด
เชิ ง ออกแบบ (Design Thinking)
ในการเสนอแนวคิดการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึน้ ในรูปแบบของ Prototype
ที่เกิดจากปั ญหาการดำรงชี ว ิ ต
ประจำวัน
1. การสอนแบบบรรยาย ซั ก ถาม
และอภิปราย
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (active learning)
3. มอบหมายให้นิสิต ไปศึกษาด้ว ย
ตนเอง

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ตลอดชีวิตของผู้เรียน
2. ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ
แ น ว ค ิ ด ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
ตนเองเพื่อการพัฒนาการ
เรีย นรู ้ของตนเองและใน
การประกอบอาชีพ
ในอนาคต
4. ประเมินจากการวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
ท ั ก ษ ะ ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ และ
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking)
5. ประเมิน จากการสะท้ อ น
คิด การอภิปราย และการ
นำเสนอแนวคิด

1. ประเมิ น จากพฤติ ก รรม
การเรียนและการทำงาน
2. ประเมินจากการสอบ
3. ประเมิ น จากการมี ส ่ ว น
ร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน
4. ประเมินด้วยตนเอง
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้

1. การสอนแบบบรรยาย ซั ก ถาม
PLO 7
และอภิปราย
ผู ้ เ รี ย นสามารถสรุ ป ทฤษฎี
ทางการผลิตสัตว์และศาสตร์ 2. การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
(active learning)
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัต ว์
3. มอบหมายให้นิสิต ไปศึกษาด้ว ย
เศรษฐกิจได้
ตนเอง

PLO 8
ผู ้ เ รี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการผลิต สั ต ว์
เศรษฐกิ จ บนพื ้ น ฐานทาง
การเกษตรแบบเป็ น มิต รกับ
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
ด้ า น อาหาร อย ่ า งย ั ่ ง ยื น
(SDG2) ได้

1. การสอนแบบบรรยาย ซั ก ถาม
และอภิปราย
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
(active learning)
3. มอบหมายให้นิสิต ไปศึกษาด้ว ย
ตนเอง
4. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based learning)

กลยุทธ์การประเมินผล
5. ประเมิ น โดยกลุ ่ ม เพื ่ อ น
กลุ่มคณาจารย์ และสถาน
ประกอบการ
6. ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ง า น
และการนำเสนอผลงาน
1. ประเมิ น จากพฤติ ก รรม
การเรียนและการทำงาน
2. ประเมินจากการสอบ
3. ประเมิ น จากการมี ส ่ ว น
ร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน
4. ประเมินด้วยตนเอง
5. ประเมิ น โดยกลุ ่ ม เพื ่ อ น
กลุ่มคณาจารย์ และสถาน
ประกอบการ
6. ประเมิ น จากผลงานและ
การนำเสนอผลงาน
1. ประเมิ น จากพฤติ ก รรม
การเรียนและการทำงาน
2. ประเมินจากการสอบ
3. ประเมิ น จากการมี ส ่ ว น
ร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน
4. ประเมินด้วยตนเอง
5. ประเมิ น โดยกลุ ่ ม เพื ่ อ น
กลุ่มคณาจารย์ และสถาน
ประกอบการ
6. ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ง า น
และการนำเสนอผลงาน
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PLO 9
ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนการ
ส ร ้ า ง ม ู ล ค ่ า เ พ ิ ่ ม ใ ห ้ กั บ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจ
โดย ใช ้ แ นวคิ ด ความเป็ น
ผู้ประกอบการ ด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ที่คำนึงถึงมาตรฐานการผลิต
และความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
1. การสอนแบบบรรยาย ซั ก ถาม
และอภิปราย
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (active learning)
3. มอบหมายให้นิสิต ไปศึกษาด้ว ย
ตนเอง
4. การใช้กรณีศึกษา
5. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based learning)

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมิ น จากพฤติ ก รรม
การเรียนและการทำงาน
2. ประเมินจากการสอบ
3. ประเมิ น จากการมี ส ่ ว น
ร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน
4. ประเมินด้วยตนเอง
5. ประเมิ น โดยกลุ ่ ม เพื ่ อ น
กลุ่มคณาจารย์
6. ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ง า น
และการนำเสนอผลงาน
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ตารางแสดงความเชือ่ มโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต
(2) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ขององค์ ก ร และสั ง คม
และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์
และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(6) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจ ริ ต รับผิดชอบต่อ ตนเอง สัง คม
และสิ่งแวดล้อม
(7) มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ และรู้จักกาลเทศะ
2. ความรู้
(1) มีค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจเกี ่ ยวกั บ หลั ก การและทฤษฎี ท ี ่ ส ำคั ญ
ในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนว
กว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบู ร ณาการความรู ้ ท ี ่ ศ ึ ก ษากั บ ความรู ้ ใ นศาสตร์ อ ื ่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคม
(4) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัตไิ ด้
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3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์
และคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึง สามารถคิด วิเคราะห์ และการแก้ไข
ปัญหาด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้
เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีความสามารถสืบค้น
ข้อเท็จจริงและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
(4) ใช้ ป ระสบการณ์ ท างภาคปฏิ บ ั ต ิ น ำมาหาแนวทางใหม่ ใ นการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(5) มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม หรือสมาชิกที่ดีในกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
5. ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื ่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีท ั ก ษะ และมี ว ิ จ ารณญาณในการใช้ เ ครื่ อ งมือ ที ่ จ ำเป็นที ่ มีอยู่
ในปั จ จุ บ ั น ต่ อ การทำงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ส ารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
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(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์
หรื อ นำสถิ ต ิ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดำเนิ น ชี ว ิ ต และแก้ ป ั ญ หา
ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) สามารถสรุปประเด็ นและสื่อสารทั ้งการพูดและการเขี ยน รู้ จั ก
เลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกัน
6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
001101
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
001102
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
001103
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
001104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
001205
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
002102
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
กลุ่มทักษะชีวิต
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
003203
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
003204
การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อม และชุมชน
003305
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจิทัล
003306
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111
คณิตศาสตร์ 1
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ชื่อวิชา
กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
242103
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
243101
ชีววิทยาทั่วไป
243241
พันธุศาสตร์ทั่วไป
244106
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
361101
จุลชีววิทยาทั่วไป
365215
ชีวเคมีทั่วไป
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน/พื้นฐานวิชาชีพ
146132
การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน
206151
การผลิตสัตว์เบือ้ งต้น
206152
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมปศุสัตว์
206241
การปฏิบัตกิ ารทางสัตวศาสตร์
206242
จรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว์
206243
การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์
206491
สัมมนา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
206211
กายวิภาคและสรีรวิทยาของปศุสัตว์
206231
โภชนศาสตร์สัตว์
206244
ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์
206311
การสืบพันธุ์และการผสมเทียมในปศุสัตว์
206321
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
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ชื่อวิชา
กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
206331
อาหารและการให้อาหารสัตว์
206351
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอือ้ ง
206352
การผลิตสุกร
206353
การผลิตสัตว์ปีก
206441
การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
206442
การทำฟาร์มปศุสัตว์แบบแม่นยำสูงขั้นต้น
กลุ่มวิชาเอกเลือก
206312
วิทยาภูมคิ ุ้มกันและการใช้ยาสัตว์
206322
พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์
206323
สัตว์เลีย้ งชนิดพิเศษ และสัตว์ป่า
206341
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการจัดการโรงเชือด
206342
การจัดการอาหารสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง
206343
การผลิตสัตว์แบบยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม
206431
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดอาหารสัตว์
206443
การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
206444
การจัดการผลิตภัณฑ์จากสัตว์
206495
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ/การฝึกงาน/สหกิจศึกษา
206492
การศึกษาอิสระ*
206493
การฝึกงานวิชาชีพ*
206494
สหกิจศึกษา*
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต
1.2 ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
1.3 เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
1.4 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ขององค์ ก ร และสั ง คม และประพฤติ ต นให้ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อส่วนรวม
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค
1.6 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.7 มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ และรู้จักกาลเทศะ
2. ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต่อยอด
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคม
2.4 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็น
ระบบ รวมถึงสามารถคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างเป็น
ระบบ
3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือเหมาะสม
กับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.3 สามารถสื บ ค้ น รวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาเพื ่ อ ใช้ ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริงและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง
3.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.5 มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.2 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม หรือสมาชิกที่ดีในกลุ่ม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
เหมาะสม ทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.5 มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะ และมีวิจารณญาณในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถิติมาประยุกต์ ใช้
ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3 มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบการ
นำเสนอที่เหมาะสมกับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกัน
6. สุนทรียภาพ
6.1 มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
7.1 มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยประธานหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบ ของสาขาวิช า ประเมิน ความสอดคล้องของข้อสอบกั บ ผลการเรียนรู ้ที่ กำหนดไว้ในรายวิชา
ความเหมาะสมของการให้ ค ะแนนในกระดาษคำตอบ และการให้ ร ะดั บ คะแนนอย่ า งน้ อ ย 25%
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา
2.2.1 มี ก ารทวนสอบระดั บ หลั ก สู ต ร โดยการจั ด ให้ ม ี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
3.2 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มแวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3.3 มีค่าระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
3.4 ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์
การสำเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบัง คับ สำเร็ จการศึกษาตามหลั กสูตรเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 ชี ้ แ จงและมอบเอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร ซึ ่ ง แสดงถึ ง ปรั ช ญา
ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้กับ
อาจารย์ใหม่
1.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา
และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ
1.4 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์
และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน)
การวัดและประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ
โดยกำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่เข้าทำงาน
และเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือฟืน้ ฟูทุก 2 ปี อย่างน้อยร้อยละ 50 ของอาจารย์ทั้งหมดในสาขา
2.1.2 การประชุ ม แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ อภิ ป รายปั ญ หาและแนวทาง
การแก้ไข ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา
2.1.3 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และนำการ
เรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา หรือคณะ หรือนิสิต หรือบุคลากร หรือมีการแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล
ระหว่างอาจารย์
2.1.4 อาจารย์ใหม่เข้าไปเรียนรู้เทคนิคการสอน และการประเมินผลจากอาจารย์เก่า
ที่มีประสบการณ์การสอน และมีส่วนร่วมสอนในวิชากำกับ
2.1.5 การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (www.agri.up.ac.th)
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
2.2.2 การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
2.2.4 การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรทุกประการ
2. บัณฑิต
คณะจัดให้มีแบบสอบถามสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียน
การสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง
3. นิสิต
3.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อมจัดระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสิต
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
หรือที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่ มีประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิ
การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาเอกหรือตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการฯในการพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน
ข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตรา
การสำเร็จการศึกษา จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป
ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจำนวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร
การประเมินหลักสู ตรจากผู้สำเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ
ดำเนินการใหม่สำหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การเรี ย นการสอน มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจั ด ให้ ม ี ก ารประเมิ น การเรี ย นการสอนออนไลน์
โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและนำไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนต่อไป
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่น
คำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ ละ
รายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีหอ้ งเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
6.1.1 ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ร ่ ว มกั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ณ อาคารเรี ย น
และปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.1.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล
และสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
6.1.3 ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 680 ห้อง รวม 8 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ
เครื อ ข่ า ยความเร็ ว ในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล 100 Mbps ณ ห้ อ ง self-access และศู น ย์ บ รรณสาร
และสื่อการศึกษา
6.1.4 บริการ Wireless Access Point จำนวน 456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียน
และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
จำนวนทรั พ ยากรสารสนเทศที ่ ม ี ใ ห้ บ ริ ก ารในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประกอบด้ ว ยหนั ง สื อ
จำนวนมากกว่า 110,949 เล่ม และสื่อโสตทัศน์จำนวน 8,131 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีจำนวนกว่า 250,000 รายการ ซึ่งเกินจำนวนที่กำหนดโดยประกาศ
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สำนั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาเรื ่ อ ง มาตรฐานห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2544
นิสิตสามารถค้นและจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย
ออนไลน์ได้ นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิต
ได้ค้นคว้างานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, Academic Search Premier, Emerald,
Science Direct และ Springer Link เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้า ใช้ผ่ านเว็บ ไซด์ ของศูนย์ บรรณสาร
และสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มีการศึกษาและสำรวจความต้องการ และนำมาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.2.2 อาจารย์ ผ ู ้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช ามี ส ่ ว นร่ ว มในการเสนอแนะรายชื ่ อ หนั ง สื อ ตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
6.2.3 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสิต มีส่วนร่วม
6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสิต
6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั ้ง ตำรา วารสาร สื่ อ และอุ ป กรณ์ ตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.3.4 นำผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในปีต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต ร อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80
มี ส ่ ว นร่ ว มในการประชุ ม วางแผน เพื ่ อ ติ ด ตาม
และทบทวนการดำเนินการของหลักสูตร
2. มีร ายละเอีย ดของหลัก สูต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีร ายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้า มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒ นา/ปรับ ปรุงการจัดการเรีย นการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีที่ 1

ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที ่ ม ี ต ่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี ่ ย ไม่ น ้ อ ยกว่ า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต ที ่ ม ี ต่ อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ ม
5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1


ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5














11
9
10
10
12
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
9
8
8
8
10
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุม ร่วมของอาจารย์ ในสาขาวิชา เพื่ อแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น และขอ
คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มคี วามรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 อาจารย์ ร ั บ ผิ ด ชอบ/อาจารย์ ผ ู ้ ส อนรายวิ ช า ขอความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
จากอาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชา
1.1.3 การสอบถามจากนิ ส ิ ต ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู ้ จ ากวิ ธ ี ก ารที ่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์
ผู้สอน
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม
และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมิ น การสอนโดยนิ ส ิ ต ทุ ก ปลายภาคการศึ ก ษา จั ด ทำโดยกองบริ ก าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ
1.2.3 การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสติ ปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา
ในรูปแบบสอบถาม หรือ การประชุมตัวแทนนิสติ กับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน
การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในร่างรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ ใช้บัณฑิตและการประชุม
ทบทวนหลักสูตร โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนิสติ บัณฑิต นิสิต
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 อาจารย์ประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ
ในระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.3 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการหลักสูตรประจำปี โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน
และสิ่งอำนวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผล
การประเมิ น หลั ก สู ต ร รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ความคิ ด เห็ น
ของผู้ท รงคุณ วุฒ ิ จัดทำรายงานผลการดำเนิน การหลั กสู ต รประจำปี เสนอประธาน
หลักสูตร
4.4 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินการหลักสูตรจากร่าง
รายงานผลการดำเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น
วางแผนปรับ ปรุงการดำเนิน การเพื่ อใช้ในรอบการศึกษาต่ อไป จั ดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร เสนอต่อคณบดี
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชา
สกอ.
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2565
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30
30
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
30
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
91
88
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
29
24
และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน/
17
16
พื้นฐานวิชาชีพ
2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
30
33
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
9
9
2.5 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ/
6
6
การฝึกงาน/สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
6
6
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต
127
124

89
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
Thai Language in Daily Life
การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน
โวหารในภาษาไทย การจับใจความสำคัญจากการฟังและ
ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนใน
การอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดง
การส่งสาร การสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่าง
ความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase,
Listening and reading skills in Thai for
sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
receiving message, speaking and writing in Thai
identifying main idea from listening and reading,
for delivering message, proper daily life
paragraph writing, brief summarizing including thinking
communication
expression through usage of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
001102
Ready English
คำศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเอง
และบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน
การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดิ น ทาง
การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English
usage in listening, speaking, reading and writing,
development of English usage for daily-life including getting
acquainted with someone, accept and decline invitation,
direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying
goodbye for someone

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขี ย น บู ร ณาการร่ ว มกั บ ศาสตร์ อ ื่ น
การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and
writing skills in Thai with other fields, producing
academic works

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5) 001103
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์
และไวยกรณ์ ใ นการสื่ อ สารตามสถานการณ์ ต ่ า งๆ ใน
บริบ ทสากล ได้ แ ก่ การวางแผนการเดิ นทาง การจอง
โรงแรม ผ่ า นอิ นเทอร์ เ น็ ต การโทรศั พ ท์ ในการสื่ อ สาร
ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ
ของสนามบิ น การสื ่ อ สาร ณ ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง
ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทาน
อาหารแบบตะวันตก

ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน 3(2-2-5)
English for Daily Life
ค ำ ศ ั พ ท ์ ส ำ น ว น ว ล ี แ ล ะ ไ ว ย า ก ร ณ์
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การสื ่ อ สารข้ อ มู ล
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจำวัน
Fundamental level of English vocabulary,
expressions, phrases and grammar, English usage
in listening, speaking, reading and writing for
communicating basic information regarding self
and others in daily life context

สาระที่ปรับปรุง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Skills of English language: listening, speaking,
reading, and writing, vocabularies and English grammar
for different situations in communication and
effectiveness in international context including trip
planning, flight and accomudation booking using internet,
international phone calling, communication in airport,
airport announcement, communication in customs and
immigration, communication in bad situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Step UP English
English for Communication
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อใน
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ชีวิตประจำวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน
ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด
เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ
อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย
การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การ
และการบรรยายเกีย่ วกับสิ่งต่างๆรอบตัว
ตี ค วามและการนำเสนอข้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
Intermediate level English vocabulary,
การศึกษาและอาชีพ
expressions, phrases and grammar, English usage
English vocabulary related to news and media in
in listening, speaking, reading and writing for
daily life, English usage for listening, speaking, reading
communicating in familiar situations and
and writing including e- mail, summarizing from media,
describing familiar matter
news reading and sharing, data interpretation from
graphs and tables, interpretation and information
presentation for further study and future careers

002201

พลเมืองใจอาสา
3(3-2-5) 001205
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ
จิ ต อาสา สำนึ ก สาธารณะ ความกตั ญ ญู พลเมื อ งกั บ
ประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า กับ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมและกระเส
ไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism,
public consciousness, gratitude, citizenship and
democracy, professional ethics, the changing society,
cultural appreciation, adaptation to social and cultural
changing

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
และวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and
grammar, English usage in listening, speaking,
reading and writing for communicating in
academic and professional contexts
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002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5) 002101
Multicultural Society
มนุษย์กับสั งคม สังคมพหุวัฒ นธรรม การจั ดการ
อคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแสการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4
ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and
violence management in multicultural society, social and
cultural trends in global, ASEAN, social and cultural
diversity of Thailand’ s regional, Phayao and University
of Phayao dimensions

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล 1(0-2-1)
Technology Usage in Digital Age
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สำนักงาน
Concepts of computer and internet technology,
office software, principles of electronic commerce,
usage of computer and internet technology, usage
of office software

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(3-2-5) 002102
Health and Environment Management
แนวคิดด้า นสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ
กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์
และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับ
สุขภาพ นันทนาการและการออกกำลังกาย โรคระบาด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัตเิ หตุทางจราจร การรับมือ
กับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ำ
ในชีวิตประจำวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้
พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health,
mental, emotion, health factors, analysis and planning of
healthy consumption, dialy- health product, relation
between emotion and health, recreation and exercise,
pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident,
planning with accident, natural disaster, water
management in dialy life, waste processing and
environmental saving

ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลั ก กฎหมายและจริ ย ธรรมที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยี ส ารเทศ หลั ก การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ การคั ดสรรข้ อ มู ลข่ า วสารมาใช้ และ
นำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมี จริยธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สาร
เทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning
information technology, principles of information
accessing and information, extracting information
and presentation, ethical communication
according to laws concerning information
technology and communication

003201

การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(3-2-5) 003101
Communication in Digital Society
ความรู้พืน้ ฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิ ชย์
อิ เล็ กทรอนิ กส์ การใช้ โปรแกรมสำนั กงานอั ตโนมั ต ิ และ
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง
และเลื อ กสรรข้ อ มู ล เพื ่ อ นำมาใช้ ใ นการทำงานและ

สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรั ช ญาชี ว ิ ต การดำรงชี ว ิ ต บ น คว าม
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวิ ถ ี ช ี ว ิ ตพื ้ นถิ ่ น พะเยาศึ ก ษา
สุ น ทรี ย ภาพในการดำเนิ น ชี ว ิ ต การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมและชุ มชน
การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาท

สาระที่ปรับปรุง
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ชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software
and networking, innovation in digital economy, electronic
commerce transaction, office automation program and
software application for multimedia production, search,
screening and selection data for work and daily life,
communication through online social networking in
accordance with ethical and related legal regulation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
และหน้ า ที ่ ข องตนเองในการทำงานร่ ว มกั บ ผู ้อื่น
การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึง
พฤติ ก รรมทางด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที ่ ด ี ง าม
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Life philosophy, living on social and cultural
diversity, history and local way of life, Phayao
studies, aesthetics of living, environmental
management for earning a living, physical health,
mental health management, roles and duties in
cooperative works, persuasion, proper code of
morality and ethics, laws in daily life

004101

ศิลปะในการดำเนินชีวติ
3(3-2-5) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต3(2-2-5)
Art of Living
Skills Development and Lifelong Learning
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวาง
ป รั ช ญ าการคิ ด หลั ก การคิ ด อ ย่ า งมี
แผนการดำเนิ นชีว ิ ต การเห็นคุณ ค่า ในตนเองและผู ้ อ ื่ น
วิ จ ารณญาณและคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ หลั ก การคิ ด
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การดำเนิ น ชี ว ิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด
อย่างสร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการ
เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์
สื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อ
คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
การเติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพ
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in และการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะ
self value and others, goal setting in life and planning, fundamental of การคิ ดอย่ า งสร้ า งสรรค์ ทั ก ษะการคิ ดอย่ า งมี
sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency economy,thinking วิ จ ารณญาณ ทั ก ษะการสื่ อ สาร และทั ก ษะการ
system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion เรียนรู้ตลอดชีว ิ ตที่ จำเป็ นสำหรับอนาคต ทักษะ
control and management
ทางด้านการเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical
and analytical thinking, creative thinking,
collaboration, communication, lifelong learning
and growth mindset, development of social skills,
personality and expression in society, thinking
skills, creative thinking, communication skills and
lifelong learning for future, personal financial skill

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5) 003203
Socialized Personality
ความสำคั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพ การเสริ ม สร้ า ง
บุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทางกาย วาจา ใจ
มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทั ก ษะการพู ด ในที ่ ช ุ ม ชน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา การอยู ่ ร ่ ว มกั น ในสั ง คม การปรั บ ตั ว ในบริ บ ท
สังคมไทยและสังคมโลก

เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม
จิ ตวิ ท ยาการทำงานเป็ นที ม การแสดงออกในที่
สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ
การดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิ
และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิต
ในสั ง คม การร่ ว มมื อ และป รั บ ตั วเข ้ า กั บ

สาระที่ปรับปรุง
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Important of personality, personality development,
personality development of physical, verbal, mind,
manner, Thai culture, public communication skills,
desired traits relating to University of Phayao's identity,
living in a society, self-adaptation in the Thai and global
social context

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่
รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย
การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้
ความเคารพผู้อื่น
Community learning skills, study of the
culture and way of life of the community,
collaboration, psychology of collaboration, public
expression, planning, strategy formulating and
implementing plan in collaborative works, human
rights and obligation, cooperation and adaptability
to changing environment, responsible citizens,
awareness of value and importance of Thai
identity, acceptance of cultural diversity and
respect for others
003204

การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
ความรอบรู ้ท างด้ า นสุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์
ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ
ดำรงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำ
ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health
problems, safety in living, searching for community’s
environmental problems, collaborative planning and
lauching environmental health project in community,
leadership in health, environment and community

003305

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น 3(2-2-5)
ผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู ้ พ ื ้ น ฐานการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการยุ ค
ดิ จ ิ ท ั ล การวางแผนและทำธุ รกรรมทางการเงิ น
สำหรั บ ผู ้ ป ระกอบการคุ ณ สมบั ต ิ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับ
ผู ้ ป ระกอบการในยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล กระบวนการคิ ดเชิ ง
ออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการ
คิ ด เชิ ง ออกแบบ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
ผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
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Basic knowledge of digital age entrepreneurs,
financial planning and transaction for entrepreneurs,
qualities of digital age entrepreneurs, usage of
measuring tools for digital age entrepreneurs, design
thinking process, concepts of developing new
products using design thinking process, ethics for
digital age entrepreneurs
003306

2. หมวดวิชาเฉพาะ

91 หน่วยกิต

บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู ้ของหมวดวิชาศึ กษาทั่ ว
ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general
education courses for professional activities, designing
and developing professional innovation using design
thinking process, creating concepts of professional
innovations

2. หมวดวิชาเฉพาะ

94 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111

242101

29 หน่วยกิต 2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
241111
Mathematics I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันและการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิง
เส้น
Mathematic induction, limits and continuity of
functions, derivative of functions and applications,
integral of functions and applications, matrices and
system of linear equations
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก
ธาตุเรพริเซนเททิิฟ อโลหะ โลหะทรานซิซัน พันธะเคมี
และโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี

24 หน่วยกิต

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives
and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integrals

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
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ก๊ า ซ ของแข็ ง ของเหลว สารละลาย อุ ณ หพลศาสตร์
เบื ้ อ งต้ น จลนพลศาสตร์ เ คมี สมดุ ล เคมี กรด-เบส
เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurment, atomic structure, periodic
system, representative elements, nonmetal, transition
metals,chemical bonding, and molecular structure,
stoichiometry, chemical reaction, gases, solid, liquid,
solutions, fundamental thermodynamics, chemical
kinetics, chemical equilibrium, acid and base
electrochemistry, nuclear chemistry, environmental
chemistry
242141

เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
บทนำเคมีอินทรีย์ การจำแนกสารประกอบอินทรีย์
การเรียกชื่ อ การเขี ยนสู ต รโครงสร้ า ง และไอโซเมอร์
ต่าง ๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบชนิด
แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก เฮทเทอโรไซคลิก
แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน
คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์
Introduction of organic chemistry, classification,
nomenclature and isomerism of organic compounds,
properties, reactions and reaction mechanisms of alkane,
alkene, alkyne, aromatic, heterocyclic, alkyl halide,
alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone, carboxylic acids
and their derivatives

เปลี่ยนให้นิสิต
เรียนรายวิชา
242103 แทน
242101 และ
242141

242103

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ
เคมี อุ ณ หพลศาสตรเคมี จลศาสตร์ เ ค ม ี
การเรี ย กชื ่ อ การเตรี ย มและปฏิ ก ิ ร ิ ย าของ
สารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน
แอลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรด
คาร์ บ อกซิ ล ิ ก และอนุ พ ั น ธ์ เอมี น และสารชี ว
โมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical
bonding, chemical thermodynamics, chemical
kinetics, nomenclature, preparation and reaction
of organic compounds; alkanes, alkenes, alkynes,

เปลี่ยนให้นิสิต
เรียนรายวิชา
242103 แทน
242101 และ
242141
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aromatic compounds, alkyl halides, alcohols,
phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic
acids and theirs derivatives, amines, and
biomolecules
243101

243261

244103

ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
243101
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ
และสารเคมีของชีวิตเ ซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scienctific methodology characteristics, organization
and chemistry of life, cell and metabolism, genetics,
evolution, biodiversity, structure and functions of plants
and animals, ecology and behavior

ชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Biology
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ
จัดระบบและสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิ
ซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของ
สิ ่ ง มี ชี ว ิ ต โครงสร้ า งและหน้ า ที ่ ข องพืชและสั ต ว์
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics,
organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity,
structures and functions of plants and animals,
ecology and behavior

พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
243241
General Genetics
ความรู้พื้นฐานของพันธุศาสตร์ สารพันธุกรรม การ
ถ่ายทอดลักษณะพันธุก รรมตามหลัก ของเมนเดลและ
นอกเหนือกฏของเมนเดล การจำลองตัวของดีเอ็นเอ การ
แสดงออกของยีนและการควบคุม การซ่อมแซมดีเอ็นเอ
และการเกิดการกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณูชีววิทยา พันธุ
ศาสตร์ มนุ ษ ย์ พั นธุ ศ าสตร์ ป ระชากร และวิ ว ั ฒ นาการ
ระดับโมเลกุล
Basic knowledge of genetics, genetic material,
principles of mendelian inheritance and extensions of
mendelism, DNA replication, gene expression and gene
regulation, DNA repair and mutation, molecular
techniques, human genetics, population genetics and
molecular evolution

พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Genetics
ค ว า ม ร ู ้ พ ื ้ น ฐ า น ข อ ง พ ั น ธ ุ ศ า ส ต ร์
สารพันธุก รรม การถ่ายทอดลั กษณะพันธุ ก รรม
ตามหลักของเมนเดลและภาคขยายกฎของเมนเดล
การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของ
ยีนและการควบคุม การซ่อมแซมดีเอ็นเอและการ
เกิดการกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณูชีววิทยา พันธุ
ศาสตร์ ม นุ ษ ย์ พั น ธุ ศ าสตร์ ป ระชากร และ
วิวัฒนาการระดับโมเลกุล
Basic knowledge of genetics, genetic
material, principles of mendelian inheritance and
extensions of mendelism, DNA replication, gene
expression and gene regulation, DNA repair and
mutation, molecular techniques, human genetics,
population genetics and molecular evolution

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตำแหน่งใน 1 มิติและ 2 มิติ
แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและ
การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิงสถิตและสมบัติ
ของสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่นและ

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
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สาระที่ปรับปรุง

การสั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่ เ หล็ ก
วงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Transitional motion in 1 and 2 dimension, force and
law motion, work and energy, momentum and collsion,
rotation motion, static equilibrium and properties of
matter, fluid mechanics, thermodynamics, waves and
vibrations, sound, optics, electricity and magnetism,
basic electric circuits, modern physics
244106

361101

จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
361101
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร
การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม วิธีการควบคุม
จุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสำคัญ
ของจุลินทรีย์ในด้า นอาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้ อ ม
การแพทย์ และสาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell, nutrition,
growth and reproduction, metabolism, microbial control,
classification and genetics, significance of microorganisms in
food, industry, environment, medicine, and public health

ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6)
Science and Technology Physics
หลักการพืน้ ฐานของสมบัติทางฟิสิกส์ การวัด
หน่ ว ย การแปลงหน่ ว ย เวกเตอร์ กลศาสตร์
งานและพลั ง งาน สมบั ต ิ เ ชิ ง กลของสสาร
กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น ไฟฟ้า
กระแสและแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ฟิสิกส์ยุคใหม่
Basic principles of physical properties,
measurement, units, conversion of units, vectors,
mechanics, work and energy, mechanical
properties of matter, fluid mechanics,
thermodynamics, wave, electric current and
electromagnetism, optics, relativity theory,
modern physics
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที ่ ข องเซลล์ จ ุ ล ิ น ทรี ย์
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุ
ศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ ในด้านอาหาร
อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง สิ่งแวดล้อม การแพทย์
และสาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell,
nutrition, growth and reproduction, metabolism,
microbial control, classification and genetics,
significance of microorganisms in food, industry,
cosmetics, environment, medicine, and public
health

เปลี่ยนให้นิสิต
เรียนรายวิชา
244106 แทน
244103

คงเดิม

98
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
365215

ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
365215
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี
ชนิด โครงสร้ า ง และเมแทบอลิ ซ ึ มของ คาร์ โบไฮเดรต
โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทำงาน
ของเอนไซม์ การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอด
ข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยี น
เทคนิ ค ทางอณู ช ี ว วิ ท ยา ชี ว พลั ง งานศาสตร์ และการ
ทดสอบคุณสมบัตทิ างชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Definition and principle of biochemistry, chemical
properties, types, structures and metabolisms of
carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides,
properties and activities of enzyme, hormonal regulation,
central dogma and regulation, techniques of molecular
biology, bioenergetics and biochemical properties testing
for biomolecules

2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
146474

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิ ย ามและหลั ก การของชี ว เคมี คุ ณ สมบั ติ
ทางเคมี ชนิ ด โครงสร้ า ง และวิ ถ ี เ มแทบอลิ ซ ึ ม
ของ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก
คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การควบคุม
ทางชีวเคมีของฮอร์ โมน การถ่ายทอดข้อ มู ลทาง
พั น ธุ ก รรม การแสดงออกของยี น เทคนิ ค ทาง
อณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบ
คุณสมบัตทิ างชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Definition and principle of biochemistry,
chemical properties, types, structures and
metabolic pathways of carbohydrates, lipids,
proteins and nucleic acids, properties and
activities of enzyme, hormonal regulation, central
dogma and regulation, techniques of molecular
biology, bioenergetics and biochemical properties
testing for biomolecules

23 หน่วยกิต 2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
Business English
ความรู้และความชำนาญในการสื่อสารด้านการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนในงานด้านธุรกิจ เอกสาร
ทางธุ รกิจ การเขี ยนเพื่ อการสื่ อสารทางธุ รกิ จ การส่ ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งโทรสาร การเขียนบันทึก
ข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วน
บุคคล การสัมภาษณ์งาน การแปลเอกสารทางธุรกิจ การ
สนทนาในเนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์
การเจรจาทำการตกลงทางธุร กิจ การเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบเพื่อใช้ในการสมัครงาน
Knowledge and proficiency in listening, speaking,
reading, and writing skills on business, business
documents; writing for business communication; emailing, faxing, writing memorandum and business
letters; composing curriculum vitae; giving a job
interview, business socument translation; discussion in
business contexts; making business calls; business
dealing; test preparations for job applications

สาระที่ปรับปรุง

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา

22 หน่วยกิต

เปลี่ยนให้นิสิต
เรียนรายวิชา
146132 แทน
146474
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206141

206151

206241

สาระที่ปรับปรุง

การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทักษะการฟัง และพูดภาษาอั งกฤษเพื่ อ การ
สื ่ อ สารในชี ว ิ ต ประจำวั น รู ป แบบประโยค การ
ทักทาย การแนะนำตัว การกล่าวลา การตอบรับ
การปฏิเสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ
การตอบรั บ และการปฏิ เ สธคำเชิ ญ การอวยพร
การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ
การเสนอความช่วยเหลือ การบอกขัน้ ตอน
English listening and speaking skills for
communication in daily life, sentence patterns,
greetings, introducing, saying goodbye,
accepting, refusing, purchasing, bargaining,
invitation, accepting and rejecting invitation,
blessing, asking and giving direction, making
request, offering help, giving instruction

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1(1-0-2)
Sufficiency Economy Philosophy
ความหมายและหลั ก การของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืน
Meaning and principles of the sufficiency economy
philosophy, implementing the sufficiency economy
philosophy to promote sustainable agricultural development

ปิดรายวิชา

การผลิตสัตว์เบื้องต้น
3(3-0-6)
206151
Introduction to Animal Production
พื้นฐานการผลิตสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ อาหารและการให้อาหาร การ
ขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ พื้นฐานการป้องกันและ
ควบคุมโรคสัตว์
Basic animal production of important economic
livestock, livestock farm management, feed and feeding,
reproduction and breeding, basic animal disease
prevention and control

การผลิตสัตว์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Animal Production
พื ้ น ฐานการผลิ ต สั ต ว์ ท ี ่ ม ี ค วามสำคั ญ ทาง
เศรษฐกิจ การจัดการฟาร์ มปศุ สั ตว์ อาหารและ
การให้อาหาร การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์
พืน้ ฐานการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์
Basic important economic livestock
production, livestock farm management, feed and
feeding, reproduction and breeding, basic animal
disease prevention and control

การปฏิบัตกิ ารทางสัตวศาสตร์ 1
Practice in Animal Science I

การปฏิบัตกิ ารทางสัตวศาสตร์
Practice in Animal Science

2(0-6-3)

เปลี่ยนให้นิสิต
เรียนรายวิชา
146132 แทน
146474

206241

2(0-6-3)

คงเดิม

ปรับชื่อรายวิชา
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การฝึกทักษะภาคสนามทางสัตวศาสตร์ การจัดการ
ฟาร์ ม ปศุ ส ั ต ว์ ข ั ้ น พื ้ น ฐาน ในฟาร์ ม สุ ก ร โคเนื ้ อ โคนม
และสัตว์ปีก
Practice in animal science and basic livestock
management in swine, beef cattle, dairy and poultry
farm
206441

การฝึ ก ทั ก ษะภาคสนามทางสั ต วศาสตร์
การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน ในฟาร์มสุกร
โคเนือ้ โคนม และสัตว์ปีก
Practice in animal science and basic livestock
management in swine, beef cattle, dairy and
poultry farm

การปฏิบัตกิ ารทางสัตวศาสตร์ 2
2(0-6-3)
Practice in Animal Science II
การฝึกทักษะด้านการจัดการฟาร์ม โปรแกรมการให้
วัคซีน การคำนวณต้นทุนการผลิต การบังคับสัตว์ การ
ตอนสัตว์ การรีดนม และการทำก๊าซชีวภาพจากของเสีย
ในฟาร์มสุกร โคเนือ้ โคนม และสัตว์ปีก
Practice in farm management, program
vaccination, calculate production cost, animal handling,
castration, milking, and biogas usability in farm of swine,
beef cattle, dairy cattle and poultry

ปิดรายวิชา

206242

206242

สาระที่ปรับปรุง

การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-6)
206243
Experimental Designs in Animal Science
หลั ก การวิ จ ั ย เบื ้ อ งต้ น ทางปศุ ส ั ต ว์ สถิ ต ิ พ ื ้ น ฐาน
การทดสอบสมมติฐาน แผนการทดลองและการวิเคราะห์
ทางสถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวศาสตร์
Basic principles of livestock research, basic
statistics, hypothesis testing, experimental designs and
statistical analysis for animal science research

จรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว์ 2(1-2-3)
Ethics and Animal Welfare
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บ ั ต ิ มาตรฐาน
ข้ อ กำหนด ในการประกอบวิ ชาชี พ การสั ตวบาล
หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเพื่อการผลิตสัตว์ ตาม
เปิดรายวิชาใหม่
หลักสวัสดิภาพสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์
Criterion and practice, standard, regulations
for animal husbandry carrers, criterion and
requirements for production according to animal
welfare throughout animal production chain
การวางแผนการทดลอง
3(2-3-6)
ทางสัตวศาสตร์
Experimental Designs in Animal Science
หลั ก การวิ จ ั ย เบื ้ อ งต้ น ทางปศุ ส ั ต ว์ สถิ ติ
พืน้ ฐาน การทดสอบสมมติฐาน แผนการทดลอง
ปรับรหัสรายวิชา
และการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่องานวิจั ยทางสั ตว
ปรับคำอธิบาย
ศาสตร์
รายวิชา
Basic research principles of livestock, basic
statistics, hypothesis testing, experimental
designs and statistical analysis for animal science
research
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206493

206494

206495

สาระที่ปรับปรุง

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2(1-2-3)
ปศุสัตว์
Creativity and Livestock Innovation
ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ิ ด อ ย ่ า ง ส ร ้ า ง ส ร ร ค์
องค์ ป ระกอบและกิ จ กรรมพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ องค์ประกอบ และกระบวนการของการ
พัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมเพื่อการจัดการฟาร์ม
ปศุสัตว์ นวัตกรรมชุมชนด้านปศุสัตว์
Creative thinking process, factors for
creativity development, components and
processes of innovation development, innovation
for livestock farm management, community
innovation for livestock

เปิดรายวิชาใหม่

สัมมนา
1(0-2-1)
206491
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นทางด้านสัตวศาสตร์
Searching, collecting data, analyzing, report
writing, presenting, discussing and answering question
in animal science
การศึกษาอิสระ*
6(0-18-9) 206492
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านสัตวศาสตร์
Studying, collecting data, analyzing, report writing,
presenting and discussing in animal science
การฝึกงานวิชาชีพ*
6(0-18-9) 206493
Professional Apprenticeship
การฝึก ปฏิ บ ั ติ เรี ยนรู ้ เพิ ่ มพู นประสบการณ์ แ ละ
ทั ก ษะในงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สั ต ว์ ใ นสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in animal production in private or
government sectors

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปรายและ
ตงเดิม
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านสัตวศาสตร์
Searching, collecting data, analyzing, report
writing, presenting, discussing and answering
question in animal science
การศึกษาอิสระ*
6(0-18-9)
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการอภิปราย ปรับรหัสรายวิชา
ในหัวข้อทางด้านสัตวศาสตร์
Studying, collecting data, analyzing, report
writing, presenting and discussing in animal science
การฝึกงานวิชาชีพ*
6(0-18-9)
Professional Apprenticeship
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สั ต ว์
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
ปรับรหัสรายวิชา
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in animal production in
private or government sectors

สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

6(0-18-9)

206494

6(0-18-9)

ปรับรหัสรายวิชา
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การปฏิบัติ งาน เรียนรู ้ เพิ่มพูนประสบการณ์ แ ละ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving
working skills in animal production as an apprentice in
private or government sectors

207211

สาระที่ปรับปรุง

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สั ต ว์
ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in animal production as
an apprentice in private or government sectors

ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการ 2(2-0-4)
การเกษตรอย่างยั่งยืน
Food Safety and Sustainable Agriculture Management
ความสำคั ญ ของห่ ว งโซ่ อ าหารและความมั ่ น คง
ทางอาหาร การผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้าและ อาหารแปร
รูป อันตรายและหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช สัตว์บก
สัตว์น้ำ และอาหารแปรรูป แนวทางเกษตรอินทรีย์ และ
การจัดการเกษตรอย่างยั่ งยืน บทบาทของผู้บริโภคต่ อ
ความปลอดภัยของอาหาร

ปิดรายวิชา

2.2 กลุม่ วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
206211

206331

30 หน่วยกิต 2.2.1 วิชาเอกบังคับ

กายวิภาคและสรีรวิทยาของปศุสัตว์
3(2-3-6)
206211
Anatomy and Physiology of Livestock
โครงสร้างกายวิภาคของอวัยวะและส่วนประกอบ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ ปศุสัตว์ หน้าที่
และกระบวนการควบคุมของระบบร่างกายที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรม
Structural anatomy of organ and their components,
growth and development in livestock animals, function
and control mechanism of body system and associated
behavior
โภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-6)
206231
Animal Nutrition
หลักโภชนาการของสัตว์ การใช้วิตามิน เกลือแร่ เม
แทบอลิซมึ ของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนความต้องการ
กรดอะมิ โ นและพลั ง งานของสั ต ว์ ความต้ อ งการ
สารอาหารเพื่อ การเจริญเติบโต การผลิตไข่ การอุ้มท้อง
การผลิตน้ำนมและฮอร์โมนที่ควบคุม ความสัมพันธ์ของ
เมแทบอลิซึมของแคลเซียมกับวิตามินดี การบอกถึงการ
ขาดและได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของสัตว์
Principles of animal nutrition. Vitamins and minerals
utilization, metabolisms of carbohydrate, lipid and

39 หน่วยกิต

กายวิภาคและสรีรวิทยาของปศุสัตว์ 3(2-3-6)
Anatomy and Physiology of Livestock
โครงสร้ า งกายวิ ภ าคขอ งอ วั ย วะและ
ส่วนประกอบ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
สัตว์ ปศุสัตว์ หน้าที่และกระบวนการควบคุมของ
ระบบร่างกายที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
Structural anatomy of organ and their
components, growth and development in livestock
animals, functions and control mechanism of body
system associating to behavior
โภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Nutrition
หลั ก โภชนศาสตร์ ส ั ต ว์ เมแทบอลิ ซ ึ ม ของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ความต้องการวิตามิน
แร่ธาตุ และน้ำในสัตว์ ระบบการย่อยอาหาร และ
การดูดซึมโภชนะในสัตว์กระเพาะเดี่ยว และสัตว์
เคี้ยวเอือ้ ง ระบบพลังงาน ความต้องการโภชนะของ
สัตว์เพื่อการเจริญ เติบ โตและสร้างผลผลิ ต การ
ประเมิน และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะในวัตถุดิบ
อาหารสัตว์

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชา
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protein, amino acid and energy requirements of animals,
nutrient requirements for growth, gamete formation,
pregnancy, lactation and hormonal control, vitamin D
and calcium metabolism relations, Indication of
deficiency and excess nutrient acquired in animal

206311

206321

การสืบพันธุ์และการผสมเทียมในปศุสัตว์ 3(2-3-6)
206311
Reproduction and Artificial Insemination in Livestock
กายวิภาคและสรีระวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ฮอร์โมน
ที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ การเป็นสัด และวงรอบการเป็น
สัด การตกไข่ การผสมพันธุ์ ตั้งท้องและการคลอด ปัจจัย
ที่มีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์และเทคนิคในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ การเตรียมและเก็บรักษา
น้ำเชือ้ เทคนิคและวิธีการในการผสมเทียม
Anatomy and physiology of reproductive system,
hormone controlling of reproductive system, estrus and
estrus cycle, ovulation, mating, gestation and parturition.
Factors affecting on reproduction efficiency and
techniques for improvement, preparation and
preservation of semen, techniques and methods for
artificial insemination

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-3-6)
206321
Animal Breeding
หลั ก การและความสำคั ญ ของการปรั บ ปรุ ง พั นธุ์
ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์
สั ต ว์ ระบบการคั ด เลื อ กและการผสมพั น ธุ ์ ส ั ต ว์
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย
Principles and significance of animal breeding, basic
knowledge of genetics for animal breeding, animal
selection and mating system, biotechnology related to
animal breeding, economic animal breeding in Thailand

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
Principles of animal nutrition, metabolisms of
carbohydrate, protein and lipid, requirement of
vitamin, mineral and water in animals, digestive
system and nutrient absorption in monogastric
animals and ruminants, energy system in animals,
nutrient requirements for growth and production,
evaluation and analysis of nutrients in animal
feedstuffs
การสืบพันธุ์และการผสมเทียม
3(2-3-6)
ในปศุสัตว์
Reproduction and Artificial Insemination in
Livestock
กายวิ ภ าคและสรี รวิ ทยาของระบบสืบพันธุ์
ฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ การเป็นสัด
และวงรอบการเป็นสัด การตกไข่ การผสมพันธุ์ ตั้ง
ท้องและการคลอด ปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูร ณ์
พันธุ์และเทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิภาพความ
สมบู ร ณ์ พ ั น ธุ ์ การเตรี ย มและเก็ บ รั ก ษาน้ ำ เชื้ อ
เทคนิคและวิธีการในการผสมเทียม
Anatomy and physiology of reproductive
system, hormone controlling reproductive system,
estrus and estrus cycle, ovulation, mating,
gestation and parturition, factors affecting on
reproduction efficiency and techniques for
improvement, preparation and preservation of
semen, techniques and methods for artificial
insemination
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Breeding
หลั ก การและความสำคัญ ของการปรับปรุง
พันธุ์ ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์สำหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ระบบการคัดเลือกและการผสม
พั นธุ ์ สั ตว์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพที ่ เ กี ่ ยวข้ อ งกั บ การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
ในประเทศไทย
Principles and significance of animal
breeding, basic knowledge of genetics for animal
breeding, animal selection and mating system,
biotechnology related to animal breeding,
economic animal breeding in Thailand

สาระที่ปรับปรุง

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม
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อาหารและการให้อาหารสัตว์
3(2-3-6)
206331
Animal Feed and Feeding
แหล่งอาหารสัตว์ การจำแนกชนิดของอาหารสัตว์
องค์ ป ระกอบทางเคมี กระบวนการผลิ ต อาหารสั ต ว์
เทคนิคการประกอบสูตรอาหารสัตว์ การประเมินคุณค่า
ทางอาหาร และการให้อาหารตามความเหมาะสมกับอายุ
เพศ พันธุ์สัตว์
Feed resources, classification, chemical
composition, feed processing, diet formulation
techniques, nutritive value evaluation and feeding upon
age, sex and breed

อาหารและการให้อาหารสัตว์
3(2-3-6)
Animal Feed and Feeding
แหล่งอาหารสัตว์ การจำแนกชนิดของอาหาร
สัตว์ องค์ประกอบทางเคมี เทคนิคการประกอบ
สู ตรอาหารสั ตว์ การประเมิ นคุ ณ ค่ า ทางอาหาร
การให้อาหารตามความเหมาะสมกับอายุ เพศ
และพันธุ์สัตว์
Feed resources, classification, chemical
compositions, feed formulation techniques,
nutritive value evaluation, feeding upon age, sex
and breed

ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์ 3(2-3-6)
206244
Biosecurity in Livestock Farm
หลักสุขาภิบาลสัตว์ โรคและสาเหตุของโรค ความ
ปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ กลไกการป้ อ งกั น การติ ด เชื ้ อ
หลั ก การสั ง เกตและการตรวจร่ า งกายสั ต ว์ สุ ข วิ ท ยา
สิ่งแวดล้อมการเลีย้ งสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค
Principles of animal sanitation, diseases and causes
of diseases, biosecurity, infectious defense mechanisms,
principles of observation and physical diagnosis,
environmental health in animal husbandry, disease
control and prevention

ความปลอดภัยทางชีวภาพ
3(2-3-6)
ในฟาร์มปศุสัตว์
Biosecurity in Livestock Farm
หลักสุขาภิบาลสั ตว์ โรคและสาเหตุของโรค
ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ กลไกการป้ อ งกั น
การติดเชื้อ หลักการสังเกตและการตรวจร่างกาย
สั ต ว์ สุ ข วิ ท ยาสิ ่ ง แวดล้ อ มการเลี ้ ย งสั ต ว์
การป้องกันและควบคุมโรค
Principles of animal sanitation, diseases and
causes of diseases, biosecurity, infectious defense
mechanisms, principles of observation and
physical diagnosis, environmental health in animal
husbandry, disease control and prevention

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอือ้ ง
3(2-3-6)
206351
Ruminant Production
พันธุ์ การคัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์โค-กระบือเนื้อ
โคนม แพะและแกะ โรงเรือ นและอุ ป กรณ์ การจั ดการ
สิ ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข าภิ บ าล อาหารและการให้ อ าหาร
กฎหมายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์เคี้ยว
เอือ้ ง การตลาด และการจัดการผลผลิต
Breeds, selection and breeding of beef- cattle,
buffalo, dairy cattle, goat and sheep, housing and
equipment, environment and sanitation management,
feeds and feeding, laws and technology related to
ruminant production, marketing and product
management

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอือ้ ง
3(2-3-6)
Ruminant Production
พั นธุ ์ การคั ดเลือ ก และปรั บ ปรุ ง พั นธุ ์ โ คกระบื อ เนื ้ อ โคนม แพะและแกะ โรงเรื อ นและ
อุ ป กรณ์ การจั ดการสิ ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข าภิ บ าล
อาหารและการให้อาหาร กฎหมายและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการผลิ ตสั ตว์เ คี ้ ยวเอื้อง การตลาด
และการจัดการผลผลิต
ปรับรหัสรายวิชา
Breeds, selection and breeding of beefcattle, buffalo, dairy cattle, goat and sheep,
housing and equipment, environment and
sanitation management, feeds and feeding, laws
and technology related to ruminant production,
marketing and product management

ปรับรหัสวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
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การผลิตสุกร
3(2-3-6)
206352
Swine Production
วิว ั ฒ นาการของสุก ร อุ ตสาหกรรมการผลิ ต และ
การตลาดของสุ ก ร พั นธุ ์ สุ ก ร การเจริ ญ เติ บ โต ระบบ
ทางเดินอาหาร และระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และ
การผสมพันธุ์ ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และการ
ปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือน และสุขอนามัยในการเลี้ยงสุ ก ร
อาหาร ระดับสารอาหาร และการให้อาหาร โรคที่สำคัญ
ยา การป้องกัน และการรักษาโรค การจัดการสุกรในแต่
ละช่วงอายุ กฎหมายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกั บ การ
ผลิตสุกร
Swine evolution, swine industry and marketing in
recent years, breed, growth, gastrointestinal and
digestive system, reproductive system and mating,
economical traits and breeding, housing and hygienic
practices in swine production, swine feed, nutrient level
and feeding, swine disease, drug, prevention and
treatment, management in each life- time period, laws
and technology related to swine production

การผลิตสุกร
3(2-3-6)
Swine Production
วิวัฒนาการของสุกร อุตสาหกรรมการผลิต
และการตลาดของสุกร พันธุ์สุกร การเจริญเติบโต
ระบบทางเดินอาหาร และระบบย่อ ยอาหาร ระบบ
สืบพันธุ์ และการผสมพันธุ์ ลักษณะที่สำคัญทาง
เศรษฐกิ จ และการปรั บ ปรุ งพั นธุ์ โรงเรือ น และ
สุ ข อนามั ย ในการเลี ้ ย งสุ ก ร อาหาร ระดั บ
สารอาหาร และการให้อาหาร โรคที่สำคัญ ยา การ
ป้องกัน และการรักษาโรค การจัดการสุกรในแต่ละ
ช่วงอายุ กฎหมายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสุกร
Swine evolution, swine industry and
marketing, breed, growth, gastrointestinal and
digestive system, reproductive system and
mating, economical traits and breeding, housing
and hygienic practices in swine production, swine
feed, nutrient level and feeding, swine disease,
drug, prevention and treatment, management in
each life- time period, laws and technology
related to swine production

การผลิตสัตว์ปีก
3(2-3-6)
206353
Poultry Production
ชนิดและสายพันธุ์สัตว์ปีกที่ถูกนำมาเพาะขยายพันธุ์
เพื่อผลิตเนื้อและผลิตไข่ ข้อมูลทางชีววิทยาที่สำคัญ ต่อ
การเจริ ญ เติ บ โต การสื บ พั น ธุ ์ และการวางไข่ ความ
แตกต่ า งทางพฤติ ก รรมของสั ต ว์ แ ต่ ล ะชนิ ด ในการอยู่
ร่วมกัน การสืบพันธุ์ การกินและการสื่อสาร การคัดเลือก
และเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับสถานที่
เลีย้ ง อาหาร การป้องกันการติดเชือ้ โรคระบาดและวัคซีน
ที่ใช้ป้องกัน การฟักไข่และการคัดเพศลูกไก่ เทคนิคการ
เก็ บ รั ก ษาไข่ แ ละปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของไข่ การ
จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในเชิงอุตสาหกรรม กฎหมาย
และเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องกับการผลิตสัตว์ปีก การตลาด
ของสัตว์ปีก
Species and breeds used in poultry farm for the
production of meat and eggs, biological aspects
concerning growth, reproduction and laying, differences
in living behavior, reproduction, feeding and
communication among species, breed stock selection

การผลิตสัตว์ปีก
3(2-3-6)
Poultry Production
ชนิ ดและสายพั นธุ ์ สั ต ว์ ป ี ก ที ่ ถ ู ก นำมาเพาะ
ขยายพั น ธุ ์ เ พื ่ อ ผลิ ต เนื ้ อ และผลิ ต ไข่ ข้ อ มู ล ทาง
ชีววิทยาที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์
และการวางไข่ ความแตกต่างทางพฤติกรรมของ
สัตว์แต่ละชนิดในการอยู่ร่วมกัน การสืบพันธุ์ การ
กินและการสื่อสาร การคัดเลือกและเลี้ยงพ่อพั นธุ์
ปรับรหัสรายวิชา
แม่พันธุ์ ปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยง อาหาร
และปรับ
การป้องกันการติดเชื้อ โรคระบาด และวัคซีนที่ใช้
คำอธิบาย
ป้องกัน การฟักไข่และการคัดเพศลูกไก่ เทคนิคการ
รายวิชา
เก็ บ รั ก ษาไข่แ ละปั จจัยที ่มี ผ ลต่ อคุณ ภาพของไข่
การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในเชิงอุตสาหกรรม
กฎหมายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์
ปีก การตลาดของสัตว์ปีก
Species and breeds used in poultry farm for
production of meat and eggs, biological aspects
concerning growth, reproduction and laying,
differences in living behavior, reproduction,

ปรับรหัสวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชา
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and rearing for breeding, important factors related to
housing, feed, disease prevention, epidemic diseases
and vaccines used in disease prevention, egg hatching
and chick sexing, egg storing technique and factors
affecting egg quality, industrial poultry farm
management, laws and technology related to poultry
production, poultry marketing

feeding and communication among species, breed
stock selection and rearing for breeding, important
factors related to housing, feed, disease
prevention, epidemic diseases and vaccines used
in disease prevention, egg hatching and chick
sexing, egg storing techniques and factors
affecting egg quality, industrial poultry farm
management, laws and technology related to
poultry production, poultry marketing

การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
3(2-3-6)
206441
Business Farm Management
องค์ประกอบในธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การประกอบกิจการฟาร์ม การบริหารจัดการคน อุปกรณ์
โรงเรือน การคำนวนต้นทุนการผลิต การวางแผนการผลิต
และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจฟาร์ม
Element in the livestock business, factors that affect
the operation of the farm, management of the device
housing to calculate the cost of production, production
planning, and risk management in the business of
farming

การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ 3(2-3-6)
Farm Business Management
องค์ประกอบในธุรกิจฟาร์มปศุสัต ว์ ปัจจัยที่มี
ผลต่ อ การประกอบกิ จ การฟาร์ ม การบริ ห าร
จัดการคน อุปกรณ์ โรงเรือน การคำนวนต้ น ทุ น
การผลิต การวางแผนการผลิต และการบริหาร
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจฟาร์ม
Components of livestock farm business,
factors affecting farm operation, management of
staff, devices and housing, cost calculating,
production planning, risk management in farm
business

206442

การทำฟาร์มปศุสัตว์แบบแม่นยำ 3(2-3-6)
สูงขั้นต้น
Introduction to Precision Livestock Farming
ความหมายและหลักการพื้นฐานของการทำ
ฟาร์ มปศุ สั ตว์ แ บบแม่ นยำสู ง การจั ดการข้ อ มู ล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสัตว์ เทคโนโลยี
ติ ด ตามตั ว สั ต ว์ เครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ การตรวจ
สุขภาพสัตว์ การตรวจสอบและการควบคุ มการ
ผลิตสัตว์ การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจ ิทั ล และ
ซอฟแวร์บริหารจัดการฟาร์ม
Definitions and basic principles of precision
livestock farming, data management, information
technology in animal production, animal
traceability technology, sensor network, animal
health monitoring, animal production monitoring
and control, application of digital technology and
software for farm management

สาระที่ปรับปรุง

ปรับชื่อวิชา
รหัสวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา

เปิดรายวิชาใหม่
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2.2.2 วิชาเอกเลือก
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9 หน่วยกิต

วิทยาภูมคิ มุ้ กันและการใช้ยาสัตว์
3(2-3-6)
206312
Animal Immunology and Drug Usage
ขอบเขตระบบภู มิ ค ุ ้ ม กั น ภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ตั ้ ง แต่ ก ำเนิ ด
แอนติเจนแอนติบอดี อิมมูโนโกลบุลิน เซลล์และอวัยวะ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ระบบคอมพลีเมนท์ ภาวะ
ภูมิคุ้มกั นไวเกิ น โรคที่เกี ่ ยวกับ ระบบภู มิ คุ ้ มกั นในสั ต ว์
หลักการสร้างภูมิคุ้มกันและการทำวัคซีน รวมถึง ชนิด
ของยาและสารสั ง เคราะห์ ต ่ า งๆ ที ่ ใ ช้ ใ นสั ต ว์ เ ลี ้ ย ง
สรรพคุ ณ การออกฤทธิ ์ การรั ก ษา การเก็ บ รั ก ษายา
ยาอันตราย เทคนิคการใช้ยาอย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึง
ผู้ใช้และผู้บริโภค
Scope of Immunology system, innate immunity,
antigen- antibodies. Immunoglobulin, cells and organs
involved in immune system, complement system,
hypersensitivity, immunological disorders in animals,
principles of immunization and vaccination, type of drugs
and synthetic substances used for domestic animals,
medical property, pharmacodynamics, medical therapy,
drug storage, hazardous drugs, techniques for using
drugs safety by user and consumer

วิทยาภูมคิ มุ้ กันและการใช้ยาสัตว์ 3(2-3-6)
Animal Immunology and Drug Usage
ขอบเขตระบบภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ตั ้ ง แต่
กำเนิด แอนติเจนแอนติบอดี อิมมูโนโกลบุลนิ เซลล์
และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ระบบ
คอมพลีเมนท์ ภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน โรคที่เกี่ยวกับ
ระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ หลักการสร้างภูมิคุ้มกันและ
การทำวัคซีน ชนิดของยาและสารสังเคราะห์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในสัตว์เลีย้ ง สรรพคุณ การออกฤทธิ์ การรักษา
การเก็ บ รั ก ษายา ยาอั น ตราย เทคนิ ค การใช้ ยา
อย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงผู้ใช้และผู้บริโภค
Scope of immunology system, innate
immunity, antigen-antibodies, immunoglobulin,
cells and organs involved in immune system,
complement
system,
hypersensitivity,
immunological disorders in animals, principles of
immunization and vaccination, types of drug and
synthetic substances used for domestic animals,
medical property, pharmacodynamics, medical
therapy, drug storage, hazardous drugs,
techniques for using drugs safety by users and
consumers

พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์
3(2-3-6)
206322
Molecular Genetics in Livestock
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี พ ั น ธุ ศ าสตร์ โ มเลกุ ล
ในงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ การคัดเลือกพันธุ์โดยอาศัย
ข้อมูลทางพันธุกรรม เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ลำดับพันธุกรรม การใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพื้นฐาน
ที่สำคัญสำหรับงานวิจัยด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลในสัตว์
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ การย้ายฝากตัวอ่อน การปฏิสนธิในหลอดทดลอง
การคัดเพศตัวอ่อน เทคโนโลยีชีวภาพในด้านสุขภาพสัตว์
และเทคโนโลยีชีวภาพในด้านอาหารสัตว์
The application of cutting edge genomic
technologies in animal science research, molecular
genomic approaches for animal breeding such as
genomic selection by genome wide association studies,
the high throughput technologies such as next

พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์ 3(2-3-6)
Molecular Genetics in Livestock
จี โนมสั ตว์ การประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี พ ั น ธุ
ศาสตร์โมเลกุลในงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ การใช้
ข้อมูลทางพันธุศาสตร์โมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์
สัตว์ การคัดเลือกพันธุกรรมโดยการศึกษาข้อมูลจี
โนม (GWAS) และเทคโนโลยี ก ารวิ เ คราะห์ ลำดับ
พั นธุ ก รรมทั ้ ง จี โนม (NGS) การใช้ เ ครื่ อ งมือ และ
ซอฟแวร์
ของฐานข้อมูลชีวสารสนเทศสำหรับการศึกษาด้าน
พันธุศาสตร์โมเลกุล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พันธุศาสตร์โมเลกุลร่วมกับเทคโนโลยีชีวภาพใน
การผลิตปศุสัตว์ และโภชนพันธุศาสตร์
Animal genome, application of cutting edge
genomic technologies in animal science research,
molecular genomic approaches for animal
breeding, genomic selection by genome wide

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
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generation DNA sequencing, utilization of user friendly
public domain tools and software for molecular genomic
research, and also applications of biotechnology to
animal production, biotechnology in the field of
reproduction and breeding, embryo transfers, in vitro
fertilization, sex determination of embryos,
biotechnology in animal health, and biotechnology in the
field of animal nutrition

association studies (GWAS) and next generation
DNA sequencing (NGS) technologies, utilization of
bioinformatic tools and software for molecular
genetics studies, applications of molecular
genetics and biotechnology in livestock production
and nutrigenomics

206323

206343
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วิทยาศาสตร์เนือ้ สัตว์และการจัดการโรงเชือด 3(2-3-6) 206341
Meat Science and Slaughter House Management
ชนิ ด ของเนื ้ อ สั ต ว์ องค์ ป ระกอบและคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนะของเนื ้ อ สั ต ว์ โครงสร้ า งของเนื ้ อ การจั ด การ
กระบวนการฆ่า การตัดแต่งซาก คุณภาพซาก คุณภาพ
เนื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ การ
แบ่ ง เกรดคุ ณ ภาพซากและเนื้ อ การเปลี ่ ย นแปลงจาก
กล้ามเนือ้ เป็นเนือ้ สัตว์ การปรับปรุงคุณภาพเนือ้
Meat types, composition and nutritional value of
meat, meat structure, slaughtering process management,
meat fabrication, carcass quality, meat quality, factor
affecting on carcass and meat quality, meat grading,
conversion of muscle into meat, improving of meat
quality

สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า
3(2-3-6)
Exotic Pet and Wildlife
ชนิดและพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นกสวยงาม
สั ตว์ ฟ ั น แทะ และสั ตว์ เ ลี ้ ยงลู ก ด้ ว ยน้ ำ นมอื ่ น ๆ
ธรรมชาติและพฤติกรรม การเลี้ยงดู อาหารและ
การให้อาหาร การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเตรียม
สัตว์เพื่อการประกวด ธุรกิจสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
การเลี้ยงสัตว์ชนิดพิเศษที่ถูกกฎหมาย และข้อห้าม
ทางกฎหมาย
Types and breeds of exotic animals,
amphibians, reptiles, pet birds, rodents and other
mammals, nature and behavior, raising, feed and
feeding, basic health care, preparation for
competition, exotic pet business legal, farming
exotic pets and illegal prohibitions

เปิดรายวิชาใหม่

วิทยาศาสตร์เนือ้ สัตว์และ
3(2-3-6)
การจัดการโรงเชือด
Meat Science and Slaughter House Management
ชนิ ดของเนื้ อ สัตว์ องค์ ป ระกอบและคุณค่า
ทางโภชนะของเนือ้ สัตว์ โครงสร้างของเนื้อ
การจั ด การกระบวนการฆ่ า การตั ด แต่ ง ซาก
ปรับรหัสรายวิชา
คุณภาพซาก คุณภาพเนือ้ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ปรับคำอธิบาย
ซากและคุณภาพเนื้อ การแบ่งเกรดคุณภาพซาก
รายวิชา
และเนื ้ อ การเปลี ่ ย นแปลงจากกล้ า มเนื ้ อ เป็ น
เนือ้ สัตว์ การปรับปรุงคุณภาพเนือ้
Meat types, compositions and nutritional
values of meat, meat structure, slaughtering
process management, meat fabrication, carcass
quality, meat quality, factors affecting on carcass
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สาระที่ปรับปรุง

and meat quality, meat grading, conversion of
muscle into meat, improving of meat quality
206342

206442

206443

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
ในการผลิตสัตว์
Application of Computer Technology
in Animal Production
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานด้ าน
การผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ การคำนวณสูตร
อาหารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ผลผลิต
ในฟาร์ ม การจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล และการนำ
โปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้
Application of computer technology in animal
production, livestock farm management, the calculation
of feed formulation program, analyze farm production,
management of database system for animal production
and application of package program
การจัดการผลิตภัณฑ์จากสัตว์
3(2-3-6)
206444
Animal Product Management
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ แ ละสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์
กระบวนการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์จากสั ตว์
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ นมพลาสเจอไรซ์และ
เครื่องมือ เทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ การ
รับประกันในระดับคุณภาพของสินค้าจากผลิตภัณฑ์เนื้อ
เทคโนโลยีชีวภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์
สมัยใหม่ การใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ของสัตว์
Animal products and human health, animal
products processing and marketing, packaging materials

การจัดการอาหารสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง 3(2-3-6)
Ruminant Feed Management
ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลู ก การ
ปฏิบัติรักษาพืชอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ความสำคัญของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ระบบทุ่งหญ้า
ระบบการจัดการทุ่งหญ้า
Botanical characteristics, plantation,
maintenance of some forage species for ruminant,
importance of pasture, pasture system, pasture
management system

เปิดรายวิชาใหม่

ปิดรายวิชา

การจัดการผลิตภัณฑ์จากสัตว์
3(2-3-6)
Animal Product Management
ผลิ ตภั ณ ฑ์ จ ากสั ตว์ แ ละสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์
กระบวนการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์
จากสั ต ว์ บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์
ปรับรหัสรายวิชา
นมพลาสเจอไรซ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีการทำ
และปรับ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ จ ากเนื้ อ สั ตว์ การรั บ ประกั นในระดั บ
คำอธิบาย
คุณภาพของสินค้าจากผลิตภัณฑ์เนื้อ
รายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การเก็บ
รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ กระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์สมัยใหม่ การใช้ประโยชน์จาก
สิ่งเหลือในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของสัตว์
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for animal products, milk pasteurization and equipment,
technology of comminuted meat products, quality
assurance of meat, biotechnology for animal products,
preservatives for animal products, novel processing of
animal products, animal by-products utilization

Animal products and human health, animal
products processing and marketing, packaging
materials for animal products, milk pasteurization
and equipment, technology of comminuted meat
products, quality assurance of meat product,
biotechnology of animal products, preservatives
for animal products, novel processing of animal
products, animal by-products utilization

การผลิตสัตว์แบบยั่งยืนและ
3(2-3-6)
206343
การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม
Sustainable Animal Production and Farm Environmental
Management
หลั ก การผลิ ต ปศุ ส ั ต ว์ แ บบยั ่ ง ยื น การจั ด การ
ทรั พ ยากรการผลิ ตให้ เหมาะสมกั บการผลิ ตสั ตว์อย่าง
ยั่งยืน หลักสวัสดิภาพและมาตรฐานการผลิตสัตว์ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสียภายใน
ฟาร์มปศุสัตว์ การผลิตสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Principles of sustainable livestock production,
integrated resources management for sustainable animal
production, principle of animal welfare and standard
farm, climate change, waste management in livestock
farm, environmental friendly farm management

การผลิตสัตว์แบบยั่งยืนและ
3(2-3-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม
Sustainable Animal Production and Farm Environmental
Management
หลักการผลิตปศุสัตว์แบบยั่งยืน การจัดการ
ทรัพยากรการผลิตให้เหมาะสมกับการผลิตสั ตว์
อย่างยั่งยืน หลักสวัสดิภาพและมาตรฐานการผลิต
ปรับรหัสรายวิชา
สัตว์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการ
และปรับ
ของเสียภายในฟาร์มปศุสัตว์ การผลิตสัตว์ที่เป็น
คำอธิบาย
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รายวิชา
Principles of sustainable livestock production,
integrated resources management for sustainable
animal production, principle of animal welfare and
standard farm, climate change, waste management
in livestock farm, environmentally friendly animal
production

206431

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต 3(2-3-6)
และการตลาดอาหารสัตว์
Innovation and Production Technology and Feed
Marketing
กระบวนการผลิ ต อาหารสั ต ว์ ใ นระบบ
อุตสาหกรรม การคัดเลือกและควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ การทำความสะอาดและ
เก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ ด ิ บ อาหารสั ต ว์ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีในการบด การลดขนาด การผสม การ
ขึ้นรูปด้วยความร้อนชื้น การอัดเม็ด การเอ็กซ์ทรูด
การทำแห้งและเย็น การบรรจุ หลักการและทฤษฎี
ทางการตลาดอุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์ การ
วางแผนการผลิต การจัดห่วงโซ่อุปทาน และโลจิ
สติกส์

เปิดรายวิชาใหม่
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Feed production process in manufacture,
selection and raw material quality control,
cleaning raw material and storage, innovation and
technology of grinding, downsizing, mixing, feed
hydrothermal, pelletizing, extrusion, drying and
cooling packaging, marketing principles and
theories of feed industry products, production
planning, supply chain and logistic management
206443

206492

ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
Special Problems in Animal Science

3(2-3-6)

206495

การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 3(2-3-6)
Incubation and Hatchery Management
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟักไข่ การเจริญของตัว
อ่ อ นของสั ตว์ ป ี ก เทคโนโลยี โ รงฟั ก และตู ้ ฟ ั ก ไข่
กระบวนการฟักไข่และการจัดการโรงฟักไข่ในระบบ
อุ ตสาหกรรม การจั ดการไข่ ฟ ั ก และการจั ด การ
ลู ก ไก่ หลั ง การฟั ก การสุ ข าภิ บ าลโรงฟั ก ไข่ การ
จัดการของเสียในโรงฟัก
Factors effecting incubation of egg, growth
of chicken embryo, hatchery and incubators
technology, egg hatching process and business
hatchery management, fertile egg and chick
management, hatchery sanitation, waste
management

เปิดรายวิชาใหม่

ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
3(2-3-6)
Special Problems in Animal Science
การวิจัยหรือการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลการ
วิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสัตวศาสตร์ สวัสดิภาพ
สัตว์และจรรยาบรรณการใช้สั ตว์ การวางแผนการ
ทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการ
ปรับรหัสรายวิชา
สรุปผล การนำเสนอ การเขียนรายงาน
Research or data collection from scientific
literature related to animal science, animal
welfare and ethics, experimental designs, data
analysis, discussion and conclusions, report writing
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001102
004101
241111

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
คณิตศาสตร์ 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

001101
001103
002101

242101
243101

หลักเคมี
ชีววิทยา 1

4(3-3-8)
4(3-3-8)

003101
241111
243101
206151

รวม

17 หน่วยกิต

001101
001103
003202
206141

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)

001102
001104
002102
003102

206151
244103
361101

การผลิตสัตว์เบื้องต้น
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
จุลชีววิทยาทั่วไป

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

244106
361101
206152

รวม

21 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื ่ อ ชี ว ิ ต ยุ ค
ดิจทิ ัล
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยาทั่วไป
การผลิตสัตว์เบื้องต้น
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความฉลาดทางดิจิทัล
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุลชีววิทยาทั่วไป
ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมปศุสัตว์
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
2(1-2-3)
18 หน่วยกิต
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001204

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

001205

002202
003201

สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล

3(2-2-5)
3(2-2-5)

003203
146132

206211

กายวิภาคและสรีรวิทยาของปศุสัตว์

3(2-3-6)

206211

206241
242141

การปฏิบัตกิ ารทางสัตวศาสตร์ 1
เคมีอินทรีย์

2(0-6-3)
4(3-3-8)

206241
206242
242103

รวม

002201
004201
206242
207211
243261
365215

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุ ค ลิ ก ภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง ท าง
สัตวศาสตร์
ความปลอดภัยทางอาหารและการ
จัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
พันธุศาสตร์ทั่วไป
ชีวเคมีทั่วไป
รวม

18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

003204

3(2-2-5)

206243

3(2-3-6)

206231

2(2-0-4)

206244

2(2-0-4)
4(3-3-8)
17 หน่วยกิต

243241
365215

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สาร
เชิงวิชาการและวิชาชีพ
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
การฟังและการพูดใน
ชีวิตประจำวัน
กายวิ ภ าคและสรี ร วิ ท ยาของ
ปศุสัตว์
การปฏิบัตกิ ารทางสัตวศาสตร์
จรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว์
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
และชุมชน
การวางแผนการทดลองทาง
สัตวศาสตร์
โภชนศาสตร์สัตว์
ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพใน
ฟาร์มปศุสัตว์
พันธุศาสตร์ทั่วไป
ชีวเคมีทั่วไป
รวม

3(2-2-5)
2(0-4-3)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
2(0-6-3)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
4(3-3-8)
16 หน่วยกิต
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146474
206311
206321
206331
206341
XXXXXX

206332
206342
206351
206352
206XXX
XXXXXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การสื บ พั น ธุ ์ แ ละการผสมเที ย ม
ในปศุสัตว์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
โภชนศาสตร์สัตว์
การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
อาหารและการให้อาหารสัตว์

3(2-2-5)

003305

3(2-3-6)

206311

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

206321
206331
206xxx
xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบสู่
การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
การสืบ พั นธุ ์แ ละการผสมเทียม
ในปศุสัตว์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
อาหารและการให้อาหารสัตว์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-3-6)

003306

ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม
ปศุสัตว์
การผลิตสุกร
การผลิตสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(2-3-6)

206351

ภาคการศึกษาปลาย
บู ร ณาการความรู ้ ส ู ่ น วั ต กรรม
ทางวิชาชีพ
การผลิตสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)

206352
206353
206xxx

การผลิตสุกร
การผลิตสัตว์ปีก
วิชาเอกเลือก

รวม

18 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

3(0-6-3)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)

15 หน่วยกิต
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ชั้นปีที่ 4)

206441
206451

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัตกิ ารทางสัตวศาสตร์ 2
การผลิตสัตว์ปีก

206491
206XXX
206XXX

สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

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

206441
206442

1(0-2-1)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
12 หน่วยกิต

206491
206xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
206493
การศึกษาอิสระ*
6(0-18-9)
206494
การฝึกงานวิชาชีพ*
6(0-18-9)
206495
สหกิจศึกษา*
6(0-18-9)
รวม
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ
* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

206492
206493
206494

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
การทำฟาร์มปศุสัตว์แบบแม่นยำ
สูงขั้นต้น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ*
การฝึกงานวิชาชีพ*
สหกิจศึกษา*
รวม

6(0-18-9)
6(0-18-9)
6(0-18-9)
6 หน่วยกิต

3(2-3-6)
3(2-3-6)
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล
Associate Professor Choke Sorachakula, Dr.sc.agr.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน

สถานที่ตดิ ต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
E-mail
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2516

นายโชค โสรัจกุล
350990053XXXXX
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเลขที ่ 19 หมู ่ 2 ตำบลแม่ ก า อำเภอเมื อ ง
จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู ่ 2 ตำบลแม่ กา อำเภอเมื อ ง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3251
090-4678816
choke.mikled@gmail.com

Doctor of Agricultural Science (Animal Physiology and Nutrition)
University of Göttingen, Germany
Master of Science (Tropical Agronomy and Animal Husbandry)
University of Sydney, Australia
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวบาล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ/วารสารวิจัย
Thana, S., Anorach, T., Sorachakula, C. and Danmek, K. 2019. Nutritional composition of maize
husk silage generated from solid state fermentation by Trichoderma viride UP01. Pak. J.
Bot., 51(6): DOI: http://dx.doi.org/10.30848/PJB2019-6(28)
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
Assistant Professor Payungsuk Intawicha, Ph.D.
นายพยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
35605004XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ตดิ ต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3446
โทรศัพท์
094-3466700
payungsuk.in@up.ac.th
E-mail
ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2547

Doctor of Philosophy (Animal Science)
National Chung Hsing University, Taiwan
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิตสัตว์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ/วารสารวิจัย
พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และชยุต ดงปาลีธรรม์. 2562. ลักษณะขวัญและความสัมพันธ์กับน้ำหนัก
ตัวของโคขาวลำพูน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 36(3): 1-11.
สุพัฒน์ เขื่อนวัง และพยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา. 2562. ผลของความร้อนต่อการมีชีวิตรอดของเซลล์
เยื่อบุผิวท่อนำไข่และเซลล์ไข่สุกร. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 36(2): 70-79.
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วีรพันธุ์ ปัญญา พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ธรรมนูญ ธานี สุรีย์พร แสงวงศ์ มนตรี ปัญญาทอง
ชยุต ดงปาลีธรรม์ และจึอเฉิง จู. 2562. ผลของระยะเวลาสอดอุปกรณ์เหนี่ยวนำต่อ
ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เอสตราไดออล อัตราการเป็นสัด และการตั้งท้องในโคเนื้อ.
เกษตรพระจอมเกล้า. 37 (2): 324-331. (TCI กลุ่ม 1).
พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา วีรพันธุ์ ปัญญา ศักดิ์ชัย เครือสาร ธรรมนูญ ธานี และมนตรี ปัญญาทอง.
2561. สภาพการเลีย้ งและการเปรียบเทียบระยะเวลาในการสอด CDIR เพื่อเหนี่ยวนำการ
เป็นสัดในโคนมของจังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. ปีที่ 35
ฉบับที่ 3 หน้า 44-53.
Intawicha P, Tsai LK, Yen SY, Lo NW, Ju. 2019. CNucleus, Cytoskeleton, and MitogenActivated Protein Kinase p38 Dynamics during In Vitro Maturation of Porcine Oocytes.
Animals (Basel). 2019 Apr 13;9(4).
Panasea, P, Uppaponga S. , Tuncharoena S. , Tanitsona J. , Soontornprasita K. , Intawicha P.
2018. Partial replacement of commercial fish meal with Amazon sailfin catfish
Pterygoplichthys pardalis meal in diets for juvenile Mekong giant catfish Pangasianodon
gigas. Aquaculture Reports.12:25-29.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย
Assistant Professor Watchara Laenoi, Dr.agr.
นายวัชระ แลน้อย
35702003XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ตดิ ต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3446
โทรศัพท์
083-1529941
wlaenoi@gmail.com
E-mail
ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2547

Doctor of Agricultural Science ( Molecular Genetics in Animal
Breeding) The University of Bonn, Germany
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ/วารสารวิจัย
Laenoi, W. and K. Buranawit. 2019. Productive performance of purebred Thai native blackbone chickens (Chee Fah and Fah Luang) and their crossbreds. Indian Journal of Animal
Research, B-1075.
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Punyatong, M., W. Tapingkae, N. Pripwai and W. Laenoi. 2018. Effect of Purple Glutinous
rice bran supplementation on performance, oxidative status and lipid oxidation in
broiler. Indian J. Anim. Res. 254-259.
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์
Assistant Professor Sureeporn Saengwong, Ph.D.
นางสาวสุรีย์พร แสงวงศ์
16799000XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ตดิ ต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3446
โทรศัพท์
082-4224249
sureeporn.sa@up.ac.th
E-mail
ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2551

Doctor of Philosophy (Animal Science)
National Chung Hsing University, Taiwan
Master of Science (Animal Science)
National Chung Hsing University, Taiwan
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ/วารสารวิจัย
สุรีย์พร แสงวงศ์ วีรนุช ทันนิธิ จักรกฤษ วิชาพร และพยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา. 2563. สภาพการผลิต
การจั ด การและห่ ว งโซ่ อ ุ ป ทานโคเนื ้ อ ของเกษตรกรในจั ง หวั ด เชี ย งราย. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 28(8): 1403-1414.
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สุรีย์พร แสงวงศ์ วีรนุช ทันนิธิ จักรกฤษ วิชาพร และพยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา. 2563. การศึกษา
สภาพการเลี้ยง การประเมินปัญหาและโอกาสในการผลิ ตโคเนื้อคุณภาพของเกษตรกร
จังหวัดแพร่. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2563).
กมลทิพย์ สอนศิริ พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา สุรีย์พร แสงวงศ์ ภูมิสรณคมณ์ และชยุต ดงปาลีธรรม์.
2563. สภาพการเลีย้ งและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพใน
จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่. วารสารแก่นเกษตร. 48(1): 93-104.
สุรีย์พร แสงวงศ์ พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล กฤตภาค บูรณวิทย์ วัชระ แลน้อย ชัยวิวัฒน์ กกสันเทียะ
และมนตรี ปัญญาทอง. 2561. การพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันบันทึกและแจ้งเตือน
การจัดการฟาร์มไก่พนื้ เมือง. Journal of Agri. Research & Extension. 35(Suppl. 2): 911-919.
Saengwong, S. and Koksantia, C. 2020. Development of a mobile app for enhancing the
performance of smallholder native chicken management and production. Asia-Pacific
Journal of Science and Technology. 25(1): Jan-Mar.

136
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชาติ ธนะ
Assistant Professor Somchart Tana, D.V.M.
นายสมชาติ ธนะ
35006002XXXXX
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จังหวัดพะเยา 56000
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จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3446
โทรศัพท์
081-4582439, 086-4610855
somchartvet@yahoo.com
E-mail
ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2542

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ/วารสารวิจัย
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ตารางที่ 7 ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูตร

ชั้นปี
1

PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO2 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน
PLO3 ผู ้ เ รี ย นสามารถจั ด การชี ว ิ ต ตนเองอย่ า งมี ค ุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม
PLO4 ผู ้ เ รี ย นสามารถทำงานร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น และแสดงออกถึ ง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก
PLO5 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
PLO6 ผู้เรียนสามารถอธิบายจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในการผลิต
สัตว์เศรษฐกิจได้
PLO7 ผู้เรียนสามารถสรุปทฤษฎีทางการผลิตสัตว์และศาสตร์ท ี่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจได้
PLO8 ผู ้เรีย นสามารถประยุกต์ใช้ค วามรู ้ท างวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ บนพื้นฐานทางการเกษตร
แบบเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความมั ่ นคงด้านอาหารอย่าง
ยั่งยืน (SDG2) ได้
PLO9 ผู ้ เ รี ย นสามารถจั ด ทำแผนการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ ่ ม ให้ กั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ โดยใช้ แ นวคิ ด ความเป็ น
ผู ้ ป ระกอบการ ด้ ว ยกระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ ที ่ ค ำนึ ง ถึ ง
มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค

2

3

4

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs)
ชั้นปีที่ 1
นิสิตมีความรู้ความเข้า ใจพื้น ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีดจิ ิทัล มีคุณธรรมจริยธรรม และ มีความรู้ด้านการผลิตสัตว์เบื้องต้น
ชั้นปีที่ 2
นิสิตสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการผลิตสัตว์ในการปฏิบัติงานฟาร์มได้ มีความรู้
ด้านจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ชั้นปีที่ 3
นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อออกแบบนวัต กรรมพื้น ฐานด้ า นการผลิต สั ต ว์ มีแ นวคิดจิต สาธารณะ และแนวคิดความเป็ น
ผู้ประกอบการ
ชั้นปีที่ 4
นิสิตมีทักษะทางด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ประยุกต์ใช้ทฤษฏีการผลิตสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าปศุสัตว์ และทำงานด้านปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานทางการเกษตรแบบเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Bio circular green economy) และความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน (SDG2)
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(ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวบาลและสัตวศาสตร์ (มคอ.1)
๑. ชื่อสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา

สัตวศาสตร์

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
Bachelor of Science (Animal Science)
B.S. (Animal Science) หรือ B.Sc. (Animal Science)

หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะเน้นองค์ความรู้เป็น
หลัก ส่วนชื่อปริญญาและชื่อที่แสดงสาขาวิชา อาจกำหนดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กั บสถาบันอุดมศึกษา
ต่ า งๆ ตามรายละเอี ย ดของสาขาวิ ช าและวิ ช าชี พ นั ้ น หากชื ่ อ ปริ ญ ญาและ/หรื อ ชื ่ อ สาขาวิ ช าที่
สถาบันอุดมศึกษากำหนด แตกต่างจากที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องมีผลการเรียนรู้ครบถ้วน
ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ ทั ้ ง นี ้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกา ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ที่ใช้ในปัจจุบัน
๓. ลักษณะของสาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตสัตว์เศรษฐกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ตน้ น้ำ
กลางน้ำและปลายน้ำ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) และความปลอดภัยของผลิตผล
และผลิตภัณฑ์สัตว์ต่อผู้บริโภค (Food safety) จึงจำเป็นต้องใช้ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ลักษณะบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการใดๆ ต่อสัตว์เลีย้ งและกระบวนการเพื่อการเลีย้ งสัตว์
ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ การจัดการด้านอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ การ
จัดการผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์ รวมถึงการจัดการด้านต่างๆ ที่มผี ลทำให้สัตว์แข็งแรง สมบูรณ์ และ
ให้ผลผลิตดี
โดยการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสัตวศาสตร์มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งมุ่งให้
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติได้ โดยผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร การผลิตสัตว์ ตลอดจนการ
จัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลิตผลที่ได้มี
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มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยไม่กระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงและต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวม
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔.๒ มีความรอบรู้ด้านสัตวศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งความรู้ที่สอดคล้อง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้การประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๔.๓ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
โดยใช้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์
๔.๔ มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๕ มีความสามารถพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๔.๖ สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี สั ง คมและ
สถานการณ์โลกอย่างเหมาะสม
๔.๗ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
(๓) มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ และรู้จักกาลเทศะ
(๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคมและประพฤติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
๕.๒ ความรู้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และ
ศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ
(๒) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงต่อยอดองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
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๕.๓ ทักษะทางปัญญา
(๑) มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริงและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
(๒) สามารถคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ
(๓) มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์
๕.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม
(๒) มีภาวะความเป็นผู้นำหรือสมาชิกที่ดีในกลุ่ม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๓) มีความสามารถในการปรั บตัวและเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(๒) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
(๓) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รู ปแบบการ
นำเสนอที่เหมาะสมกับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกัน
(๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคมและ
สถานการณ์โลกอย่างเหมาะสม
(๕) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
๗. โครงสร้างหลักสูตร
การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สามารถแบ่งกลุ่มวิชาตาม
หมวดและขอบเขตขององค์ความรู้ได้ ดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต
๒.๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
และคณิตศาสตร์
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๒.๒) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางเกษตร
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๒.๓) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
ไม่น้อยกว่า ๒๙ หน่วยกิต
๒.๓.๑) กลุ่มวิชากายวิภาค สรีรวิทยาทางสัตว์
และวิทยาการสืบพันธุ์
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๒.๓.๒) กลุ่มโภชนศาสตร์สัตว์
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๒.๓.๓) กลุ่มวิชาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
๒.๓.๔) กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
(โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ สัตว์ปีก, สุกร, สัตว์เคี้ยวเอื้อง)
๒.๓.๕) กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
๒.๓.๖) วิชาสัมมนา
ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต
๒.๓.๗) วิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต
๒.๔) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๒.๕) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๒.๕.๑) วิชาสหกิจศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๒.๕.๒) การฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ชั่วโมง
หรือไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
หมายเหตุ จำนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยจำนวนหน่วย
กิตของกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับและกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (สัตวศาสตร์) ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
หน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะ
๘. เนื้อหาสาระสำคัญของสาขา
เนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีดังนี้
๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต)
ให้มเี นื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาด้าน
สัตวศาสตร์ ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ ฟิสิกส์ สถิติ หรือเนื้อหา
ที่เทียบเท่า
๒) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเกษตร (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
เกษตรพืน้ ฐาน อาทิเช่น พืชศาสตร์ ปฐพีวิทยา กีฏวิทยา วิทยาการโรคพืช การเลีย้ งสัตว์ เป็นต้น และ
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร อาทิเช่น เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร การวางแผนการทดลอง สถิติเพื่อการวิจัย
๓) กลุ่มวิชากายวิภาค สรีรวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์ (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)
ให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกายวิภาค และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง รวมถึงหลักการขยายพันธุ์สัตว์ ระบบ
การสืบพันธุ์สัตว์ และวิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง
๔) กลุ่มโภชนศาสตร์สัตว์ (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโภชน
ศาสตร์สัตว์ หลักการให้อาหารสัตว์ รวมถึงการผลิตอาหารข้นและอาหารหยาบ
๕) กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การคัดเลือก การผสมพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
๖) กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
หลักการเลีย้ งสัตว์เศรษฐกิจ อาทิเช่น สุกร สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ หรือสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ชนิดอื่นๆ
๗) กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์ (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสุข
ศาสตร์ การสุขาภิบาลสัตว์เลีย้ ง และแนวทางการป้องกันโรค
๘) วิชาสัมมนา (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต) ให้มเี นื้อหาเกี่ยวข้องกับการนำเอาความรู้
ต่างๆ เพื่อนำมาสังเคราะห์ขึ้นใหม่ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปของกา รทำ
สัมมนาทางสัตวศาสตร์
๙) วิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (GAHP) กฎหมาย/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสัตว์
๑๐) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (มีหน่วยกิตไม่น้ อยกว่า ๙ หน่วยกิต) ให้แต่ละสถาบันกำหนดเอง
เพื่อเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน เช่น
- พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์/ การจัดการของเสีย
- การจัดการผลิตผล/ การแปรรูป/ ความปลอดภัยด้านอาหาร/ ปศุสัตว์อินทรีย์
- การตลาด/ธุรกิจปศุสัตว์/เศรษฐศาสตร์/การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply chain management)
- เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์/ การผสมเทียม/ การย้ายฝากตัวอ่อน
- การจัดการเครื่องกลด้านปศุสัตว์/ วิศวกรรมทางปศุสัตว์/ ทักษะช่างเกษตร
- การตัดสินและประกวดสัตว์ (Animal judging)
- การเลีย้ งสัตว์ประเภทอื่นๆ เช่น สัตว์พืน้ เมือง (ไก่พนื้ เมือง วัวชน) สัตว์ป่า สัตว์
สวยงาม สัตว์ในสวนสัตว์ เป็นต้น
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๑๑) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จำแนกเป็น ๒ กลุ่มย่อยดังนี้
๑๑.๑ สหกิจศึกษาหรือเทียบเท่า (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) ให้มเี นื้อหาเกี่ยวข้อง
กับการฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หรือวิชาอื่นที่เทียบเท่า ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันกำหนดเอง
๑๑.๒ การฝึกงาน (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ชั่วโมง) เป็น
การฝึกประสบการณ์ทักษะทางด้านสัตวศาสตร์
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๙.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑. จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค
๒. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
๓. มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ และรู้จักกาลเทศะ
๔. เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ขององค์ ก รและสั ง คม และประพฤติ ต นให้เป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑. สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทุกระบวนวิชา
๒. คณาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดแี ก่นักศึกษา
๓. จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในและนอกหลักสูตร
๔. จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพื่อพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การทำงาน การวิจัย และการทดสอบ โดยไม่คัดลอก
ผลงานของผูอ้ ่นื มาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ทุจริตในการสอบ
๒. ประเมินจากการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่ได้มกี ารจัดขึ้น
๓. การประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกฯ ผู้ใช้บริการ
และชุมชน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต การสอบถาม การสนทนากลุ่ม
การบันทึกสิ่งเรียนรู้ ฯลฯ
๔. การประเมินติดตามผลภายหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม

7
๙.๒ ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ
๒. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงต่อยอดองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
๓. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น ความสำคั ญ กั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษา และการใช้
กระบวนการคิดทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประมาณค่า เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการ
เรียนรู้ รวมทั้งมีการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสร้างความรู้ สำหรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนจัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
๑. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
๒. การซักถาม อภิปราย
๓. การศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ
๔. กระบวนการกลุ่ม
๕. การลงมือปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๖. การค้นคว้าวิจัย
๗. การจำลองสถานการณ์และบทบาทสมมุติ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
๑. การทดสอบย่อย
๒. การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
๓. การประเมินผลงาน
๔. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๕. ประเมินการนำเสนอและรายงาน
๙.๓ ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑. มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริงและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
๒. สามารถคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ
๓. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคล
และกลุ่มใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การใช้กรณีศึกษาการ
สะท้อนคิด การจำลองสถานการณ์และบทบาทสมมุติ การทำโครงงาน การลงมือปฏิบัติ การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ฯลฯ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑. การทดสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา และการจำลอง
สถานการณ์
๒. การประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงาน การศึกษาอิสระ
๙.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม
๒. มี ภ าวะความเป็น ผู ้ น ำหรื อ สมาชิ ก ที ่ ด ี ใ นกลุ ่ ม สามารถทำงานร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๓. มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๑. การศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ
๒. กระบวนการกลุ่ม
๓. การลงมือปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๔. การจำลองสถานการณ์และบทบาทสมมุติ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน
๒. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๓. ประเมินการนำเสนอและรายงาน
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๙.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑. สามารถนำเทคนิ ค ทางสถิ ต ิ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งมาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๒. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
๓. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่
เหมาะสมกับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกัน
๔. สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี สั ง คมและ
สถานการณ์โลกอย่างเหมาะสม
๕. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า นำเสนอ และจัดทำรายงานรูปเล่ม
๒. การลงมือปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. การประเมินผลงาน
๒. การประเมินการนำเสนอและรายงาน
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
๑) การทวนสอบในระดับรายวิชา
๒) การทวนสอบในระดับหลักสูตร
๒.๑) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ทำงานตรงสาขา
๒.๒) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ
๒.๓) การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
๑) ประเมินจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
๒) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
ผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคณ
ุ สมบัตอิ ่นื ๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และผ่านการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หรือการรับตรงของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มผี ลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒. อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจำ
และอาจารย์พิเศษ ให้มีจำนวน คุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั รวมถึงส่งเสริม
ระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
บุคลากรสนับสนุน ควรมีจำนวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ทั้งด้านความรู้
ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางที่เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของการจัดการศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เช่น ฟาร์มสัตว์เลีย้ ง ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องสนับสนุนและจัดทรัพยากร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดังนี้
1. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือฟาร์มเครือข่าย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติทักษะที่จำเป็นทางด้านสัตวศาสตร์
2. มีห้องปฏิบ ัต ิการสำหรับ ภาคปฏิบ ั ต ิด้า นสั ต วศาสตร์ เช่ น ห้องปฏิบ ั ต ิการโภชนศาสตร์
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคทางสัตว์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนสำหรับภาคทฤษฎีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับ
ผู้เรียน รวมทั้งเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน เช่น สถานที่ ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อ
การสอน หนังสือ ตำรา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องสำรวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จำเป็นประจำ
ทุกปี รวมทั้งวางแผนการบริหารจัดการ และกำกับดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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๑๔. แนวทางในการพัฒนาอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจได้ ดังนี้
1. จั ด ปฐมนิ เ ทศสำหรั บ อาจารย์ ใ หม่ เพื ่ อ ให้ ท ราบถึ ง นโยบาย ปรั ช ญา ปณิ ธ านของ
สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. จั ด ระบบการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ แก่ อ าจารย์ โดยมี
แผนพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มีกลไกการส่งเสริมและสนับสนุน มีการติดตามและประเมินผล เช่น การ
เพิ่มคุณวุฒิให้สูงขึน้ การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ การสร้างผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงานวิจัย
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ต้องจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
อื่นๆ โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญอย่างน้อย ๖ ด้านคือ
1. การกำกับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมิน และ
รายงานคุณภาพของหลักสูตร ดังนี้
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การดำเนินงานของหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามเจตนารมณ์ของการ
จัดทำ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวศาสตร์
๓. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของการ
จัดทำ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผ
ล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดทำ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน
๓๐ วั น หลังสิ้น สุ ด ภาคการศึกษาที ่ เปิ ด สอนให้ค รบทุ ก
รายวิชา
๕. จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของหลั ก สู ต รตาม
เจตนารมณ์ของการจัดทำ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่าง
น้ อ ยร้ อ ยละ ๒๕ ของรายวิ ช าที ่ เ ปิ ด สอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ จ ากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ ใ หม่ ข องหลั ก สู ต ร (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ ร ั บ การ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
๙. อาจารย์ประจำที่สอนในหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีที่
๑
✓

ปีที่
๒
✓

ปีที่
๓
✓

ปีที่
๔
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ปีที่
๕
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๑๐. จำนวนบุค ลากรสนับ สนุน การเรีย นการสอน (ถ้า มี ) ✓
✓
✓
✓
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิต
✓
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
✓
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
หรือสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ใน
การติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๑-๖ ของแต่ละ
หลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง
โดยกำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้
ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีผลการดำเนินงานตามข้อ ๑๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้การดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ทั้งนี้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การประกันคุณภาพภายในระดั บอุ ดมศึกษาของสำนั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลใช้
บังคับในปัจจุบัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดดำเนินงานตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เช่นผลการประเมิน
หลักสูตรของ AUN QA เป็นต้น
๑๖. การนำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาสู่การปฏิบัตใิ นหลักสูตร/โปรแกรม
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ ควรดำเนินการดังนี้
16.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ ที่
กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
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16.2 แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คนโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลนอกอย่างน้อย ๒ คน เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตร
อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในแบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดหลักสูตร)
16.3 การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตามข้อ 16.๒ นั้น ในหัวข้อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์แล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาต้องการให้บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ของตนมีคุณ ลักษณะเด่น หรือมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นที่สนใจของผู้ที่จะ
เลือกเรียนหลักสูตรและนายจ้างที่สนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผน
ที ่ ก ารกระจายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ จ ากหลั ก สู ต รสู ่ ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด
16.4 จัดทำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่
กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ มคอ. ๔
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลำดับ พร้อมแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทำให้
เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันอุดมศึกษาควรมอบหมายให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดทำ
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
16.5 สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้
จัดทำอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิด สอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกำหนดระบบและกลไก
ของการจั ด ทำและอนุ ม ั ต ิ ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช า รายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน
16.6 สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้
เปิดสอนแล้ว ให้ส ำนักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษารั บ ทราบภายใน ๓๐ วั น นั บ ตั ้ง แต่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
16.7 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามข้อ ๕ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่ กำหนดไว้ ใน
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชาสัตวศาสตร์
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16.8 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงานผลการ
ดำเนิน การของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตาม มคอ.
๕ (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) และ มคอ. ๖ (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดำเนินการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจำปีการศึกษาเมื่อสิ้นปี
การศึกษา โดยมีหัว ข้อและรายละเอีย ดอย่ า งน้อยตาม มคอ. ๗ (รายงานผลการดำเนิ นการของ
หลักสูตร) เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจำเป็นจะต้องปรับปรุงหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถ
กระทำได้
16.9 เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตาม มคอ. ๗ (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงาน
ผลการดำเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา แล้ววิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่า บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวั งหรือไม่
รวมทั้งให้นำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการดำเนินการของหลักสูตร
ต่อไป
๑๗. การเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications
Register: TQR)
การเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติให้เป็นไปตามการกำหนดของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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