หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
หมวด 1
ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
1.2 ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Animal Science
2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร)
2.2 ชื่อยอภาษาไทย
: วท.บ. (สัตวศาสตร)
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Animal Science)
2.4 ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Animal Science)
3. วิชาเอก
: สัตวศาสตร
4. หนวยกิตที่ตองเรียนตลอดหลักสูตร : 129 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใชการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปน
อยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น : ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา : ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ.2554
6.2 เปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป
6.3 ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เมื่อการประชุม
ครั้งที่ 1 วันที 10 มกราคม พ.ศ. 2554
6.4 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เมื่อการประชุมครั้งที่ 1
วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร สามารถประกอบอาชีพทั้งใน
ภาครัฐ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระโดยภาครัฐสามารถประกอบอาชีพเปนนักวิจัย นักวิชาการ
อาจารยในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและ เอกชน จะปฏิบัติงานในสวนของการควบคุมคุณภาพการผลิต
โดยทํางานในฟารมปศุสตั ว เปนนักวิจัย ในสถานประกอบการ รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ ไดแก
นักการตลาดเกี่ยวกับการปศุสัตว เปนตน

9. ชื่อนามสกุล เลข บัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
9.1 อาจารยประจําหลักสูตร / อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
สรุปอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบัน

เลขประจําตัวประชาชน
1
2
3

วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
วท.ม (สัตวศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
อาจารยกองเกียรติ สุขเกษม วท.ม.(เศรษฐศาสตรการเกษตร)
3509901058911
วท.บ. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (ชีวเคมี)
อาจารยคมศิลป พลแดง
วท.บ. (ชีวเคมี)
3459900156995
อาจารยดร.คณิน บรรณกิจ
3440300959061

4

อาจารยปวริศา วิระษร
3450500444341

5

อาจารยศิรินทิพย ไตรยขันธ
3470500032298

วท.ม.(วาริชศาสตร)
วท.บ.(ประมง)

ปที่สําเร็จ ตําแหนงทาง วิชาที่สอน หรือผลงาน
วิชาการ วิชาการ หรือผลงานวิจัย

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-มหาวิทยาลัยขอนแกน
-มหาวิทยาลัยขอนแกน
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2551
2546
2537
2545
2540
2545
2548

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2549
2544

วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ. (สัตวศาสตร)
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตสกลนคร

2547
2552

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

อาจารย

การผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง,
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัย
ทางสัตวศาสตร
การผลิตสุกร, กายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยาของสัตว
เตรียมสหกิจศึกษา, สหกิจ
ศึกษา, กฎหมายเกี่ยวกับปศุ
สัตว และสัตวปา
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา,
โครงการพิเศษทางสัตวศาสตร,
สัมมนาทางสัตวศาสตร
การผลิตสัตวปก, การปรับปรุง
พันธุสัตว

คุณวุฒิปริญญา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

ศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

รวม

-

-

-

1
4

1
4

9.2 อาจารยผูสอน
ลําดับ
ที่
1

อาจารยดร.สุรชัย อาจกลา

วท.ด. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ
หรือผลงานวิจัย
เคมีพื้นฐาน, ปฏิบัติการเคมี
พื้นฐาน

2

อาจารยปฐมพงศ ชนะนิล

วท.ม. (ฟสิกส)
วท.บ. (ฟสิกส)

-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยขอนแกน

ฟสิกสเบื้องตน, ปฏิบัติการฟสิกส
เบื้องตน

ตําแหนงทางวิชาการ/ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

3

อาจารยพุทธพรรณี บุญมาก

วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

-มหาวิทยาลัยขอนแกน
-มหาวิทยาลัยขอนแกน

สัตวมีกระดูกสันหลัง, สัตวไมมี
กระดูกสันหลัง, อนุกรมวิธานสัตว
, ปรสิตวิทยา

4

อาจารยเอื้อมพร จันทรสองดวง

วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

-มหาวิทยาลัยขอนแกน
-มหาวิทยาลัยขอนแกน

พฤกษศาสตร, เทคนิคทาง
ชีววิทยา

5

อาจารยอณิสนี แทนอาสา

วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.บ. (สัตวศาสตร)

-มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลบางพระ

จุลชีววิทยา, สัตววิทยา,
พฤติกรรมสัตว

ลําดับ
ที่
6

7

8

9

ตําแหนงทางวิชาการ/
ชื่อ – สกุล
อาจารยศุภชัย ราชอาจ

อาจารย Dr. William John Sersen

อาจารยดร. ธนาภรณ พันทวี

อาจารยดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

วุฒิการศึกษา
วท.ม. (คณิตศาสตร
ประยุกต)
ค.บ. (คณิตศาสตร)
M.S.(Arabic Language
Studies)
Ph.D. (Arabic Language
Studies)
ศศ.ด. (ศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร
ประยุกต : ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)
ศศ.บ. (การแปล)
ศษ.ด. (การบริหาร
การศึกษา)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ
หรือผลงานวิจัย

-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
1, คณิตศาสตรสําหรับ
วิทยาศาสตร 2

-University of London
-University of London

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-มหาวิทยาลัยขอนแกน
-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-สถาบันราชภัฏบุรีรัมย

จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย

ลําดับ
ที่
10

11

ตําแหนงทางวิชาการ/
ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ
หรือผลงานวิจัย

อาจารยศักดิ์ศรี สืบสิงห

วท.ม (การศึกษา
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
วิทยาศาสตร)
ลาดกระบัง
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
-สถาบันราชภัฏธนบุรี

การคิดและการตัดสินใจ

อาจารยรุจิเรข บุญกาพิมพ

วท.ม. (วิทยาศาสตร
-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การแพทย)
-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)

ชีวเคมี
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :
10.1 ใชสถานที่และอุปกรณที่มีอยูในภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและภาควิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดังนี้
1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม 7 ชั้น)
2) อาคารบรรณราชนครินทร (ศูนยวิทยบริการ)
3) ศูนยคอมพิวเตอรเฉลิมพระเกีรยติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 60
เครื่อง
4) อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 100 เครื่อง
5) หองบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง จํานวน 20 หอง
6) ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชัฏรอยเอ็ด
7) ศูนยเศรษฐกิจชุมชนในเขตจังหวัดรอยเอ็ด
10.2 หองปฏิบัติการ มีดังนี้
10.2.1 หองปฏิบัติการฟสิกส อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่วไป
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ลําดับ
15
16
17

ชื่อครุภัณฑ
ชุดทดลองการวัดอยางละเอียด
ชุดทดลองกฎของฮุก
ชุดทดลองการรวมแรงยอย
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอรนิก
ชุดทดลองการตกอยางอิสระ
ชุดทดลองสัมประสิทธิ์การเสียดทาน
ชุดทดลองการกําทอนของเสียง
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล
ชุดทดลองความจุความรอนจําเพาะของโลหะ
ชุดทดลองการขยายตัวเชิงความรอนในของแข็ง
ชุดทดลองเครื่องชั่งกระแส
ชุดทดลอง การหาคา ประจุตอมวล
ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
ชุดทดลองการดูดกลืนรังสี
ชื่อครุภัณฑ
ชุดเทนเจนทกัลวานอมิเตอร
ชุดทดลองการอัดและการคายประจุ
ชุดทดลองสนามไฟฟา

จํานวน
ตัว/ชุด/เครื่อง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
จํานวน
ตัว/ชุด/เครื่อง
1
1
1
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18
19
20
21
22
23

ชุดแบบจําลองดาวเคราะห
ชุดทดลองความเคน-ความเครียดตามยาว
ชุดทดลองพลังงานศักยยืดหยุน
ชุดรอกระบบตาง ๆ
กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง 4 นิ้ว
กลองโทรทรรศนแบบผสมขนาด 10 นิ้ว

1
1
1
1
1
1

10.2.2 หองปฏิบัติการชีววิทยา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่วไป
ลําดับ
ชื่อครุภัณฑ
จํานวน
ตัว/ชุด/เครื่อง
1
กลองจุลทรรศนชนิด 3 กระบอกตา พรอมชุด
2
ถายทอดสัญญาณภาพระบบดิจิตอล
2
กลองจุลทรรศนชนิด 2 กระบอกตา
4
3
กลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ
4
4
เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยแรงดันไอน้ํา
1
5
เครื่องกวนสารละลายพรอมใหความรอน
5
6
เครื่องเขยาสารละลายแบบหมุนวน
1
7
ตูเขี่ยเชื้อ (Laminar Flow)
1
8
เครื่องปนเหวี่ยงสารละลายใหตกตะกอน
1
9
ตูบมเชื้ออุณหภูมิต่ํา
1
10 เครื่องเขยาผสมสารละลาย (Vortex Mixer)
1
11 เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดางแบบตั้งโตะ
2
12 เครื่องวัดคาความหวานแบบพกพา
3
13 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น และแสง
1
14 เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง แบบพกพาชนิด
1
ปากกา
ลําดับ
ชื่อครุภัณฑ
จํานวน
ตัว/ชุด/เครื่อง
15 เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดพืช
1
16 โถดูดความชื้น
4
17 เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิในดิน
1
18 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
1
19 ชุดดูดจายสารละลายอัตโนมัติ
1
20 เครื่องวัดอัตราการหายใจ
1
21 เครื่องวัดน้ําตาลแบบมือ
1
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10.2.3 หองปฏิบัติการเคมี อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่วไป
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อครุภัณฑ
เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง คามิลลิโวลท คาการ
นําไฟฟา คาปริมาณของแข็งที่ละลายรวม และ
อุณหภูมิแบบตั้งโตะ
เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหย
แบบจําลองโครงสรางโมเลกุล
เครื่องกลั่นน้ํากลั่น
อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ
ตูอบ
เครื่องตรวจสอบแถบแสง
ตูดูดควัน
เครื่องชั่ง 4 ตําแหนง
เครื่องชั่ง 2 ตําแหนง

จํานวน
ตัว/ชุด/เครื่อง
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1

10.3 หองสมุด
ใช ห อสมุ ด กลางของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด ซึ่ ง มี ห นั ง สื อ ตํ า ราเรี ย น วารสาร สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ศูนยการเรียนรูดวยตนเองการใหบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet) และการใหบริการ
ทางดานวิชาการตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
10.3.1 สิ่งตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย
19,660
เลม
หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ
1,833
เลม
วารสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
180
รายชื่อ
วารสารวิชาการเย็บเลม
43
รายชื่อ
จุลสาร
112
แฟม
หนังสือพิมพภาษาไทย
16
ฉบับ
หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ
3
ฉบับ
กฤตภาค
655
รายการ
แผนซีดี
200
แผน
10.3.2 ฐานขอมูลออนไลน
1) ThaiLIS
2) Kluwer Online eBooks
3) NetLibrary eBooks
4) ACM Digital Library
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5)
6)
7)
8)
9)

H.W. Wilson
ABI/INFORM Complete
ProQuest Dissertation&Theses
SpringerLink Journal
Web of Science

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 ประเทศไทยมีพื้นฐานทางกสิกรรม เปนแหลงผลิตสินคาทางการเกษตรของโลก
สรางรายไดเพื่อการพัฒนาประเทศดวยการสงออกสินคาทางการปศุสัตว กระบวนการผลิตปศุสัตว มี
ความสําคัญในขั้นตอนการผลิตสินคา จึงมีความตองการกําลังคนที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางการปศุสัตว
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตสินคานั้นๆ
11.1.2 สังคมโลกาภิวัตน เปดเสรีทางการคาและการเคลื่อนยายการทํางานอาชีพ ทําให
เกิดการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
11.1.3 สังคมปจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เปนสังคมแหงการ
เรียนรูที่แขงขันกันดวยดวยความรูค วามสามารถ การผลิตบุคลากรระดับควบคุมงานที่มีความรู
ความสามารถจึงมีความจําเปน
11.1.4 สถาบันการศึกษาเปนที่พึ่งของประเทศในการเปนแหลงความรูและสรางสรรค
นวัตกรรมที่นํามาใชประโยชนได จากกระบวนการการสอนที่สรางสรรคความคิดวิเคราะห
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 ความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสังคมโลก จากปญหาการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในอัตราเรง ความจําเปนในการใชพลังงานอยางคุมคา
11.2.2 ความตื่นตัวในดานความปลอดภัยและการรักษาสุขภาพ มีผลตอการกําหนดและ
การกํากับดูแลกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กระบวนการผลิต และการควบคุณภาพของสินคาดวยวิธีการ
ทางการปศุสัตว
11.2.3 วัฒนธรรมความเปนอยูของประชากรในประเทศเปลี่ยนไป จากการเปนอยูอยาง
พอเพียงมาเปนการผลิตสินคาเพื่อคาขายทํากําไร สินคาทางการปศุสัตว สวนมากพึ่งปจจัยทางการผลิต
การจัดการผลิตอยางถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญตอความเปนอยูที่ปลอดภัย
11.2.4 อุตสาหกรรมการผลิตสินคาปศุสัตวเพื่อการอุปโภค/บริโภคและการสงออก
พึ่งพาความรูพื้นฐานและการประยุกตทางวิทยาศาสตรเพื่อใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ (ควบคูไป
กับการอนุรักษสิ่งแวดลอม) และผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัย การนําความรูดานการผลิตมาจัดการควบคุม
กระบวนการดังกลาวจะชวยใหอุตสาหกรรมมีความกาวหนา และประสบความสําเร็จ
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
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12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศดานกําลังคน และ
ความรูความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับปศุสัตว
12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเปนที่
ยอมรับในระดับสากล
12.1.3 ปรับปรุงหลักสูตรโดยใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของสินคาปศุสัตวตอ
ความเปนอยู เนนการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน ควบคูกับการอนุสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับกฎหมายทั้งของประเทศ และกฎหมายสากล
12.1.4 มีการกําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
12.1.5 จัดใหมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการ
ประกันคุณภาพ ทําหนาที่กํากับ ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมากําหนด
แผนพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
12.1.6 มีการเพิ่มหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในสถานการณปจจุบัน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ผลิตบัณฑิตใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
12.2.2 สงเสริมการสรางองคความรูเพื่อเปนพื้นฐานในการสรางเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
กับความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ
12.2.3 สนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
ตอทองถิ่นและประเทศชาติได
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- วิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กลุมวิชา
สังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษาและการสือ่ สาร
- วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร ไดแก ชีววิทยา ชีวเคมี ฟสิกส จุลชีววิทยา คณิตศาสตร
สถิติ คอมพิวเตอร
13.2 รายวิชาทีเ่ ปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอืน่ ๆ ในคณะ
หรือวิทยาลัยที่เกี่ยวของ ไดแก คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาลัยการศึกษา วิทยาลัยนิติ
รัฐศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยการจัดการ ที่ใหบริการสอนวิชาตางๆ ในการ
จัดการดานเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเรียนและสอบ การจัดนักศึกษาตามระดับความรูพื้นฐาน
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หมวด 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตรเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู คุณธรรม
จริยธรรม และทักษะทางดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะสาขาวิชาสัตวศาสตร สามารถเชื่อมโยงความรูใน
แขนงตางๆ ที่มีความสัมพันธกัน สามารถบูรณาการความรูระหวางสาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดแก เคมี
ฟสิกส ชีววิทยา และชีวเคมี มีความลึกซึ้งทั้งทางดานความรูและปฏิบัติการเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดทั้ง
หนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชนอยาง มีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตในปจจุบัน
นอกจากนี้ ยังมีกลุมวิชาเสริมหลักสูตรที่เปนประโยชนตอผูเรียนตามความถนัด รวมทั้งสงเสริมใหบัณฑิตมี
คุณธรรม จริยธรรมและมีความสามารถพัฒนาทักษะตอบสนองความกาวหนาดานวิทยาศาสตรให
สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและสังคม
โดยมุงเนนการพัฒนานักศึกษาเพื่อใหสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณคาในอนาคตได ตอง
คํานึงถึงปจจัย 4 ประการ โดยจัดการศึกษาเนนสูความเปนเลิศตามรูปแบบ “LERT Model”
L : Languages
ภาษาจะเปนปจจัยในการสะทอนความคิดและการสื่อสาร
E : Experience
สรางประสบการณเพื่อสรางอนาคตดวยปญญา
R : Research
สรางองคความรูใหมดวยการวิจัยและพัฒนา
T : Technology
ใชเทคโนโลยีสําหรับการเรียน การทํางาน และการคนควา
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เมื่อสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แลว บัณฑิตจะเปนผูมีความรู คุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะทางดานวิทยาศาสตรสาขาวิชาสัตวศาสตร ดังนี้
1.2.1 บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ทองถิ่น และสังคมในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพดวยความรับผิดชอบตอสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2.2 บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร มีความรูในวิชาทางดานการผลิตสัตว แขนงตางๆ
สามารถนําความรูทางทฤษฏี และประสบการณฝกงานมาปรับใชในการคิดวิเคราะห แกปญหาในการ
ทํางานอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
1.2.3 บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร สามารถบูรณาการความรูในทางดาน เคมี ฟสิกส
ชีววิทยาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการประกอบวิชาชีพ และการพัฒนาทองถิ่น
1.2.4 บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร สามารถปรับตัวเองในการทํางานรวมกับผูอื่น พัฒนา
ตัวเอง และวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งชวยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหสามารถแขงไดในตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
1.2.5 บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร สามารถใหบริการทางวิชาการ โดยถายทอดความรู
ทางวิชาการดานสัตวศาสตรแกทองถิ่นและสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
เปลี่ยนแปลง
1. สงเสริมการใชความรูเพื่อการ 1.1 ปรับปรุงการจัดโปรแกรม
แกไขปญหาในสถานการณจริง การฝกงาน เพิ่มเติมกิจกรรม
แกปญหาดานเทคนิคการผลิต
สัตวเบื้องตนของสถาน
ประกอบการที่ฝกงาน

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1.1 เริ่มโปรแกรมการฝกงานที่มี
กิจกรรมแกไขปญหาตั้งแตปที่ 3
ของการใชหลักสูตร
1.2 ผูประกอบการมีความพึง
พอใจตอผลงานของนักศึกษาใน
ระดับ 3.5 จากคะแนนเต็ม
2. เพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษ 2.1 กําหนดใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 2.1 นักศึกษาผานเกณฑประเมิน
นําเสนอสัมมนาเปนภาษาอังกฤษ ตามสาขาวิชากําหนด
3. ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร 3.1 ประชุมชี้แจงอาจารย และ 3.1 มีการจัดทํารายละเอียด
โดยมุงผลการเรียนรูของนักศึกษา มอบหมายความรับผิดชอบตอผล รายวิชา และรายงานรายวิชาทุก
การเรียนรูใหอาจารยประจํา
รายวิชา
รายวิชา
3.2 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ
3.2 ติดตามผลการเรียนรูของ
นักศึกษา และจัดทํารายงาน
นักศึกษา โดยอาจารย
หลักสูตรทุกปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เปนไปตามมาตรฐาน ไมต่ํากวา
รอยละ 75
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หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา : ขอกําหนดตางๆใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน : ขอกําหนดตางๆใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ดวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และขอบังคับที่ประกาศเพิม่ เติม
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค : ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2) เปนผูที่มคี ุณสมบัตติ ามระเบียบหรือขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด (ภาคผนวก ก หมวด 2 )
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเปนการเรียนที่มี
รูปแบบแตกตางไปจากเดิมที่คุนเคย มีสังคมกวางขึ้น ตองดูตัวเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนใน
หองเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางแผนและเปาหมายชีวิต เทคนิค
การเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
2.4.2. มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล
ตักเตือน ใหคําปรึกษา แนะนํา
2.4.3. มีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือแกอาจารยที่ปรึกษา จัด
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลนักศึกษา เชน วันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง
การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จากอาจารยผูสอน จัดกิจกรรมสอนเสริม ถามีความจําเปน
เปนตน
2.4.4. มีนักวิชาการดานการศึกษาทําหนาที่แนะแนวการเรียน เชน การจับประเด็นจาก
การอานหนังสือ การจดบันทึก การจัดระบบความคิด การดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ใหแกนักศึกษาที่มี
ปญหา และขอความชวยเหลือ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับ สําหรับผูมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติ หมวดที่ 3 ขอ 2
(2.2)
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา

2554
30

30

ปการศึกษา
2555 2556
30
30
30
30
30
60

90

2557
30
30
30
30
120
30

2558
30
30
30
30
120
30

2.5.2 งบประมาณรายรับ (หนวย:บาท)
รายละเอียด
คาธรรมเนียมการศึกษา
เงินอุดหนุน
รวมรายรับ

2553
165,000
90,000
255,000

ปงบประมาณ
2554
2555
330,000 495,000
180,000 270,000
510,000 765,000

2556
660,000
360,000
1,020,000

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใชงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
รายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
งบประมาณที่ขอตั้ง (หนวย : บาท)
2554
2555
2556
2557
คาตอบแทน
15,000
30,000
40,000
50,000
คาใชสอย
40,000
50,000
60,000
70,000
คาวัสดุ
40,000
80,000
150,000
250,000
คาใชจายอื่นๆ
รวม
95,000
160,000
250,000
370,000
งบดําเนินการ
คาครุภัณฑ
30,000
40,000
50,000
60,000
คาที่ดิน
คาสิ่งกอสราง
1,000,000 1,500,000
2,000,000
2,500,000
รวมงบลงทุน
30,000
40,000
50,000
60,000
รวมงบทั้งหมด
1,250,000 1,900,000
2,600,000
3,360,000

2557
660,000
360,000
1,020,000

2558
70,000
90,000
500,000
720,000
70,000
3,000,000
70,000
3,070,000
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2.7 ระบบการศึกษา
ใชระบบในชั้นเรียน และขอกําหนดตางๆใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดวา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเขามหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหนวยกิต และรายวิชา ตองไดรับการเห็นของจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม
2.9 การคิดหนวยกิต
2.9.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคเรียน
การศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิตระบบทวิภาค
2.9.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอย 30 ชัว่ โมงตอภาคเรียน
การศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิตระบบทวิภาค
2.9.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิตระบบทวิภาค
2.9.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาการ
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่ง หนวยกิตระ
บบทวิภาค
2.9.5 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิต โดย
ใชหลักเกณฑอื่นไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
2.10 การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไดไมต่ํากวา 9 หนวยกิต (ยกเวน
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโครงงานวิจัยทางสัตวศาสตร หรือรายวิชาสหกิจศึกษา) แตไมเกิน 22
หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาภาคฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต หรือไดรับ
ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ก หมวด 4)
3. หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไมนอย
กวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 129 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวย
กิตแตละหมวดวิชาและกลุมวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
87
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
4. สหกิจศึกษา
6 (480 ชั่วโมง)
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
87 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
36
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพเฉพาะดานบังคับ
36
หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเฉพาะดานเลือก
15
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
4. สหกิจศึกษา
6
(480 ชั่วโมง)
3.1.3 รายวิชา แบงเปนหมวดวิชาดังนี้
1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา
9 หนวยกิต
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3 -0-6)
Thai for Communication
0001102
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3 -0-6)
English for Study Skills
0001103
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3 -0-6)
Information and Individual Study
0001104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3 -0-6)
English for Communication
0001105
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
3(3 -0-6)
Japanese for Beginners
0001106
ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3 -0-6)
Chinese for Beginners
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
0002101
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
0002102
จริยธรรมกับชีวิต
3(3-0-6)
Morality and Life
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0002103

จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย
Psychology for Human Development

3(3-0-6)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
0003101
วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
0003102
วิถโี ลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
0003103
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Life and Environment
0003104
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law for Daily life
0003105
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
1.4 กลุมวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
0004101
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Science for Quality of Life
0004102
การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
0004103
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
3(2-2-5)
Information Technology for Work
0004104
การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise and Recreation for Health
2. หมวดวิชาเฉพาะ
87
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
36
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
CHM1101
เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
CHM1102
ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory 1
CHM1103
เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry 1
CHM1104
ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-0)
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Chemistry Laboratory 2
BIO1101
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology 1
BIO1102
ปฏิบัติการชีววิทยาชีววิทยา 1
1(0-3-0)
Biological Laboratory 1
BIO1103
ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
Biology 2
BIO1104
ปฏิบัติการชีววิทยาชีววิทยา 2
1(0-3-0)
Biological Laboratory 2
CHM3201
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Biochemistry
CHM3202
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
Basic Biochemistry Laboratory
BIO2203
จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
General Microbiology
BIO2204
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-0)
General Microbiology Laboratory
ENG2201
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 3(3-0-6)
English for Science and Technology 1
ENG2202
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 3(3-0-6)
English for Science and Technology 2
MTH1103
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
Mathematic for Science 1
MTH1104
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
Mathematic for Science 2
2.2. กลุมวิชาชีพเฉพาะดาน
36
หนวยกิต
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ANI1102
การผลิตสัตวปก
3(2-2-5)
Poultry Production
ANI1104
การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0-6)
Animal Breeding
ANI1401
อาหารและการใหอาหารสัตว
3(2-2-5)
Feeds and Feeding
ANI1501
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว
3(3-0-6)
Anatomy and Physiology of Animal

20

ANI1502

ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว 1(0-3-2)
Laboratory for Anatomy and Physiology of Animal
ANI1503
สุขศาสตรสัตวและการสุขาภิบาล
3(2-3-5)
Animal Hygiene and Sanitation
ANI1504
หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข
3(3-0-6)
Principles of Veterinary Public Health Service
ANI1601
สัมมนาทางสัตวศาสตร
1(0-3-2)
Seminar in Animal Science
ANI1801
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัยทางสัตวศาสตร
3(3-0-6)
Animal Science Research and Statistical Methods
ANI2201
การผลิตสุกร
3(2-2-5)
Swine Production
ANI2304
การผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
3(2-2-5)
Ruminant Production
ANI3404
โภชนศาสตรสัตว
3(3-0-6)
Animal Nutrition
ANI3405
การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว
3(2-3-5)
Feed Analysis
ANI1701
เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
Pre-cooperative Education
2.3 กลุมวิชาชีพเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ANI1105
การจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว
3(2-2-5)
Forage Crops and Pasture Management
ANI1106
การเลีย้ งสัตวในระบบเกษตรผสมผสาน
3(2-2-5)
Animal Production in Integration Farms
ANI1107
การจัดการสภาพแวดลอมในฟารมเลี้ยงสัตว
3(2-2-5)
Farm Environment Management
ANI1108
การผสมเทียม
3(2-3-5)
Artificial Insemination
ANI1109
การผลิตแพะแกะ
3(2-3-5)
Goat and Sheep Production
ANI1602
โครงการพิเศษทางสัตวศาสตร
3(0-9-4)
Special Project in Animal Science
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ANI1901
ANI2001
ANI3406

กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตวและสัตวปา
Livestock and Wildlife Laws
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Principles of Aquaculture
เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว
Animal Feed Production Technology

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดหรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตาม
ความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตรโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่
กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรนี้
4. สหกิจศึกษา (ANI1704)

6(480 ชั่วโมง)

5. เงื่อนไขของหลักสูตร
1) ผูที่จะสําเร็จ การศึกษาจะตองผานการฝกอบรมทัก ษะตางๆ หรือเขารวม
กิจกรรมที่คณะจัดขึ้นตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
2) นั ก ศึ ก ษาจะต อ งสอบผ า นความรู ท างภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษและ
คอมพิวเตอร ตามเกณฑทดสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดกําหนดกอนสําเร็จการศึกษา
6. แผนการศึกษา
การจัดการศึกษาเปนแบบสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาตองไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการในสาขาวิชาสัตวศาสตร นักศึกษาตองเรียนวิชาสหกิจศึกษากับหนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน เปนเวลาอยางนอย 480 ชั่วโมงตลอดวันทําการ รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต
ตารางแสดงแผนการศึกษา
กลุมวิชา
การศึกษาทั่วไป

พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะดาน

รหัสวิชา
0001101
0001102
0003103
0003104
MTH1103
ANI2304

ป 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
การผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
รวมหนวยกิตประจําภาคเรียน

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต
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กลุมวิชา
การศึกษาทัว่ ไป

พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะดาน

รหัสวิชา
0001103
0001140
0002102
0004102
MTH1104
ANI1102

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จริยธรรมกับชีวิต
การคิดและการตัดสินใจ
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
การผลิตสัตวปก
รวมหนวยกิตประจําภาคเรียน

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กลุมวิชา
การศึกษาทั่วไป
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะดาน
วิชาชีพเฉพาะดานเลือก
วิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
0002103
0004104
CHM1101
CHM1102
ANI1104
ANI1105
ANI1901

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย
การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
การปรับปรุงพันธุสัตว
การจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว
กฏหมายเกี่ยวกับปศุสัตวและสัตวปา
รวมหนวยกิตประจําภาคเรียน

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ

วิชาชีพเฉพาะดาน

วิชาชีพเฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี

รหัสวิชา
BIO1101
BIO1102
CHM1103
CHM1104
ANI1401
ANI1501
ANI1502
ANI1106
ANI3406

ชื่อรายวิชา
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
อาหารและการใหอาหารสัตว
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของ
สัตว
การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสาน
เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว
รวมหนวยกิตประจําภาคเรียน

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะดาน
วิชาชีพเฉพาะดานเลือก

รหัสวิชา
BIO1103
BIO1104
ENG2201
ANI1503
ANI1504
ANI2201
ANI1109

ชื่อรายวิชา
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1
สุขศาสตรสัตวและการสุขาภิบาล
หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข
การผลิตสุกร
การผลิตแพะแกะ
รวมหนวยกิตประจําภาคเรียน

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
19 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะดาน
วิชาชีพเฉพาะดานเลือก

กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะดาน

กลุมวิชา
วิชาชีพเฉพาะดาน

รหัสวิชา
CHM3201
CHM3201
ENG2202
ANI3405
ANI2001
ANI1602

รหัสวิชา
BIO2203
BIO2204
ANI1601
ANI1801
ANI1701
ANI3404

รหัสวิชา
ANI1703

ชื่อรายวิชา
ชีวเคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2
การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
โครงการพิเศษทางสัตวศาสตร
รวมหนวยกิตประจําภาคเรียน
ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อรายวิชา
จุลชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
สัมมนาทางสัตวศาสตร
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัยทางสัตวศาสตร
เตรียมสหกิจศึกษา
โภชนศาสตรสัตว
รวมหนวยกิตประจําภาคเรียน
ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษา
รวมหนวยกิตประจําภาคเรียน

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(0-9-4)
16 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
6(480)
6
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3.2

คําอธิบายรายวิชา

รหัส
0001101

0001102

0001103

0001104

0001105

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนเครื่องมือสื่อสารศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการใชภาษาในชีวิตประจําวันกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาและ
การนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Learning Skills
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
หลักการ วิธีการ และเทคนิคเบื้องตนในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ กลยุทธการอานที่มี
ประสิทธิภาพทักษะการเขียนเพื่อสรุปใจความจากตําราและการบรรยาย การสื่อสารใน
ชั้นเรียน การพูดและเขียนตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน การนําเสนอขอมูล การแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นทางการเรียนการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Individual Study
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
ความสําคัญของการรูสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาความรูและทักษะสารสนเทศ
ประกอบดวยการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ การเลือกแหลงและทรัพยากร
สารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ การ
วิเคราะหสังเคราะหและประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบตางๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร เนนการพูดและฟงในบริบทที่หลากหลาย การออกเสียง
และใชสํานวนภาษาอยางถูกตองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การฟงและแปล
ความหมายบทสนทนาและจากสื่อตางๆ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสื่อสารกับสังคมโลก
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Japanese for Beginners
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
สําหรับผูที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษาญี่ปุนมากอน ฝกทักษะทั้งสี่อยางบูรณาการ
การศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนนฝกสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก
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การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน ฝกการอานขอความสั้นๆ
สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได
ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Chinese for Beginners
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
ฝกทักษะทั้งสี่อยางบูรณาการสําหรับทักษะการฟงและการพูด ผูเรียนไดฝกทักษะขั้น
พื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนํา การขอบคุณ การขอโทษ
เปนตน ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงายๆได ทักษะการอาน
ฝกอานเนื้อหาขอความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
จําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับ
สุนทรียศาสตร เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของ
ศาสตรทางความเห็น (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of
Sound) และศาสตรทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) สูทัศนศิลป (Visual
Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts)และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผาน
ขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา จากระดับการรําลึก (Precognitive) ผานขั้นตอน
ความคุนเคย (Acquaint) และนําเขาสูขั้นความซาบซึ้ง (Appreciative) เพื่อใหไดมาซึ่ง
ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Appreciation)
จริยธรรมกับชีวิต
3(3-0-6)
Morality and Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
ชีวิต ความหมาย คุณคาและเปาหมายของชีวิต ปรัชญาและแนวคิดในการดําเนินชีวิต
หลักยึดเหนี่ยวของชีวิต ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง และการ
ดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคม เรียนรูแนวทางในการแกปญหาชีวิตโดยอาศัยหลักศาสน
ธรรม
จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย
3(3-0-6)
Psychology for Human Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยา ทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย พฤติกรรมมนุษย
พัฒนาการ การเรียนรู กระบวนการรูจักและเขาใจตนเองและผูอื่น การดําเนินชีวิตใน
สังคมอยางมีความสุข ทั้งในชีวิตสวนตัว ดานสังคม และการประกอบอาชีพ
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วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท
วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปญหาและแนวทาง การขจัดปญหาสังคมไทยโดย
ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบานและทองถิ่น
ตลอดถึงวิสัยทัศนดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองที่คนไทยอยากเห็น
วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
วิวัฒนาการทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทยและ
สังคมโลก การจัดระเบียบโลกในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของ
ประเทศไทยเพื่อปรับตัวเขากับการจัดระเบียบของสังคมโลก
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Life and Environment
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
ความหมาย คุณสมบัติ และมิติของสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความสําคัญ
การใชและการพัฒนาทรัพยากร ระบบนิเวศ ความสัมพนธเชิงระบบระหวางสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทองถิ่น เครือขายสิ่งแวดลอม การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอม ปญหามลพิษ การประเมินสถานการณ มาตรฐานสิ่งแวดลอม คุณภาพ
สิ่งแวดลอม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม การสงเสริม การรักษาและ
คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
สิ่งแวดลอมศึกษา
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law for Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
กฎหมายที่จําเปนในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย กฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายอื่นๆที่ประชาชนพึง
ทราบ
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วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การนําควารูทางวิทยาศาสตร
มาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมีประสิทธิภาพ โดย
ตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย และสังคม
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การวิเคราะหขอมูลและ
ขาวสาร ตรรกศาสตรและการใช กระบวนการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสน และการ
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Information Technology for work
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่มีผลกระทบตอชีวิตและ
ความเปนอยูของมนุษย องคประกอบทางดานฮารดแวร การใชโปรแกรมระบบ การใช
โปรแกรมประยุกต เพื่อการจัดทําเอกสาร การทําตารางคํานวณ การนําเสนอ และ
การจัดการฐานขอมูล ศึกษาการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร และแลกเปลี่ยนขอมูลบน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรได เชน LAN, Internet ฯลฯ รวมถึงเคารพในทรัพยสินทาง
ปญญา
การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise and Recreation for Health
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกกําลังกายและนันทนาการ ความหมายและคุณคาของ
กิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการ การฝกปฏิบัติการออกกําลังกายชนิดตางๆ
หลักการเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ และการจัดกิจกรรมนันทนาการ
เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
หลักการทางเคมี การจําแนกสาร ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ
พันธะเคมี สมบัติตางๆของแกส ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร และ
จลนพลศาสตร
ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ตองผานเคมี 1 มากอน หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเคมีที่สอดคลองกับเนื้อหา CHM1101 เคมี 1
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เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : เคมี 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร
เคมีไฟฟา เคมีของธาตุประกอบกลุมหลัก เคมีของโลหะทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร
เบื้องตน เคมีอินทรียเบื้องตน เคมีสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ตองผานเคมี 2 มากอน หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเคมีที่สอดคลองกับเนื้อหา CHM1103 เคมี 2
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเซลล เซลลและองคประกอบของเซลล
ของสัตว การจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ อาณาจักรสัตว อาณาจักรพืช
ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
Biology Laboratory 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ตองผานชีววิทยา 1 มากอน หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับกลองจุลทรรศน เซลล เนื้อเยื่อ สรีรวิทยา
พันธุกรรม การจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา
ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
Biology 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ชีววิทยา 1
เมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับ
เซลล การขนสงและการคายน้ํา สมดุลภายในเซลล การทํางานของระบบตางๆ พันธุ
ศาสตร พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-0)
Biology Laboratory 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ตองผานชีววิทยา 2 มากอน หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร เชน การแพร ออสโมซิส เอนไซม การสังเคราะห
ดวยแสง การหายใจ การขนสง การคายน้ํา การทํางานของระบบตางๆ เชนระบบ
กลามเนื้อ ระบบหมุนเวียนของเลือด ระบบประสาท ฮอรโมนสัตว ฮอรโมนพืช พันธุ
ศาสตร พฤติกรรม และการปรับตัว
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ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Biochemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ตองผานเคมีอินทรีย มากอน หรือเรียนพรอมกัน
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พรอมทั้งสมบัติ หนาที่และบทบาทของเซลล และ
องคประกอบของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต
ลิปด วิตามิน ฮอรโมน การยอยและการดูดซึมอาหาร เมทาโบลิซึมของคารโบไฮเดรต
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
Basic Biochemistry Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ตองผานชีวเคมีพื้นฐาน มากอน หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจคุณสมบัติ การวิเคราะหทางคุณภาพโดยใชเทคทางโคร
มาโทกราฟ อิเล็กโทรไฟริซีส และสเปกโตรโฟโตมิตรีของโปรตีน เอนไซม
คารโบไฮเดรต ลิปด และวิตามิน
จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Microbiology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ชีววิทยา 1 และ 2
ชนิด รูปราง ลักษณะ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต การดํารงชีวิต และเมทาโบลิซึม
ของแบคทีเรีย ความสัมพันธของจุลินทรียกับสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดลอม ผลกระทบ
ทางดานกายภาพและชีวภาพของจุลินทรียในทางการเกษตร อุตสาหกรรม และ
การแพทย
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-0)
General Microbiology Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : จุลชีววิทยาทั่วไป หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการอุปกรณเครื่องมือทางจุลชีววิทยา การกําจัดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
บริสุทธิ์ การเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย คุณสมบัติของเชื้อ การเจริญของจุลินทรียในอาหารแข็ง
และอาหารเหลว การควบคุมและการตรวจสอบจุลินทรียในสิ่งแวดลอม
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
Mathematics for science 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธ บทประยุกตของอนุพันธ อนุพันธยอย
อินทิกรัล อินทิกรัลของฟงกชันชนิดตางๆ อินทิกรัลจํากัดเขตและไมจํากัดเขต เทคนิค
การอินทริเกรต อินทริเกรตหลายชั้น สมการอนุพันธอันดับ 1 และอันดับ n สมการ
อนุพันธยอย เทคนิคการแกสมการอนุพันธ และการแปลงลาปาซ
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คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
Mathematics for science 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
เทคนิคการอินทริเกรต อินทริเกรตหลายชัน้ สมการอนุพันธอันดับ 1 และอันดับ n
สมการอนุพันธยอย เทคนิคการแกสมการอนุพันธ และการแปลงลาปาซ
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1
3(3-0-6)
English for science and Technology I
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
พัฒนาความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษดานการเขียน การฟง การพูด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการอาน เพื่อใหนักศึกษาใชภาษาสื่อความหมายในการเรียนวิชาอื่นๆ
และในชีวิตประจําวันได สําหรับนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2
3(3-0-6)
English for science and Technology II
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1
พัฒนาความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษดานการเขียน การฟง การพูด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการอาน ในระดับที่สูงขึ้นตอเนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1
การผลิตสัตวปก
3(2-2-5)
Poultry Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ประโยชนและความสําคัญของสัตวปก ประเภทและชนิดของสัตวปก การคัดเลือกการ
ผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการใหอาหาร การปองกัน และ
การรักษาโรคสัตว การจัดจําหนาย ปญหาและแนวทางแกปญหาเกี่ยวกับสัตวปก
การศึกษานอกสถานที่
การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0-6)
Animal Breeding
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ชีววิทยา 1 และ 2
หลักพื้นฐานและการใชหลักทางพันธุกรรมในการปรับปรุง ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจของ
สัตว โดยเนนการคัดเลือก ความแปรผัน ประมาณคาอัตราพันธุกรรม ระบบการผสมพันธุและ
ประมาณคาของพอพันธุและแมพันธุ
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อาหารและการใหอาหารสัตว
3(2-2-5)
Feeds and Feeding
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ประเภทและคุณคาทางโภชนาการของอาหารสัตว การประเมินคุณคาทางโภชนาการของ
อาหารสัตว และการใชประโยชนของอาหารสัตว ความตองการโภชนะของสัตว การประกอบ
สูตรอาหารสัตว กระบวนการผลิตอาหาร กฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว
3(3-0-6)
Anatomy and Physiology of Animal
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ศึกษาโครงสราง สวนประกอบ และหนาที่ของเนื้อเยื่อพื้นฐานของรางกาย ระบบโครง
ราง ระบบกลามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ
ระบบการขับถาย ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก ระบบสืบพันธุ และระบบตอม
ไรทอ
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว
1(0-3-2)
Laboratory for Anatomy and Physiology of Animal
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวหรือเรียน
พรอมกัน
ปฏิบัติการตามเนื้อหารายวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว
สุขศาสตรสัตวและการสุขาภิบาล
3(2-3-5)
Animal Hygiene and Sanitation
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ไมมี
ศึกษาโรคที่สําคัญของสัตวเลี้ยง การตรวจวินิจฉัย การบําบัดและการดูแลรักษา พยาบาล
เบื้องตน หลักการสุขาภิบาล การควบคุม ปองกัน และการกําจัดพยาธิทั้งภายนอก และ
ภายใน
หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข
3(3-0-6)
Principles of Veterinary Public Health Service
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : อยูในดุลพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร
ศึกษาเกี่ยวกับโรคสัตวสูคน หลักระบาดวิทยาเบื้องตน การตรวจวิเคราะห ผลิตภัณฑจาก
สัตวเพื่อความปลอดภัยตอผูบริโภคเบื้องตน กฎหมายเกี่ยวกับสัตวและปศุสัตว
สัมมนาทางสัตวศาสตร
1(0-3-2)
Seminar in Animal Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
การศึกษา และคนควาเอกสารทางวิชาการทางดานสัตวศาสตร การเขียนรายงานทาง
วิชาการ การนําเสนอผลงาน การอภิปราย และสรุปผลการสัมมนา
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ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัยทางสัตวศาสตร
3(3-0-6)
Animal Science Research and Statistical Methods
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
สถิติเบื้องตนเพื่อการวิจัย หลักและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ และเทคนิคการ
นําไปใชวิจัยทางสัตวศาสตร การวิเคราะห การแปรผล และวิธีการนําเสนอขอมูล การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย
การผลิตสุกร
3(2-2-5)
Swine Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ประโยชนและความสําคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุสุกร การคัดเลือกพันธุและ
การปรับปรุงพันธุ ระบบการจัดการฟารมสุกรแบบตางๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะ
ตางๆ อาหารสุกร การทําทะเบียนประวัติ โรคและการสุขาภิบาล การตลาด ปญหาการ
เลี้ยงสุกรและแนวทางในการแกปญหาสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ระบบการจัดการเชิง
ธุรกิจ โปรแกรมสําเร็จรูป การศึกษานอกสถานที่
การผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
3(2-2-5)
Ruminant Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
สถานการณผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง ปญหาและแนวทางแกไขในการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง การ
วางแผนระบบการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องในเชิงธุรกิจ ประกอบดวยการผลิตโคเนื้อโคนม
กระบือ แพะ แกะ การคัดเลือกที่สําคัญ การผสมพันธุ วิธีการเลี้ยง อาหารและการให
อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ โรคที่สําคัญและการควบคุมปองกัน การจัดการ
สิ่งแวดลอมในการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
โภชนศาสตรสัตว
3(3-0-6)
Animal Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
โครงสราง คุณสมบัติ และหนาที่ของสารอาหาร การยอย การดูดซึม การนําพาและเมทา
โบลึซึมของสารอาหารในรางกายสัตว โรคขาดสารอาหารในสัตว
การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว
3(2-3-5)
Feed Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
การตรวจคุณภาพและวัตถุปลอมปนในอาหารสัตว โดยใชกลองจุลทรรศนและการใชวิธี
ทางเคมี การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหารสัตว การวิเคราะหพลังงานรวม
และการวิเคราะหหาแรธาตุตางๆ
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เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
Pre-cooperative Education
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน
อาชีพ เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณงานอาชีพ ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เชน 5ส ISO9000 เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสู
ความสําเร็จ
การจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว
3(2-2-5)
Forage Crops and Pasture Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ความสําคัญของพืชอาหารสัตว ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชอาหารสัตวตระกูลหญา
และถั่ว องคประกอบทางเคมีและคุณคาทางอาหารสัตว ประเภทและชนิดของพืชอาหาร
สัตวเขตรอน การปลูกสรางและการจัดการทุงหญาสําหรับเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ
การเก็บถนอม การแปรรูปและการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว การนําวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรมาแปรรูปเปนอาหารสัตว
การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสาน
3(2-2-5)
Animal Production in Integration Farms
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ศึกษาการเลี้ยงสัตวรวมกัน เพื่อใชมูลสัตวเปนอาหาร หรือกับงานเกษตรอยางอื่นอัตราการ
เลี้ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารทีใ่ ชสมทบการผลิต การจัดการวงจรการผลิต
ปญหา และแนวทางแกไขปญหา ตนทุนการผลิตและการจําหนาย
การจัดการสภาพแวดลอมในฟารมเลี้ยงสัตว
3(2-2-5)
Farm Environment Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ความสําคัญของการจัดผังฟารม ระบบนิเวศน สภาพแวดลอมของฟารม การจัดภูมิทัศน
การจัดการ และใชประโยชนจากของเสียและของเหลือใชในฟารมอยางยั่งยืน
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในฟารมเลี้ยงสัตว มาตรฐานฟารม
การทดลองปฏิบัติ และการทัศนศึกษานอกสถานที่
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การผสมเทียม
3(2-3-5)
Artificial Insemination
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ประโยชนและความสําคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ
การรีดน้ําเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ การขยายหรือการเจือจางน้ําเชื้อ การเก็บรักษา
น้ําเชื้อ เทคนิคการผสมเทียม การประเมินประสิทธิภาพของการผสมเทียม การพิสูจน
การผสมติดการใชเทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ ในการผลิตสัตว โรคและปญหาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการสืบพันธุ การศึกษาทดลองการผสมเทียมในสัตวเศรษฐกิจ เชน สุกร โค
กระบือ และสัตวปก การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การผลิตแพะแกะ
3(2-3-5)
Goat and Sheep Production
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทความสําคัญของการผลิตแพะ-แกะ พันธุแพะ-แกะ
ผลผลิตจากแพะ-แกะ การปรับปรุงพันธุแพะ-แกะ โรค การปองกันและการรักษาโรคใน
แพะ-แกะ
โครงการพิเศษทางสัตวศาสตร
3(0-9-4)
Special Project in Animal Science
ใหทําโครงการพิเศษหรืองานศึกษาคนควาทางดานสัตวศาสตร โดยอยูในความดูแลของ
อาจารย และใหนําเสนอโครงการพิเศษทางดานสัตวศาสตร
กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตวและสัตวปา
3(3-0-6)
Livestock and Wildlife Laws
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและเทศบัญญัติสัตวเลี้ยงที่เกี่ยวกับการ
ผลิต การเลี้ยง การฆา การจําหนาย การเคลื่อนยายสัตวขามเขต การสงออกและการ
นําเขาประเทศ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา นโยบายและการดําเนินงาน
ของกรมปศุสัตว และกระทรวงสาธารณสุขในสวนที่เกี่ยวของ
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Principles of Aquaculture
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศไทยและตางประเทศ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
ประเทศไทย และตางประเทศในปจจุบัน หลักเกณฑและการเตรียมการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําชนิดตางๆที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เทคนิควิธีการเลี้ยง การจัดการฟารมสัตวน้ํา
เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว
3(2-2-5)
Animal Feed Production Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
การจําแนกโภชนะและวัตถุดิบอาหารสัตว การเลือกซือ้ วัตถุดิบอาหารสัตว การเก็บ
ตัวอยางอาหารสัตวเพื่อตรวจคุณภาพ การเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารสัตว ปจจัยที่มีผลตอ
การกินไดวิธีการผสมอาหาร ขบวนการเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว มาตรฐานอาหารสัตว
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ความปลอดภัยในโรงอาหารสัตว เครื่องมือและอุปกรณในการผลิตอาหารสัตว สารเติมใน
อาหารสัตว
ANI1704
สหกิจศึกษา
6 (480)
Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : เตรียมสหกิจศึกษา
การฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา เปนระบบการศึกษาที่เนนการ
ปฏิบัติงานดานวิชาชีพในสถานประกอบการอยางเปนระบบโดยสถานศึกษาและสถานประกอบการตางๆ
รวมกันในการคัดเลือกนักศึกษาใหออกไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้นๆ ทําใหนักศึกษาไดมี
โอกาสในการเรียนรูป ระสบการณจากการปฏิบัติงานจริง และทําใหสถาบันการศึกษาไดมีระบบการพัฒนา
ศึกษามีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหบัณฑิตเปนผูมีคุณสมบัตติ รงตามความตองการของตลาดแรงงาน
และเปนกลไกที่มีระบบเชื่อถือไดโดยจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด แกทุกๆฝายที่เกี่ยวของ การเรียนสหกิจ
ศึกษานี้ นักศึกษาตองฝกงานกับภาครัฐหรือเอกชนในสาขาที่เกีย่ วของภายใตการกํากับของอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาเปนเวลา 480 ชั่วโมง
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวศาสตร)
4.1 มาตรฐานของการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.2.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนํามาแกปญหาทางดานการผลิตอุตสาหกรรมโดยใช
ความรูพื้นฐานทางสัตวศาสตรเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
4.2.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.2.4 มีระเบียบวินัย มีความตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถาน
ประกอบการได
4.2.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ : หลังเสร็จสิ้นภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอนจัด : 5 วันตอสัปดาห จํานวน 4 สัปดาห ชวงเดือน มีนาคม –
พฤษภาคม (ตองเสร็จสิ้นกอนภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาถัดไป)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานวิจัยทางสัตวศาสตร
ขอกําหนดในการทําโครงการวิจัยทางสัตวศาสตร ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวกับการประยุกตความรู
พื้นฐานทางสัตวศาสตร สําหรับแกปญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการตางๆของโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น หรือเพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยตองมีวิชาชีพที่อางอิงและคาดวาจะนําไปใชงานหากโครงงานวิจัยฯ สําเร็จ โดยมี
จํานวนผูรวมทําโครงงานวิจัยฯ 2–3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนดอยางเครงครัด หรือเปนโครงงานวิจัยฯที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานดานสัตวศาสตร
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานวิจัยทางสัตวศาสตร ที่นักศึกษาสนใจควรอยูในกรอบขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัยทาง
สัตวศาสตร โดยใชความรูพื้นฐานและทักษะทางวิทยาศาสตรแกปญหาที่เกิดขึ้นจากโครงงานวิจัยฯ นั้น
สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทําโครงงานวิจัยฯ และประโยชนที่จะไดรับจากโครงงานวิจัยฯ ดวย
ขอบเขตการทํางานวิจัยตองเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ภายใตการดูแลและควบคุมของอาจารย ที่
ปรึกษา มีการนําเสนอผลโครงงานวิจัยฯ ดวยสื่อมัลติมีเดียตางที่สามารถอธิบายผลไดชัดเจนและตองผาน
การประเมินผลจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสาขา หรือเชี่ยวชาญจากภายนอก การเสนอผลโครง
งานวิจัยฯ ตองผานตามเกณฑที่กรรมการกําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีองคความรูจากโครงงานวิจัยทางสัตวศาสตร
2) สามารถแกไขปญหาโดยวิธีวิจัยทางสัตวศาสตรดวยกระบวนการและทักษะทาง
วิทยาศาสตร
3) สามารถเขาถึงขอมูลวิจัยทางสัตวศาสตรจากฐานขอมูลออนไลน โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล
4) สามารถใชขอมูลวิจัยทางสัตวศาสตรจากฐานขอมูลฯ เปนแนวทางในการสรางองค
ความรูพื้นฐาน เพื่อนําไปการคิดวิเคราะหและอภิปรายผลของขอมูลโครงงานวิจัยฯ
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5) สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น และมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน
6) สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน
5.3 ชวงเวลา : ภาคการศึกษา 1-2 ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต : 2 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ : การใหคําแนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกนักศึกษา ดังนี้
1) อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษา โดยใหนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษา
และหัวขอที่นกั ศึกษาสนใจ
2) อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษา การติดตามการทํางานของนักศึกษา
และจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา
3) อาจารยที่ปรึกษาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน งานวิจัย
เชน สารเคมี เครื่องวิทยาศาสตรที่จําเปนสําหรับการวิจัย เปนตน
5.6 กระบวนการประเมินผล :
1) ประเมินคุณภาพโครงงานวิจัยฯ โดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา
2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําโครงงานวิจัยฯ โดยอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยประจําวิชา อาจารยอื่น อยางนอย 3 คน จากการสังเกต การรายงานดวยวาจา และเอกสาร
โปสเตอร
3) ประเมินผลโครงงานวิจัยฯ ของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผล
โครงงานวิจัยฯ ที่เกิดในแตละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา

หมวด 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค
ดานบุคลิกภาพ

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ระเบียบวินัยในตัวเอง

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีจิตสํานึกสาธารณะ
มีทักษะการเรียนรูดวยตัวเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธที่ดแี ละ
การวางตัวในการทํางานบางรายวิชาที่เกี่ยวของ
และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นักศึกษาจะ
สําเร็จการศึกษา
-กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปน
กลุม และมีการกําหนดหัวหนากลุมในการทํา
รายงาน ตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการ
นําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาได
สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกัน
เปนหัวหนากลุมในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกให
นักศึกษามีความรับผิดชอบ
-มีกติกาที่สามารถสรางระเบียบวินัยในตัวเอง เชน
การเขาเรียนอยางตรงตอเวลาและสม่ําเสมอ การ
มีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดง
ความคิดเห็น
ใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปศุสัตว
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน เปนตน
การจัดการเรียนการสอนที่มกี ารเรียนรูดวยตัวเอง
เชน การคนควาขอมูลสารสนเทศ การทํา
โครงงานวิจัยทางสัตวศาสตร เปนตน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจ ริตและตระหนัก ในคุณคาของ ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
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2) มีวินัย ใฝรู ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประพฤติตนใหเปนประโยชนตอ
สวนรวม
3) มีความออนนอม ถอมตน เคารพผูอาวุโส
4) มีความสามัคคีในหมูคณะ
5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณ คาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
6) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
8) ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความรูแ ละประสบการณ

เรียนรู

เขาใจ

นําความรูไปใช

ตอยอด

1) มีความรูและเขาใจในหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
2) มีความเขาใจ และใชความรูกับวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
3) สามารถวิเคราะหปญหา และประยุกต ทักษะและความรูที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
5) มีการถายทอดความรู และสามารถบูรณาการ ความรูใหเขากับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
6) มีการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3. ทักษะ ทาง ปญญา
1) สามารถคิดอยางมีเหตุผล มีวิจารณญาณอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุก ตความรูและทักษะกับ การแกไขปญหาในการเรียนและการดํารงชีวิตไดอยาง
เหมาะสม
4. ความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และจัดการปญหาความขัดแยงตางๆ ใน
กลุมไดอยางเหมาะสม
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและสวนรวม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูใ นปจจุบัน ในการแกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
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2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติประยุกตตอปญหา
ที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

6 7

8

1

2

3

4

5

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
3.ทักษะทาง
ระหวางบุคลและ
ตัวเลข และการ
ปญญา
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4















































































1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กลุมวิชาสังคมศาสตร
0003101 วิถีไทย
0003102 วิถีโลก
0003103 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
0003104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
0003105 การเมืองการปกครองไทย
-กลุมวิชามนุษยศาสตร
0002101 สุนทรียภาพของชีวิต
0002102 จริยธรรมกับชีวิต
0002103 จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย

2.ความรู
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1

2

3

4

5

6 7

8

1

2

3

4

5

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
3.ทักษะทาง
ระหวางบุคลและ
ตัวเลข และการ
ปญญา
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4




























































































1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
0001103 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0001105 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
0001106 ภาษาจีนพื้นฐาน
-กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
0004101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
0004102 การคิดและการตัดสินใจ
0004103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
0004104 การออกกําลังกายและนันทนาการ
เพื่อสุขภาพ

2.ความรู
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2.3

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาเฉพาะ

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสํานึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2) แสดงออกถึงความชื่อสัตย
สุจริตอยางสม่ําเสมอ
3) มีวินัยและความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม
4) เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม
5) เคารพสิทธิและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของ
2. ดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจ
อยางถองแทในเนื้อหา
สาระหลักของสาขาวิชา
ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญและนํามา
ประยุกตในการศึกษา
คนควาทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพ
2) มีความเขาใจทฤษฎี การ
วิจัย และวิธีการปฏิบัติทาง
วิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งใน
วิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะใน
ระดับแนวหนา
3) มีความเขาใจในวิธีการ
พัฒนาความรูใ หมๆ และ
การประยุกต ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปจจุบันที่มีตอองค
ความรูในสาขาวิชาและตอ

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูในแตละดาน

-การเรียนรูจากสถานการณจริง
-การสอนแทรกในเนื้อหารายวิชา
-การเปนตนแบบที่ดีของอาจารย
-การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
-การสอนแบบอภิปรายจาก
ตัวอยางกรณีศึกษา

-นักศึกษาประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง กอนและ
หลังเรียน
-ประเมินโดยอาจารยจาก การ
สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักศึกษา
- ผูใชบัณฑิตประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของบัณฑิต

-การใหความรูถึงภาพรวมของ
เนื้อหากอนเขาสูบทเรียน การ
สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน
พรอมกับเชื่อมความรูใหมกับ
ความรูเดิม การเชื่อมโยงความรู
จากสาขาวิชาหนึ่งไปยังอีก
สาขาวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
การเลือกใชวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
-ใชการสอนหลายรูปแบบ ตาม
ลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก
การบบรรยาย การทบทวน การ
ฝกปฏิบัติ และเทคนิคการสอนอื่น
ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน
การเรียนแบบรวมมือ การเรียน
แบบใชปญหาเปนฐาน การเรียน
โดยการคนควาดวยตัวเอง
-การเรียนรูจากสถานการณจริง
จากการฝกงานในโรงงาน

-ประเมินจากผลงานระหวาง
ภาค เชน การบาน การเขียน
รายงาน การสอบยอย
การนําเสนอรายงานการ
คนควาหนาชั้นเรียน
-ประเมินจากการสอบขอเขียน
การสอบปฏิบัติ
-ประเมินความรูของบัณฑิต
โดยการสํารวจความคิดเห็น
ของผูใชบัณฑิต
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

การปฏิบัติในวิชาชีพ
4) ตระหนักในระเบียบ
ขอบังคับที่ใชอยูใน
สภาพแวดลอมของ
ระดับชาติและนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบตอสาขา
วิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึน้ ในอนาคต
3. ดานทักษะทางปญญา
1) ใชความรูภาคทฤษฎีและ
การปฏิบัติในการจัดการ
บริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ และ
พัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
สรางสรรคเพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปญหา
2) สามารถใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณที่มี
อยูไมเพียงพอ
3) สามารถสังเคราะหและใช
ผลงานวิจัย สิ่งพิมพทาง
วิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ และพัฒนา
ความคิดใหมๆ โดย
การบูรณาการใหเขากับ
องคความรูเดิม หรือเสนอ
เปนความรูใหมที่ทาทาย
สามารถใชเทคนิคทั่วไป
หรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะหประเด็นหรือ
ปญหาที่ซับซอนไดอยาง
สรางสรรค รวมถึงพัฒนา
ขอสรุปและเสนอแนะที่
เกี่ยวของในสาขาวิชาการ

อุตสาหกรรมและการทรรศนะ
ศึกษา จากวิทยากร
ภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการ
นอกสถาบัน ในหัวขอที่นาสนใจ
และทันสมัย
-การถามตอบปญหาทางวิชาการ
ในชั้นเรียน

-การแนะนําและฝกกระบวนการ
คิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขา
ศึกษา เริ่มจากโจทยที่งาย และ
เพิ่มความยากตามระดับเรียนชั้น
ที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
-การมอบหมายงาน การแกปญหา
จากโจทยปญหาจากกรณีศึกษา
หรือสถานการณจําลอง เพื่อนํามา
ปรับใหเขากับรายวิชา
-การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสราง
พัฒนาการทางดานเชาวนปญญา
ใหไดฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห
ความรูใหมจากความรูเดิมดาน
ตางๆ ทั้งในและนอกสาขาวิชา
ไดแก เทคนิคการวิจัย ปญหา
พิเศษ การกระตุนใหอาจารยและ
นักศึกษาเผยแพรผลงานวิชาการ
-การสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นได
มากขึ้น

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูในแตละดาน

-ประเมินจากผลงานการแกไข
ปญหาที่ไดรับมอบหมาย
-ประเมินโดยการสอบขอเขียน
ดวยโจทยที่ตองการใชทักษะ
ปญญา
-ประเมินจากรายงาน
ผลการวิจัยในรายวิชาเทคนิค
วิจัย
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
หรือวิชาชีพ
4) สามารถวางแผนและ
ดําเนินการโครงการสําคัญ
หรือโครงงานวิจัยฯ
คนควาทางวิชาการไดดวย
ตนเอง โดยการใชความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช
เทคนิควิจัย และใหขอสรุป
ที่สมบูรณซึ่งขยายองค
ความรูหรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิม
ไดอยางมีนัยสําคัญ
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สามารถแกไขปญหาที่มี
ความซับซอน หรือมีความ
ยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพ
ไดดวยตนเอง
2) สามารถตัดสินใจในการ
ดําเนินงานดวยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได
รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงได
3) มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง และ
รวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่
ในการจัดการขอโตแยง
และปญหาตางๆ
4) แสดงออกทักษะการเปน
ผูนําไดอยางเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูในแตละดาน

-การสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตอง
แนะนํากฎ กติกา มารยาท
บทบาทความรับผิดชอบของแต
ละคนในการเรียนรวมกัน
-การมอบหมายงานกลุมยอย ที่
สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และ
ตําแหนาหนาที่ในกลุม
-ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะ
ดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน

-มอบหมายใหนักศึกษา
ประเมินตัวเองและเพื่อนใน
กลุม สรุปผลการประเมินโดย
ใชเสียงสวนใหญ
-สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานของกลุม
5. ดานทักษะการวิเคราะหสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1) สามารถคัดกรองขอมูลทาง
คณิตศาสตร และสถิติเพื่อ
นํามาใชในการศึกษา
คนควาปญหา สรุปปญหา
และเสนอแนะแกไขปญหา
ในดานตางๆ ไดอยาง
สรางสรรค
2) สามารถสรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียน รูจักเลือกใชรูปแบบ
ของการนําเสนอ
3) สามารถระบุ เขาถึง และ
คัดเลือกแหลงขอมูล
ความรูทเี่ กี่ยวของกับปศุ
สัตวจากแหลงขอมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสม
และใชอยางสม่ําเสมอเพื่อ
รวบรวมขอมูล แปล
ความหมาย และสื่อสาร
ขอมูลขาวสารและแนวคิด
5) สามารถใชคอมพิวเตอรใน
การจัดการกับขอมูลตางๆ
อยางเหมาะสม
6) สามารถติดตาม
ความกาวหนาของ
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณโลก โดยใช

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูในแตละดาน

-มอบหมายงานที่ตองใชทักษะใน
การวิเคราะหหรือคํานวณในทุก
รายวิชาทีต่ องฝกทักษะ โดย
ผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตาม
ตรวจสอบงาน และตรวจแก
พรอมใหคําแนะนํา
-มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบ
เรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และ
ที่ตองมีการนําเสนอดวยวาจาทั้ง
แบบปากเปลาและใชสื่อ
ประกอบการนําเสนอ
-มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคน
ขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การจัดรายวิชาสัมมนาให
นักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียง
เปนรายงาน และนําเสนอดวยสื่อ
มัลติมีเดีย

-ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
มอบหมายแตละบุคคล
-ประเมินจากการสอบขอเขียน
ในการแกโจทยปญหาเชิงตัว
เลขที่ไมเคยพบมากอน
-ประเมินทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาเขียนจากรายงานแตละ
บุคคลหรือรายงานกลุมในสวน
ที่นักศึกษารับผิดชอบ
-ประเมินทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาพูดจากพัฒนาการการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน
การนําเสนอสัมมนา การ
นําเสนอนิทรรศการงานวิจัย
ตอผูเ ยี่ยมชมดวยวาจา
-การสังเกตพฤติกรรมในชั้น
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7) สามารถใชภาษาไทยอยาง
ถูกตองทั้งภาษาพูดภาษา
เขียน และภาษาอังกฤษใน
ระดับใชงานไดและ
เหมาะสม

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูในแตละดาน
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2.4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3 4 5

1

2

3

4 1 2 3 4

4.ทักษะ
ความสัมพันธ 5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคล
และการใชเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

















































































































































































































































































































































































































































































































































1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
-กลุมวิชาพื้นฐาน
CHM1101 เคมี 1
CHM1102 ปฏิบัติการเคมี 1
CHM1103 เคมี 2
CHM1104 ปฏิบัติการเคมี 2
BIO1101 ชีววิทยา 1
BIO1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
BIO1103 ชีววิทยา 2
BIO1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
CHM3201 ชีวเคมีพื้นฐาน
CHM3202 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
BIO2203 จุลชีววิทยาทั่วไป

3.ทักษะทาง
ปญญา

2.ความรู

49

รายวิชา

BIO2204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ENG2201 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1
MTH1103 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
MTH1103 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
ENG2202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2
-กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
ANI1102 การผลิตสัตวปก
ANI1104 การปรับปรุงพันธุสัตว
ANI1401 อาหารและการใหอาหารสัตว
ANI1501 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
ANI1502 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
ANI1503 สุขศาสตรสัตวและการสุขาภิบาล
ANI1504 หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข
ANI1601 สัมมนาทาง สัตวศาสตร

4.ทักษะ
ความสัมพันธ 5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม
3.ทักษะทาง
2.ความรู
ระหวางบุคล
ตัวเลข และการใช
จริยธรรม
ปญญา
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
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รายวิชา

ANI1801 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัยทางสัตวศาสตร
ANI2201 การผลิตสุกร
ANI3404 โภชนศาสตรสัตว
ANI3405 การตรวจและวิเคราะหอาหารสัตว
ANI1701 เตรียมสหกิจศึกษา
ANI1704 สหกิจศึกษา
ANI2304 การผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
-กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
ANI1105 การจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว
ANI1106 การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสาน
ANI1107 การจัดการสภาพแวดลอมในฟารมเลี้ยงสัตว
ANI1108 การผสมเทียม
ANI1109 การผลิตแพะ แกะ
ANI1602 โครงการพิเศษทางสัตวศาสตร

4.ทักษะ
ความสัมพันธ 5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม
3.ทักษะทาง
2.ความรู
ระหวางบุคล
ตัวเลข และการใช
จริยธรรม
ปญญา
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
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รายวิชา

ANI1901 กฏหมายเกี่ยวกับปศุสัตวและสัตวปา
ANI2001 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ANI3406 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว

4.ทักษะ
ความสัมพันธ 5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม
3.ทักษะทาง
2.ความรู
ระหวางบุคล
ตัวเลข และการใช
จริยธรรม
ปญญา
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
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หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษา
การวั ดผลการศึก ษา ใหป ฏิบัติต ามข อบัง คั บ ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ รอยเอ็ด ว าดว ย
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ.2550 การประเมินผลการศึกษา
ตองกระทําเมื่อสิ้น ภาคการศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยใหผลของการประเมินแตละวิชาเปนระดับ
คะแนน (Grade) ดังนี้
ระดับคะแนน (Grade)
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
W
I
S
U
AD
P
PD

คาระดับคะแนนตอหนวยกิต
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
ไมสมบูรณ (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
ไมนับหนวยกิต (Audit)
ผลการประเมินผาน (Pass)
ผลการประเมิ น ผ า นดี เ ยี่ ย ม
(Pass with Distinction)

การแบงระดับคะแนนเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ก หมวด ๕)
1.2 ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาตามคุณสมบัติ หมวด 3 ขอ 2.2.1 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปการศึกษา
สําเร็จไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษา ไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ การ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได การทวนสอบในระดับ
รายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก การทวน
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สอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 4 เปนตน
3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภ ายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเ ศษ ตอความ
พรอมของนักศึก ษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ กระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ (ข)
จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม
และประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม เปนตน
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตองลงทะเบียนเรียนและ
สอบผานทุกรายวิชา ภายในเวลาไมเกิน 8 ป ผานการฝกประสบการณวิชาชีพ ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 2.00 และผานเงื่อนไขอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ก หมวด 7)

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย
1.

การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
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2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวสัตวศาสตรเปนอันดับ
แรกการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวสัตวศาสตรเปนอันดับ
แรกการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาสัตวศาสตร
3) พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนหลัก และสงเสริมการ
ทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนรอง
4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร : ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝาย
วิชาการประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาค และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปน
ผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยาง
ตอเนื่อง
เปาหมาย
การดําเนินงาน
การประเมินผล
1) พัฒนาหลักสูตรให
1) จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
-หลักสูตรที่สามารถอางอิง
ทันสมัยโดยอาจารยและ
มาตรฐานวิชาชีพดานสัตวศาสตรใน
กับมาตรฐานที่กําหนดโดย
นักศึกษาสามารถกาวทัน
ระดับสากลหรือระดับชาติ
หนวยงานวิชาชีพดานสัตว
หรือเปนผูนําในการสราง
2) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ ศาสตร มีความทันสมัยและ
องคความรูใหมๆ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ป มีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
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ทางดานสัตวศาสตร
2) กระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู มีแนวทางการ
เรียนที่สรางทั้งความรู
ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย
3) ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
4) มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

เปาหมาย

3) จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจํา
รายวิชา ใหนักศึกษาไดศึกษาความรูที่
ทันสมัยดวยตนเอง
4) จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และ/
หรือผูชวยสอน เพื่อกระตุนใหนักศึกษา
เกิดความใฝรู
5) กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไม
ต่ํากวาปริญญาโทหรือเปนผูมี
ประสบการณหลายป มีจํานวน
คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
6) สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนํา
ในทางวิชาการ และ/หรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานสัตวศาสตร
หรือในดานที่เกี่ยวของ

- จํานวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มี
แนวทางใหนักศึกษาได
ศึกษาคนควาความรูใหมได
ดวยตนเอง
-จํานวนและรายชื่อ
คณาจารยประจําประวัติ
อาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย
-จํานวนบุคลากรผูสนับสนุน
การเรียนรูแ ละบันทึก
กิจกรรมการเรียนรู
- ผลการประเมินการเรียน
การสอนอาจารยผูสอน และ
การสนับสนุนการเรียนรูของ
ผูสนับสนุนการเรียนรูโดย
นักศึกษา
การดําเนินงาน
การประเมินผล
7) สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไป - ประเมินผลโดย
ดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ คณะกรรมการที่
ทั้งในและตางประเทศ
ประกอบดวยอาจารยภายใน
8) มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะฯ ทุกๆ 2 ป
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป -ประเมินผลโดย
และภายนอกอยางนอยทุก 4 ป
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
9) จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
ภายนอก ทุกๆ 4 ป
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย
- ประเมินผลโดยบัณฑิต
งบประมาณ ความรวมมือกับ
ผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ป
ตางประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลใน การประเมิน
ของคณะกรรมการ
10) ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
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2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑทางสัตวศาสตรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการที่มี
หนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่นๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ
ตําราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน
นอกจากนี้อาจารยพิเศษทีเ่ ชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สําหรับใหสํานักวิทยบริการจัดซื้อหนังสือดวยในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา
หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาทีป่ ระจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขา สํานัก
วิทยบริการ และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่
ดาน
โสตทัศน อุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสอยของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียง
และความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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เปาหมาย

การดําเนินงาน
1) จัดเตรียมหองปฏิบัติการทางสัตว
ศาสตร ที่มีเครื่องมือวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตรทที่ ันสมัยและเปนเครื่องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อใหนักศึกษา
สามารถฝกปฏิบัติ สรางความพรอมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
2) รวบรวมเครื่องมือวิเคราะหทาง
จัดใหมหี องปฏิบัติการสัตวศาสตรที่
วิทยาศาสตรเพื่อจัดตั้งเปนศูนยเครื่องมือ
ทันสมัย มีศูนยเครื่องมือวิเคราะห
วิเคราะหฯ เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ทางวิทยาศาสตรที่สนับสนุนการ
นักศึกษา นักวิจัย และชุมชน
เรียนการสอนกลุมวิชาชีพทางสัตว
3) จัดใหมีเครือขายความรวมมือทาง
ศาสตรการทําวิจัยทางสัตวศาสตร
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ และบริการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหความ
วิเคราะหทางปศุสัตวเบื้องตนแก
ชวยเหลือซึ่งกันและกันดานวิชาการ
ชุมชน มีความรวมมือดานวิชาการ
(โดยเฉพาะดานการวิจัย) และรวมกันใช
ระหวางสถาบัน มีฐานขอมูลทาง
ทรัพยากรของชาติอยางประหยัดและมี
วิทยาศาสตรที่สนับสนุนการเรียนรู
ประสิทธิภาพสูงสุด
ดวยตัวเองและงานวิจัยทางสัตว
4) รวบรวมขอมูลผลงานวิจัยใหมๆ ที่
ศาสตร
เปนประโยชนตอวงการวิชาการและ
ชุมชน ไวในสํานักวิทยบริการหรือ
หองสมุดคณะ เพื่อสะดวกตอการศึกษา
คนควาของนักศึกษาและนักวิจัย ทั้ง
รูปแบบบนฐานขอมูลออนไลนและ
วารสารวิชาการ

การประเมินผล
- งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ
ที่จําเปนตอหองปฏิบัติการ
ทางสัตวศาสตร และศูนย
เครื่องมือวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตร
- จํานวนเครื่องมือวิเคราะห
ทางวิทยาศาสตรเพื่อให
บริการวิชาการแกทุกฝายที่
เกี่ยวของ
- จํานวนนักศึกษา นักวิจัย
และบุคคลภายนอก ที่เขามา
ใชบริการในศูนยเครื่องมือ
วิเคราะหทางวิทยาศาสตร
- จํานวนหนวยงานอื่นที่เขา
โครงการใหความรวมมือทาง
วิชาการและการใช
ทรัพยากรรวมกัน
- สถิตขิ องจํานวนฐานขอมูล
ทางวิทยาศาสตรออนไลน
และวารสารทางวิชาการอื่น
ที่เกี่ยวของ
- ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการ
ใหบริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรูและการปฏิบัติการ
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แหลงการเรียนรู/ แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ
ลําดับที่
ชื่อสถานที/่ สถานที่ตั้ง
หมายเหตุ
1
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และยโสธร ศูนยวิจัยเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
3
กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑจํากัด กลุมบริษัทในเครือเบทาโกร จํากัด
บริษัทสหฟารม บริษัทฟารมโคนมไทยเดนมารก จํากัด
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม :
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาสัตวศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร :
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ :
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารย
พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมง และอาจารยพิเศษนั้นไมวาจะสอนทั้งรายวิชา
หรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
3.4 การแตงตั้งอาจารยควบคุมโครงงานหรือเกี่ยวกับหัวขอพิเศษทางสัตวศาสตร :
อาจารยที่ปรึกษาตองไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1) เปนอาจารยประจํา
2) มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป
3) มีประสบการณ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสัตวศาสตร
4) มีประสบการณในการทําวิจัยในสาขาวิชาและมิใชสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
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4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่
เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
วิทยาศาสตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และตองสามารถบริหารใหอาจารย
สามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียม
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในวิชาที่มีการฝกปฏิบัตสิ ําหรับบางรายวิชา เปนตน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา :
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours )
เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา :
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต :
สัตวศาสตรเปนสาขาที่คาดวาจะมีความตองการกําลังคนสูงมาก เพราะบัณฑิตสามารถเลือก
ทํางานไดอยางหลากหลาย ทั้งดานวิชาการและโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องดวยยุทธศาสตรการวิจัยเชิงกล
ยุทธแหงชาติ กําหนดใหนักวิจัยตองทําวิจัยเพื่อชุมชน สงเสริมและพัฒนาการใชผลผลิตจากงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐเขาสูกระบวนการสรางมูลคาเพิ่มและการสรางคุณคาเพิ่ม ผูที่มีความรูและความเชี่ยวดานสัตว
ศาสตรจะมีความไดเปรียบในเรื่องการวิจัยเพื่อสรางมูลคาผลิตภัณฑดังที่กลาว นอกจากนี้ผูมีความรูและ
ประสบการณในหองปฏิบัติการยังเปนที่ตองการของฝายการผลิต วิเคราะห และพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากเพื่อใหสอดรับกับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อใหได
กําลังคนที่มีคุณภาพเหมาะกับความตองการของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยไดจัดการสํารวจความตองการ
แรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึง
การศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวาง
แผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑประเมิน ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตรมีตัวบงชี้ที่ 1 - 5 ตองมีผลดําเนินการบรรลุตาม
เปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เปาหมายไมนอยกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแต
ละป ดังนี้
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงาน หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ. 4
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5จาก
คะแนนเต็ม 5.0

ปการศึกษา
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ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปการศึกษา
2554

2555

2556

2557

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 80
14. บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ
ก.พ. กําหนด

2558

X
X
X

หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน :
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ
การปรึกษาหารือกับผูเ ชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหาขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
อธิบายกระบวนการที่ใชประเมินกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนสําหรับการพัฒนาการเรียนรู เชน
การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะภายหลัง
การเขารับการอบรมการนํากลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร
หรือวิธีสอน การวิเคราะหผลการประเมินของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน:
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
- การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินทักษะของอาจารยในการใชกลยุทธตามแผน เชน การ
ประเมินของนักศึกษาแตละภาค การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค การ
ทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น เปนตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม :
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
- น.ศ. ปสุดทาย/บัณฑิตใหม
- ผูวาจาง
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร :
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตรและตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพ
ภาพใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง :
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1 ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก
ก. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดวาดวย การศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี และ ปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
ข. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ค. หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญวิพากษหลักสูตร

64

ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดวาดวย การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญา
ตรี (ตอเนื่อง)
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
วาดวย การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
พ.ศ. ๒๕๕๐
....................................................................................................................
โดยที่เปนการสมควรตราขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย การศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงตราขอบังคับไว
ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย การศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๐ ”
ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใช
ขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔. ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี
(ตอเนื่อง)
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําสาขาวิชาตาง ๆและ/หรือประจํา
โปรแกรมวิชาตางๆหรือบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่แนะนํา ใหคําปรึกษาและแนะแนว
การศึกษาใหสอดคลองกับแผนการศึกษา ตลอดจนตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี
(ตอเนื่อง)
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ขอ ๕.ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หรือในกรณีไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๒
การรับเขาศึกษาและระบบการศึกษา
ขอ ๖. การรับนักศึกษา
กําหนดการและวิธีการรับเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาเปนนักศึกษา
๗.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากหนวยงานที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง สําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับอนุปริญญา
๗.๒ สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในหรือตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง สําหรับผูเข าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีตอเนื่อง
๗.๓ ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงที่ไมสามารถศึกษาได
๗.๔ มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘. ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปนภาค
การศึกษาปกติ ๒ ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนแตละ
ภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหหรือมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอหนวยกิต มหาวิทยาลัย
อาจจัดการศึกษาในระบบทางไกลหรือภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ ๒ โดยกําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนใกลเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่จําเปนที่จะตองจัดการศึกษาแตกตางจากวรรคแรก ใหเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
ขอ ๙. การกําหนดหนวยกิตแตละวิชาใหกําหนดโดยใชเกณฑ ดังนี้
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๙.๓ การฝกงานหรือฝกภาคสนามหรือฝกประสบการวิชาชีพ ใชเวลาไมนอยกวา ๔๕
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๙.๔ การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑หนวยกิต
๙.๕ การสอน บรรยาย อภิปรายหรือปฏิบัติการใหใชเวลาสอนหรืออภิปราย ๕๐ นาที
ตอ ๑ คาบ
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๙.๖ ในระบบการศึกษาทางไกลใหจัดการศึกษาเปนชุดวิชาแตละชุดวิชาไมต่ํากวา
๕ หนวยกิต
หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ขอ ๑๐. หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาจัดไว ๒ ระดับดังนี้
๑๐.๑ หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๙๐ หนวย
กิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษาและไมเกิน ๖ ปการศึกษา
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีซึ่งจัดไว ๓ ประเภท ดังนี้
๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม
นอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๘ ปการศึกษา
๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม
นอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง)ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๔ ปการศึกษา
หมวด ๔
การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๑. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
๑๑.๑ ผูที่ไดรบั การคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษา ตองมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาโดยสงหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอฝายทะเบียนและประมวลผลและชําระเงินตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา ตามวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๒ ผูที่ไดรบั การคัดเลือกใหเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาก็ตอเมื่อไดขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาแลว
ขอ ๑๒. การลงทะเบียนเรียน
๑๒.๑ กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดในแตละภาคการศึกษา
๑๒.๒ การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร
๑๒.๓ การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต
และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและให
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
ยกเวน ในกรณีที่แผนการศึกษาของหลักสูตรนั้นไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว
หรือเปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๑๓. การขอเพิ่ม ขอถอนหรือขอยกเลิกรายวิชา
๑๓.๑ การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา จะตองไดรับอนุมัติจากนายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนกอน
๑๓.๒ การขอเพิ่ม ขอถอน ตองกระทําภายใน ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษา
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๑๓.๓ การขอยกเลิกรายวิชาตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนสอบปลายภาคการศึกษา
นั้นๆ ไมนอยกวา ๑ สัปดาห
ขอ ๑๔. การรักษาสภาพนักศึกษา
๑๔.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียนตองชําระเงินคาธรรมเนียม
รักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะตองพนสภาพนักศึกษา
๑๔.๒ การรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสอบปลายภาค ๑
สัปดาห
ขอ ๑๕. คาธรรมเนียมการศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมตางๆและสง
หลักฐานการลงทะเบียนตอมหาวิทยาลัยแลว
หมวด ๕
ระเบียบการศึกษา
ขอ ๑๗. ระเบียบการเรียน
๑๗.๑ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการเรียน
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการลาพักการเรียน
๑๗.๒ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค แตทั้งนี้นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆตั้งแตรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป แตไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิสอบปลายภาคไดตอเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคณะเสียกอน หากมีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ จะไมมี
สิทธิสอบรายวิชานั้น
กรณีไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในวรรคแรกไดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
ทั้งนี้ยกเวนระบบการศึกษาทางไกลใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๗.๓ ประเภทการลงทะเบียนเรียน
๑๗.๓.๑ การลงทะเบียนประเภทนับหนวยกิต (Credit) เปนการลงทะเบียน
รายวิชาตามหลักสูตร มีการนําผลการเรียนมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๗.๓.๒ การลงทะเบียนประเภทไมนับหนวยกิต (Audit) เปนการลงทะเบียน
เรียนเพื่อเพิ่มความรูจะรายงานผลการเรียนเปน S และ U โดยไมนับหนวยกิตในหลักสูตรและไมตองเรียน
ซ้ําเมื่อไดผลการเรียนเปน U
๑๗.๓.๓ การลงทะเบียนรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนด
เฉพาะ(Pre Requisite) จะรายงานผลการเรียนเปน PD P และ F หากไดผลการเรียนเปน F จะตอง
ลงทะเบียนซ้ําจนกวาผลการเรียนจะเปน P
ขอ ๑๘. การประเมินผล
๑๘.๑ ใหอาจารยผูสอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการสอนในแตภาคการศึกษาซึ่งการ
ประเมินผลตองทําตลอดภาคการศึกษาโดยวิธีตางๆ เชน การทดสอบยอย รายงาน ทํางานกลุม สอบกลาง
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ภาค และใหมีการสอบปลายภาค เวนแตเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานองคกรวิชาชีพมหาวิทยาลัย
จะกําหนดเกณฑการประเมินผลเปนอยางอื่นก็ได
๑๘.๒ นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค โดยมีเหตุผลและความจําเปนจะตองยื่นคํารองขอ
สอบภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป โดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
๑๘.๓ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบใหถือวาสอบตกรายวิชานั้นและใหดําเนินการตาม
ระเบียบวาดวยวินัยนักศึกษา
ขอ ๑๙. ผลการเรียน
๑๙.๑ ผลการเรียนเปนสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสามารถวัดได
จากการสอบขอเขียน และ/หรือ การปฏิบัติงาน และ/หรือ ผลงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย
ประจําวิชาแลวประเมินเปนระดับคะแนน การรายงานผลการเรียนใหรายงานทั้งระดับคะแนนและคา
ระดับคะแนนเฉลี่ย
๑๙.๒ ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรเปน ๒ ระบบ ดังนี้
๑๙.๒.๑ ระบบมีคาระดับคะแนนแบงเปน ๘ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช (Fairly)
๒.๐
D+
ออน (Poor)
๑.๕
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐
E
ตก (Failed)
๐
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร
(๑) ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา D
(๒) วิชาเลือกถาไดคาคะแนนต่ํากวา D สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได
(๓) การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝก
ประสบการณ ถาไดคาคะแนนต่ํากวา C ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม ถา
ไดรับการประเมินต่ํากวา C เปนครั้งที่สองถือวาพนสภาพนักศึกษา
๑๙.๒.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้
อักษร
ความหมาย
F
ผลการประเมินไมผาน (Fail)
P
ผลการประเมินผาน (Pass)
PD
ผลการประเมินผานดีเยี่ยม (Pass with Distinction)
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ
หากนักศึกษาไดผลประเมิน F นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได P
๑๙.๒.๓ สัญลักษณอื่นมีดังนี้
Ad (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟงโดยไมนับหนวยกิต
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W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับการอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
กอนกําหนดปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลา
พักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแลวและรายวิชาเลือกที่
ไดรับอนุมัติใหเรียนวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินทีไ่ มสมบูรณในรายวิชาที่
นักศึกษายังทํางานไมเสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได I ตองดําเนินการขอรับการ
ประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป ดังนี้
(๑) กรณีที่นักศึกษาทํางานไมเสร็จ ผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนยและ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว
(๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถาไมสอบภายในภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะ
เปลี่ยนผลการเรียนเปน E
๑๙.๓ การคิดคาเฉลี่ยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๙.๓.๑ ใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคาระดับคะแนนแตไมใช
รายวิชาที่ตองเรียนเพิ่ม
๑๙.๓.๒ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ใหคิดจากทุกรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบไดและรายวิชาที่สอบตก
๑๙.๓.๓ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนําเอาผลคูณจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนมา
รวมกันแลวหารดวยผลบวกของหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด ผลของการหารนี้ใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง
โดยไมมีการปดเศษ
๑๙.๓.๔ การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
โดยใหมีการคํานวณทุกภาคการศึกษาและไมนํารายวิชาที่ไดรับอักษร I มาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยและคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๙.๓.๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรอง
ใด ๆ ใหแกนักศึกษาที่คางชําระหนี้สินของมหาวิทยาลัยหรือไมผานกิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด ถึงแมวาจะ
ไดมีการประกาศผลการเรียนไปแลวก็ตาม
ขอ ๒๐. การเรียนในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษา ภาค
ฤดูรอน
ขอ ๒๑. การยายคณะ และ/หรือ การเปลี่ยนโปรแกรมวิชา
๒๑.๑ นักศึกษาที่จะขอยายคณะ ตองไดเรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแลวไมนอย
กวา ๑ ปการศึกษาและมีหนวยกิตสะสมมาแลวไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิตและมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะที่
นักศึกษาจะยายเขากําหนด
๒๑.๒ นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะ จะตองยื่นเอกสารตาง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตอฝายทะเบียนและประมวลผลภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา
๒๑.๓ การยายคณะจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาคณบดีที่
นักศึกษาขอยายออกจากการศึกษา และไดรับความเห็นชอบจากคณบดีที่นักศึกษาขอยายเขาศึกษา แลว
แจงใหฝายทะเบียนและประมวลผล
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๒๑.๔ นักศึกษาที่ยายคณะจะตองมีเวลาศึกษาอยูในคณะที่ตนยายเขา อยางนอย ๒ ป
การศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
๒๑.๕ ระยะเวลาการศึกษา ใหนับตั้งแตเขาศึกษาในคณะเดิม
๒๑.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายคณะ จะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๒๑.๗ การโอนรายวิชาและจํานวนรายวิชาที่จะโอน ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่
นักศึกษายายเขา
๒๑.๘ นักศึกษาที่ยายคณะใหคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่
ไดรับอนุมัติใหโอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะที่รับเขาศึกษาดวย
๒๑.๙ นักศึกษาที่จะเปลี่ยนโปรแกรมวิชา จะตองมีเวลาศึกษาอยูในสาขาวิชาเดิมมาแลว
ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา
๒๑.๑๐ การเปลี่ยนโปรแกรมวิชา จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
และใหคณบดีอนุมัติแลวแจงฝายทะเบียนและประมวลผล
๒๑.๑๑ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนโปรแกรมวิชา จะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๒. การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๒๒.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะ
เทียบเทามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรทีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดี และไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดี
๒๒.๒ นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณารับโอนตองมีคุณสมบัติตามขอ ๗
ขอ ๒๓. การเทียบโอนผลการเรียน ประสบการณ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อขอยกเวนการเรียนใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๔. การลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษา นักศึกษาอาจลงทะเบียนขามสถานศึกษาไดโดย
ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๕. การเรียนเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนนสะสมเพื่อใหเปนไปตามเกณฑสําเร็จการศึกษา
รายวิชาที่จะขอเปลี่ยนคาระดับคะแนนถาเปนการเรียนซ้ําจะตองเปนรายวิชาที่ต่ํากวา C
การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะตองคิดทั้งคะแนนเดิมและคะแนนใหมสําหรับ
รายวิชาที่เรียนซ้ํา
ขอ ๒๖. รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน F หรือ E แลวแตกรณี นักศึกษาจะตอง
ลงทะเบียนซ้ํารายวิชานั้น แตกรณีนักศึกษาไดระดับคะแนน E ในรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจเลือกรายวิชา
อื่นแทนไดและนําผลการเรียนมาคิดคาคะแนนเฉลี่ยและรายวิชาที่ไดระดับคะแนน F ใหบันทึกผลการเรียน
แตไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ขอ ๒๗.การลาพักการเรียน นักศึกษาอาจยื่นขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอไปนี้
๒๗.๑ ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
๒๗.๒ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
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๒๗.๓ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนระยะเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาล
๒๗.๔ เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถาได
เรียนในมหาวิทยาลัยแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
ขอ ๒๘. การลาพักการเรียนนักศึกษาตองยื่นคํารองตอฝายทะเบียนและประมวลผลกอนวันสอบ
ปลายภาคไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยผานอาจารยที่ปรึกษา คณบดี และไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่
อธิการบดีมอบหมาย
ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนอยูใน
ระยะเวลาการศึกษาดวย ยกเวนการลาพักการเรียนตามขอ ๒๗.๑ และ ๒๗.๒
นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารองขอกลับเขา
เรียนกอนวันเปดภาคเรียนไมนอยกวา ๒ สัปดาห
ขอ ๒๙. การลาออก นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกใหยื่นคํารองขอลาออกและไดรับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย
หมวด ๖
สถานภาพนักศึกษา
ขอ ๓๐. สถานภาพนักศึกษา
๓๐.๑ สถานภาพนักศึกษาสิ้นสุดลงดวย
๓๐.๑.๑ ตาย
๓๐.๑.๒ ลาออก
๓๐.๑.๓ ขาดคุณสมบัติของการเปนนักศึกษา
๓๐.๑.๔ ไมลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาใดศึกษาหนึ่ง และไมลาพัก
การเรียน
๓๐.๑.๕ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนและ
มีผลการเรียนแลว ๒ ภาคการศึกษาปกติ หรือไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา๑.๘๐ เมื่อลงทะเบียน
เรียนครบหลักสูตรหรือมีผลการเรียนแลว ๔ ภาคการศึกษาปกตินับแตวันเขาเรียน และทุกๆ สองภาค
การศึกษาปกติถัดไป
๓๐.๑.๖ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษา ตามขอ ๑๐
และยังไมสําเร็จการศึกษา
๓๐.๑.๗ นักศึกษาไมผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ
รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ ๒
๓๐.๑.๘ ใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบวาดวยวินัยนักศึกษา
๓๐.๑.๙ เรียนครบตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
๓๐.๒ ผูที่มีสถานภาพการเปนนักศึกษาจะมีบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐาน
เพื่อประกอบการใชสิทธิตางๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย
๓๐.๓ การคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพการเปนนักศึกษา
ตามขอ ๓๐.๑.๔ มีสิทธิในการขอคืนสภาพนักศึกษาได

73

หมวด ๗
การเสนอใหอนุปริญญาและปริญญา
ขอ ๓๑. การขอรับและอนุมัติอนุปริญญาและปริญญา
๓๑.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิจะขอรับปริญญา ตองศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร
และตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป มีเวลาเรียน
เปนไปตามขอ ๑๐ ยกเวนผูไดรับโอนรายวิชา
๓๑.๒ นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร และปฏิบัติครบตามขอกําหนดและระเบียบแต
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อาจขอรับอนุปริญญาไดถาไดศึกษาครบตามเกณฑหลักสูตร
อนุปริญญา
๓๑.๓ ใหนักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เมื่อคาดวาจะสอบไดครบถวนตามหลักสูตรตอ
ฝายทะเบียนและประมวลผล ภายในเวลาที่กําหนด
๓๑.๔ ใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูอนุมัติผลการศึกษา
๓๑.๕ นักศึกษาตองชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยใหเรียบรอยเสร็จสิ้นกอนจึงจะ
ไดรับการสเนอชื่อเพื่อขอรับปริญญา หรืออนุปริญญา
๓๑.๖ นักศึกษาที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรืออนุปริญญา จะตองเปน
ผูมีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรมไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนักศึกษา
๓๑.๗ ใหสภาวิชาการเสนอการใหปริญญาหรืออนุปริญญาและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติปริญญา หรืออนุปริญญา
ขอ ๓๒. การใหปริญญาเกียรตินิยม
๓๒.๑ สอบไดในรายวิชาใดๆไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได F ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน
๓๒.๒ สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทาไมนอยกวา ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐ ขึ้นไปสําหรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑
และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยได
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๖๐ สําหรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒
๓๒.๓ สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดเวลาไมเกินจํานวนปการศึกษาที่ระบุไวในหลักสูตร
๓๒.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชา ไมมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
หมวดที่ ๘
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ ๓๓ . มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญาเมื่อตรวจพบวาผูสําเร็จการศึกษา
หรือบัณฑิตขาดคุณสมบัติ
ขอ ๓๔. ในระหวางที่ยังไมไดออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑใดเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ใหนํา ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่มีผลใชบังคับอยูกอนหรือใน
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วันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ มาใชโดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ จนกวาจะไดออกระเบียบ
ประกาศ ขอกําหนดหรือหลักเกณฑตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย ดร.ปรีดี เกษมทรัพย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ภาคผนวก ข
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ที่ ๑๗๗๐/๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
---------------------เพื่อใหการดําเนินการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร(วท.บ.๔ ป)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (ศศ.บ. ๔ ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย
๑.๒ อาจารย ดร.เกรียงศักดิ์
๑.๓ ผูชวยศาสตราจารยดุสิต
๑.๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
๑.๕ อาจารย ดร.วิชิต
๑.๖ อาจารยอัจฉรียา
๑.๗ ผูชวยศาสตราจารยเสริมศรี

ภูมิพันธุ
ศรีสมบัติ
อุบลเลิศ
ภูมิพันธุ
กํามันตะคุณ
พัฒนสระคู
สุทธิสงค

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
๒.๑ ผูชวยศาสตราจารยเสริมศรี สุทธิสงค
ประธานกรรมการ
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๒.๒ อาจารยพิทักษ
๒.๓ อาจารยยุทธพันธ
๒.๔ อาจารยกองเกียรติ
๒.๕ อาจารย ดร.ประมุข
๒.๖ อาจารย ดร.คณิน

พลคชา
คําวัน
สุขเกษม
ศรีชัยวงษ
บรรณกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
๓.๑ ผูชวยศาสตราจารยเสริมศรี สุทธิสงค
ประธานกรรมการ
๓.๒ อาจารยพิทักษ
พลคชา
กรรมการ
๓.๓ อาจารยนัจธิชา
จันทรศรี
กรรมการ
๓.๔ อาจารยสุดารัตน
ภัทรดุลพิทักษ กรรมการ
๓.๕ อาจารยธิดารัตน
สาระพล
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๒

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญวิพากษหลักสูตร
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ที่ ศธ ๐๕๗๑.๐๓ /๐๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๑๒๐
๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุเคราะหวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (วท.บ. ๔ ป)
เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ จําปาวะดี
สิ่งที่สงมาดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จํานวน ๑ ชุด
ดวยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จะดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (วท.บ. ๔ ป) เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับผูเรียนไดมี
ความหลากหลายในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเพื่อใหหลักสูตรไดเขากับหลักเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตรงตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการวิพากษหลักสูตร เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตาม
หลักเกณฑ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงใครขออนุเคราะหทานรวม
เปนคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาสัตวศาสตร ดังรายละเอียด
เอกสารสิ่งที่สงมาดวย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารยเสริมศรี สุทธิสงค)
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
โทร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๑ - ๘ ตอ ๑๒๑ , ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๒๑
โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๙
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ที่ ศธ ๐๕๗๑.๐๓ /๐๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๑๒๐
๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุเคราะหวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (วท.บ. ๔ ป)
เรียน ดร.อุทัย โคตรดก
สิ่งที่สงมาดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จํานวน ๑ ชุด
ดวยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จะดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (วท.บ. ๔ ป) เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับผูเรียนไดมี
ความหลากหลายในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเพื่อใหหลักสูตรไดเขากับหลักเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตรงตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการวิพากษหลักสูตร เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตาม
หลักเกณฑ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงใครขออนุเคราะหทานรวม
เปนคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาสัตวศาสตร ดังรายละเอียด
เอกสารสิ่งที่สงมาดวย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารยเสริมศรี สุทธิสงค)
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
โทร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๑ - ๘ ตอ ๑๒๑ , ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๒๑
โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๙
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ที่ ศธ ๐๕๗๑.๐๓ /๐๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๑๒๐
๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุเคราะหวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (วท.บ. ๔ ป)
เรียน ดร.สิทธิศักดิ์ คําผา
สิ่งที่สงมาดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จํานวน ๑ ชุด
ดวยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จะดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (วท.บ. ๔ ป) เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับผูเรียนไดมี
ความหลากหลายในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเพื่อใหหลักสูตรไดเขากับหลักเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตรงตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการวิพากษหลักสูตร เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตาม
หลักเกณฑ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงใครขออนุเคราะหทานรวม
เปนคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาสัตวศาสตร ดังรายละเอียด
เอกสารสิ่งที่สงมาดวย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารยเสริมศรี สุทธิสงค)
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
โทร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๑ - ๘ ตอ ๑๒๑ , ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๒๑
โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๙

