ก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ข

คํานํา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาหลั ก สู ต รจากคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
กระบวนการกลั่นกรองการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุง
ครั้งนี้ได้พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยปรับปรุงและ
เพิ่ มรายวิ ช าให้ ส อดคล้ องกับ การพัฒ นาและเปลี่ ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิ จ และสั งคม เพื่ อให้
บัณฑิต มี ความรู้ ความเข้ าใจในเนื้อหาทางด้ า นสั ตวศาสตร์ ทั้ งด้ า นทฤษฎี และปฏิ บั ติ นอกจากนี้ มี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ท้องถิ่น และสังคมในการดําเนินชีวิต
ประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะกรรมการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร ขอขอบพระคุ ณผู้ เ กี่ ย วข้ องและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ แ ก่
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นที่ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ส าระสํ า คั ญ และ
รายละเอีย ดของหลักสู ตร จนสามารถพั ฒ นาหลักสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าสัต วศาสตร์
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) ซึ่ ง คาดหวั ง ว่ า จะสามารถนํ า ไปสู่ ผ ลผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถทางด้านสัตวศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อเป็นกําลั ง
สําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
คณะผู้จัดทํา

ค

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
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1
1
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4
9
10
11
12
12
13
14
14
14
18
59
61

ง

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 4

หมวดที่ 5

หมวดที่ 6

หมวดที่ 7

หมวดที่ 8

64
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

64
65
71
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92
93
94
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94
95
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96
98
99
99
100
100
103
103
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103

จ

ภาคผนวก

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เรื่อง การกําหนดรหัสวิชา
ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ ๒๔๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ภาคผนวก ง รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง

104
105
119
122

124
130
141
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
: ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Animal Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (สัตวศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Animal Science)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Animal Science)
3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
 ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3(103)/2559 เมื่อ
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ภาคเอกชน ได้แก่ สัตวบาลประจําฟาร์ม สัตวบาลส่งเสริมของบริษัท นักวิชาการส่งเสริม
ของบริษัท เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (อาหารสัตว์
หรือเวชภัณฑ์ที่ใช้กับสัตว์) นักวิชาการอาหารสัตว์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ นักวิจัย และอื่นๆ
8.2 หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เจ้าพนักงานสัตวบาล นักวิชาการเกษตร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์
และอื่นๆ
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8.3 เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านปศุสัตว์ (ประกอบธุรกิจส่วนตัว) เช่น เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
(ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มสุกร เป็นต้น) เจ้าของร้านธุรกิจเกี่ยวกับปศุสัตว์
(ขายอาหารสัตว์ ขายยาสัตว์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ เป็นต้น) และอื่นๆ
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ ชื่อ-สกุล/เลขที่บัตร ตําแหน่ง
ประจําตัวประชาชน วิชาการ
1

2

3

4

5

อาจารย์ ดร. คณิน
บรรณกิจ
3440300959061

-

อาจารย์ ดร. คู่ขวัญ
จุลละนันทน์
3360400703752

-

อาจารย์ ดร.กาญจนา
ปัญญาไว
3451200083131

อาจารย์ก้องเกียรติ
สุขเกษม
3509901058911
อาจารย์ ดร. นภารัศม์
เวชสิทธิ์นิรภัย
3102201428852

-

-

-

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

วท.ด. (เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
วท.ด. (เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์)
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์)
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร
วท.บ. (สัตวบาล)
ปร.ด. (ส่งเสริมการเกษตร
และพัฒนาชนบท)
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
ทษ.บ. (สัตว์ปีก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2551

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2546
2537
2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2543

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2541

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2559
2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2547

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540
2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้

2537

4
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม 7 ชั้น)
(2) อาคารบรรณราชนครินทร์ (ศูนย์วิทยบริการ)
(3) ศูนย์คอมพิวเตอร์เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม 7 ชั้น)
(4) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
(5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารเรียน 9 ชั้น)
(6) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(7) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเรียน 6 ชั้น)
10.2 หน่วนฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาของสาขาวิชาสัตวศาสตร์
(1) สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร จ.สกลนคร
(2) ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ จ.สุรินทร์
(3) สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(4) สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง จ.นครราชสีมา
(5) สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(6) ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จ.ราชบุรี
(7) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) จ.นครราชสีมา
(8) ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
(9) สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(10) บ. ฟินนอร์-เอเชีย จํากัด (สถานีพ่อแม่พันธุ์สุกร) จ. ชัยนาท
(11) บ. ซุนเซ้งฟาร์ม (ฟาร์มสัตว์ปีกและสุกร) จ.นครนายก
(12) บ. เอก-หฤษฎ์ จํากัด (ฟาร์มสุกร) จ.ชลบุรี
(13) บ. พี.เอฟ.อินเตอร์พิกฟาร์ม จํากัด จ.ราชบุรี
(14) บ. สหฟาร์ม จํากัด (กิจการโรงฟักทรัพย์สมบูรณ์) จ.ลพบุรี
(15) บ.ชูวิทย์ฟาร์ม จํากัด (ฟาร์มสัตว์ปีก) จ.บุรีรัมย์
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10.3 ห้องปฏิบัติการ มีดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10.3.1 ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ชื่อครุภัณฑ์
จํานวน (ตัว/ชุด/เครื่อง)
เครื่องวิเคราะห์โปรตีน
1
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
1
เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย
1
เครื่องบดตัวอย่าง
1
เตาเผาเถ้า
1
เครื่องชั่ง 2 ตําแหน่ง
2
เครื่องชั่ง 4 ตําแหน่ง
2
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
1
ตู้อบลมร้อน
1
โถแก้วดูดความชื้น
2
เครื่องกวนสารละลายและให้ความร้อน
1
ตู้ดูดควัน
1
เครื่องตรวจวัดคุณภาพไข่แบบอัตโนมัติ
1
เครื่องวัดสีแบบพกพา
1
10.3.2 ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ชื่อครุภัณฑ์
จํานวน (ตัว/ชุด/เครื่อง)
เครื่องวัดค่าการนําไฟฟ้า ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายรวม
1
และค่าอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ
เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหย
1
แบบจําลองโครงสร้างโมเลกุล
4
เครื่องกลั่นน้ํากลั่น
1
อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ
3
ตู้อบ
1
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
1
ตู้ดูดควัน
1
เครื่องชั่ง 4 ตําแหน่ง
2
เครื่องชั่ง 2 ตําแหน่ง
2
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ลําดับ
11
12
13
14
15
16
17
18

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อครุภัณฑ์
เครื่องกลั่นแบบลดความดัน
เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน
เครื่องให้ความร้อนแบบหลุม
ปั๊มสุญญากาศแบบไม่ใช้น้ํามัน
แก๊สโครมาโทกราฟี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
เครื่องอะตอมมิคแอบซอร์พชัน สเปคโทรโฟโตมิเตอร์

จํานวน (ตัว/ชุด/เครื่อง)
1
4
1
1
1
2
1
1

10.3.3 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ชื่อครุภัณฑ์
จํานวน (ตัว/ชุด/เครื่อง)
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายทอด
2
สัญญาณภาพระบบดิจิตอล
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา
4
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ
4
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ํา
1
เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน
5
เครื่องเขย่าสารละลายแบบหมุนวน
1
ตู้เขี่ยเชื้อ
1
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายให้ตกตะกอน
1
ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ํา
1
เครื่องเขย่าผสมสารละลาย
1
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ
2
เครื่องวัดค่าความหวานแบบพกพา
3
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น และแสง
1
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพาชนิดปากกา
1
เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดพืช
1
โถดูดความชื้น
4
เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิในดิน
1
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
1
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ลําดับ
19
20
21

ชื่อครุภัณฑ์
ชุดดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ
เครื่องวัดอัตราการหายใจ
เครื่องวัดน้ําตาลแบบมือ

จํานวน (ตัว/ชุด/เครื่อง)
1
1
1

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10.3.4 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ชื่อครุภัณฑ์
จํานวน (ตัว/ชุด/เครื่อง)
ชุดทดลองการวัดอย่างละเอียด
1
ชุดทดลองกฎของฮุก
1
ชุดทดลองการรวมแรงย่อย
1
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอร์นิก
1
ชุดทดลองการตกอย่างอิสระ
1
ชุดทดลองสัมประสิทธิ์การเสียดทาน
1
ชุดทดลองการกําทอนของเสียง
1
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล
1
ชุดทดลองความจุความร้อนจําเพาะของโลหะ
1
ชุดทดลองการขยายตัวเชิงความร้อนในของแข็ง
1
ชุดทดลองเครื่องชั่งกระแส
1
ชุดทดลอง การหาค่า ประจุต่อมวล
1
ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
1
ชุดทดลองการดูดกลืนรังสี
1
ชุดเทนเจ้นท์กัลวานอมิเตอร์
1
ชุดทดลองการอัดและการคายประจุ
1
ชุดทดลองสนามไฟฟ้า
1
ชุดแบบจําลองดาวเคราะห์
1
ชุดทดลองความเค้น-ความเครียดตามยาว
1
ชุดทดลองพลังงานศักย์ยืดหยุ่น
1
ชุดรอกระบบต่าง ๆ
1
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 4 นิ้ว
1
กล้องโทรทรรศน์แบบผสมขนาด 10 นิ้ว
1
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17

10.3.5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชื่อครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
พริ๊นเตอร์
เครื่องเล่นวีดีทัศน์ และซีดี
กล้องถ่ายวีดีทัศน์
กล้องภาพนิ่งดิจิตอล
กล้องภาพนิ่ง
เครื่องฉายแผ่นทึบ
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (ประจําห้องเรียน)
โปรเจกเตอร์ประจําห้องเรียน
โปรเจคเตอร์กระเป๋าหิ้ว
จอรับภาพพกพา
เครื่องขยายเสียงประจําห้องเรียน
เครื่องขยายเสียงกระเป๋าหิ้ว
เครื่อง Copy printer
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องรับโทรศัพท์
เครื่องโทรสาร

จํานวน (ตัว/ชุด/เครื่อง)
50
20
10
5
2
4
4
2
20
20
2
3
10
10
2
1
5
2

10.3 ห้องสมุด
นักศึ กษาสามารถใช้ บ ริการสืบ ค้ น ข้อมู ล ได้ จ ากศู นย์ วิ ทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
รวมทั้ งศู น ย์ภ าษาของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏร้ อยเอ็ด ซึ่ งมีการให้ บ ริการทางด้า นวิ ช าการต่า งๆ ใน
การศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ ในการเรียนและการวิจัย ดังนี้
10.3.1 ศูนย์วิทยบริการ สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทความ
15
รายการ
หนังสือ
78,942
รายการ
ไฟล์คอมพิวเตอร์
3
รายการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
11,777
รายการ
วีดีทัศน์/วีซีดี/ดีวีดี
2,676
รายการ

9
ดนตรี
อ้างอิง
วิจัย
วิทยานิพนธ์
สื่อสายตา

1
171
316
629
3

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

10.3.2 ศูนย์ภาษา สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตําราภาษาอังกฤษ
ตําราภาษาไทย
นิตยสาร
VCD และภาพยนตร์พากย์เสียงภาษาอังกฤษ
VCD ช่วยสอนภาษา

180
250
75
120
15

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

10.3.3 ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล H.W. Wilson, IEEE/IET Electronic Library (IEL)
ฐานข้อมูล LexisNexisR และ NexisR
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Thesis
ฐานข้อมูล Web of Science
ฐานข้อมูล ThaiLIS
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์ ปั จ จุ บั น การเพิ่ มขึ้ น ของประชากรโลก มาตรการการกี ด กั น ทางการค้ า
ระหว่างประเทศ การแข่งขันทางด้านสินค้าการเกษตร การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ฯลฯ นับเป็นผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของประเทศไทย สามารถสร้าง
โอกาสและอุปสรรคทางการค้าสินค้าการเกษตรของประเทศ ส่งผลต่อการวางนโยบายและยุทธศาสตร์
ต่างๆ ในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ ความได้เปรียบของประเทศไทยคือเป็นประเทศที่ถือได้
ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งอาหารของโลก และภาคการเกษตรก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สําคัญของประเทศอีกด้วย
โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อการเป็นแหล่ง
อาหารของโลก แสดงให้เห็นการให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการ
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ให้ความสําคัญต่อการผลิตภาคการเกษตรและการแปรรูปอาหาร ฉะนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
ประเทศไทยจะต้องผลิตบุคลากรภาคการเกษตรที่มีศักยภาพด้านความรู้ความสามารถทางความคิด องค์
ความรู้เชิงวิชาการ และการปฏิบัติกิจรรมต่างๆ ทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
นานาอารยประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ด้วยสภาวการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของทั่วโลกได้ให้ความสําคัญต่อการดูแลสุขภาวะ
ต่างๆ เพิ่มขึ้นกว่าในอดีต การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและการออกกําลังกาย รวมถึงกระแสการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทําให้ส่งผลต่อการอุปโภคและบริโภคที่เน้นสินค้ามีความสะอาดและมีคุณภาพ
มากขึ้น ก่อให้เกิดมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาหรือการ
ปรับตัวทางด้านการเกษตรจึงเน้นสินค้าที่เน้นการผลิตที่มีความปลอดภัย บางสินค้าเน้นไปในด้านชีววิถีที่
ใช้วิธีทางธรรมชาติที่ไม่มีเคมีเจือปนในการผลิต จึงต้องเน้นการผลิตหรือแปรรูปที่ตอบสนองกับสังคม
และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้ โดยให้ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และ
กิจกรรมการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศด้านกําลังคน และความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
12.1.3 ปรับปรุงหลักสูตรโดยให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ต่อความ
เป็นอยู่ เน้นการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสอด
คล้องกับกฎหมายทั้งของประเทศ และกฎหมายสากล
12.1.4 มีการกําหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12.1.5 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร ทําหน้าที่กํากับ ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมิน
มากําหนดแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
12.1.6 มีการเพิ่ มหรื อปรับ รายวิ ช าให้ เ หมาะสมอย่า งสม่ํา เสมอ เพื่อให้ส อดคล้ องกับ การ
ปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบัน
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12.2 กําหนดความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สํานึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ
12.2.2 สนับสนุนการวิจัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการถ่ายทอดความรู้ด้านสัตวศาสตร์ เพื่อบริการ
ชุมชนและสังคม
12.2.3 พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้ เป็นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ให้บริการสอนวิชาต่างๆ การในด้านต่อไปนี้
13.3.1 จัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา
13.3.2 การจัดตารางเรียนและสอบ
13.3.3 การจัดนักศึกษาตามระดับความรู้พื้นฐาน
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านสัตวศาสตร์ สามารถปรับตัวและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและดําเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
1.2 ความสําคัญ
จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสังคมโลกส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกๆ ด้าน ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิ จสั งคมและสภาพการผลิ ตทางด้า นการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่ างมากมาย การเปิด เสรี
ทางการค้ า ทั้ ง ในเวที การค้ า ระดั บโลกและระดั บ ภู มิ ภ าคต่ า งๆ ก่ อ ให้ เ กิ ด การแข่ งขั น ทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ จึ ง ส่ ง ผลต่ อการผลิ ต สั ต ว์ ภ ายในประเทศอย่ า งหลี กเลี่ ย งไม่ ได้ เช่ น การกํ า หนด
มาตรฐานการผลิต มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร ราคาสินค้าปศุสัตว์ การแข่งขันด้าน
การตลาด เป็นต้น ด้านการปศุสัตว์ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน การส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศที่มีความสําคัญ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวและ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ของประเทศเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นได้
ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อ
การพั ฒ นาประเทศ มี เ ป้ า หมายในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ตอบสนองกิ จ กรรมต่ า งๆ ใน
อุตสาหกรรมทางด้านปศุสัตว์ของประเทศได้อย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
สามารถนําความรู้ความสามารถทางด้านสัตวศาสตร์ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประกอบกิจกรรม
ทางด้ า นปศุ สั ต ว์ ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ทธิ ผ ล สามารถเชื่ อมโยงความรู้ ด้ า นต่ า งๆ ที่ มี
ความสัมพั นธ์กันได้ อย่า งเหมาะสม สามารถนําความรู้ ไปประกอบอาชีพทั้งในหน่ วยงานภาครั ฐและ
เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้
ก้ า วหน้ า ยั่ ง ยื น สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพสั ง คมปั จ จุ บั น ทั น กั บ วิ ท ยาการและเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการให้ แก่สังคมหรือชุมชนท้องถิ่นได้อย่ างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็ นผู้ที่มีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมอั น ดี ง ามซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติอย่างสมบูรณ์
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1.3 วัตถุประสงค์
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้
1.3.1 มีความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ทั้งในภาคทฤษฏี และปฏิบัติ รวมถึงประสบการณ์ฝึกงาน ไป
ใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และประกอบอาชีพอิสระ
1.3.2 สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดความความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์
แก่ท้องถิ่นและสังคม
1.3.3 สามารถปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเอง และวิชาชีพทางสัตวศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง
13.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ท้องถิ่น และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานใหม่ตามที่ สกอ.
กําหนด ความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายใน
ระยะเวลา 4 ปี

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของธุ ร กิ จ
ปศุ สั ตว์ และการเปลี่ ยนแปลง
ของโลก

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริ ก ารวิ ช าการ
ให้ มี ป ระสบการณ์ จ ากการนํ า
ความรู้ปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
1. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ําเสมอ
2. ติดตามความเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน
องค์กร และสถานประกอบการ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
3. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีความพึงพอใจบัณฑิตโดย
เฉลี่ยระดับ 3.51 จากระดับ 5
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 1. รายงานผลการประเมิ น
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ความพึ งพอใจในการใช้ บั ณฑิ ต
ของสถานประกอบการ
2. ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน 1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
การสอนให้ทํางานบริการวิชาการ ด้านสัตวศาสตร์ต่ออาจารย์ใน
แก่องค์กรภายนอก
หลักสูตร
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสูตรจัดให้มีระบบการจัดการศึกษา เป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2
ภาคการศึกษา ปกติ มีระยะเวลาแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัด
การศึกษาในระบบทางไกลหรือภาคฤดูร้อนต่อจากภาคปลาย โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต
ให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในหมวด 2 ข้อ 6.1
1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรจัดให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นโปรแกรมเรียนในเวลาราชการ โดยให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ใน
หมวด 2 ข้อ 7.1
1.3 การคิดหน่วยกิต
หลักสูตรจัดให้มีการคิดหน่วยกิต ในระบบทวิภาค โดยให้เป็นไปตามข้อคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 2 ข้อ 8.1 ดังนี้
-รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ใ ช้ เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หา ไม่ น้ อยกว่ า 15 ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
-รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
-การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามหรือประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
-การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตาที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงการหรือ
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน (ภาคต้น-ภาคปลาย)
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ภาคต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือน มกราคม – เมษายน
ในกรณีจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสัตวศาสตร์ หรือ
เกษตรศาสตร์ ซึ่งต้องผ่านการเทียบโอนรายวิชาเดิมที่เคยศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบ
แตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องเรียน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม นอกจากนี้นักศึกษาที่จะ
สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร มีระดับความรู้พื้นฐานบางรายวิชาไม่เท่ากัน นักศึกษามีข้อจํากัดทางทักษะ
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายของชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.2 สําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ คณะจะจัดให้มีการสอนเสริมหรืออาจจัดกิจกรรมให้นักศึกษารุ่นพี่ให้คําแนะนําและสอน
เสริมให้รุ่นน้อง
2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คําปรึกษาแนะนํา
2.4.4 มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่
เกี่ ยวข้ องกั บการดู แลนั กศึ กษา เช่ น วั นแรกพบระหว่ า งนั กศึ กษากั บอาจารย์ วัน พบผู้ ปกครอง การ
ติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น เป็นต้น
2.4.5 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์ แนะนําแนวทางในการประกอบ
อาชีพ และการศึกษาต่อในอนาคต
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2559
2560
2561
2562
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
ชั้นปีที่ 4
30
60
90
120
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
30

2563
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
2563
450,000 900,000 1,350,000 1,800,000 1,800,000
1. ค่าลงทะเบียน
90,000 180,000 270,000 360,000 360,000
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
540,000 1,080,000 1,620,000 2,160,000 2,160,000
รวมรายรับ
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระยะเวลา 4 ปี ต่อหัวนักศึกษา เท่ากับ 60,000 บาท/คน
รายละเอียดรายรับ
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2559
2560
2561
2562
1. งบบุคลากร
200,000
200,000
200,000 200,000
2. งบดําเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
30,000
30,000
30,000
30,000
2.2 ค่าใช้สอย
50,000
50,000
50,000
50,000
2.3 ค่าวัสดุ
50,000
100,000
150,000 200,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
72,000
72,000
72,000
72,000
3. งบลงทุน
2.2 ค่าครุภัณฑ์
50,000
100,000
150,000 200,000
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทําวิจัย
50,000
50,000
50,000
50,000
4.2 การบริการวิชาการ
30,000
30,000
30,000
30,000
รวมรายจ่าย
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2563
200,000
30,000
50,000
200,000
72,000
200,000
50,000
30,000

532,000

632,000

732,000

850,000

832,000

30

60

90

120

120

17,333

10,533

8,133

6,933

6,933

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระยะเวลา 4 ปี ต่อหัวนักศึกษา 42,932 บาท
2.7 การลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิต (ยกเว้นภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ และปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
หรือสหกิจศึกษา) แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือได้รับความเห็นชอบ ตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ
22
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
2.1.2) กลุ่มวิชาบังคับ
2.1.3) กลุ่มวิชาเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า

130

หน่วยกิต

30
12
6
6
6
94
94
28
50
16
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.2 รายวิชา
3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ก. บังคับเลือก 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
GEN1101
GEN1102
GEN1103

รหัสวิชา
GEN1104
GEN1105
GEN1106
GEN1107

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
English for Beginners
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3(2-2-5)
English for International Communication
ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ชื่อ
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Japanese for Beginners
ภาษาจีนพื้นฐาน
Chinese for Beginners
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
Vietnamese for Beginners
ภาษาลาวพื้นฐาน
Lao for Beginners

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ก. บังคับเลือก (ไม่มี)
ข. เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
GEN2101
GEN2102

ชื่อ
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GEN2103

ชื่อ
ทักษะชีวิต
Life Skills

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ก. บังคับเลือก (ไม่มี)
ข.
รหัสวิชา
GEN3101
GEN3102
GEN3103
GEN3104
GEN3105

เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
สังคมและวิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law for Living
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Citizenship and Social Responsibility
ร้อยเอ็ดศึกษา
3(3-0-6)
RoiEt Studies

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ก. บังคับเลือก (ไม่มี)
ข. เลือกเรียน 2 รายวิชา 6หน่วยกิต
รหัสวิชา
GEN4101
GEN4102

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise and Recreation for Health
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science and Environment for Quality of Life
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รหัสวิชา
GEN4103

GEN4104
GEN4105

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
การศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการปฏิบัติงาน
Individual Studies and Information
Technology for Work
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Mathematics for Life

3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
3.2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 28 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อ
MTH1103
คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
Mathematics for Science 1
CHM1107
เคมีทั่วไป
General Chemistry
CHM1108
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
SCB1108
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
CHM2605
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
ENG2201
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
English for Science and Technology 1
ENG2202
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
English for Science and Technology 2
ANS1402
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
Agricultural Microbiology

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
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รหัสวิชา
ANS2401
ANS3503

ชื่อ
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Agricultural Economics
สถิติศาสตร์เบื้องต้นทางการเกษตร
Elementary Statistics in Agriculture

2) กลุ่มวิชาบังคับ 50 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อ
ANS1403
หลักการผลิตสัตว์
Principles of Animal Production
ANS2402
หลักการผลิตพืช
Principles of Crop Production
ANS2403
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
Animal Anatomy and Physiology
ANS2404
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1
Animal Science Field Training 1
ANS2501
การผลิตสัตว์ปกี
Poultry Production
ANS2502
การผลิตสุกร
Swine Production
ANS2503
โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
ANS2504
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
ANS2505
สุขศาสตร์สัตว์และการสุขาภิบาล
Animal Hygiene and Sanitation
ANS3501
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
Beef Cattle and Buffalo Production
ANS3502
การผลิตโคนม
Dairy Cattle Production

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

23
รหัสวิชา
ANS3504
ANS3505
ANS3506
ANS3507
ANS3508
ANS3509
ANS4503
ANS4507

ชื่อ
หลักการส่งเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2
Animal Science Field Training 2
สัมมนาทางสัตวศาสตร์
Seminar on Animal Science
อาหารสัตว์และการคํานวณสูตรอาหารสัตว์
Feeds and Feed Formulation
ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
Animal Drugs and Their Usage
การวิจัยทางสัตวศาสตร์
Research in Animal Science
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3
Animal Science Field Training 3
การส่งเสริมการปศุสัตว์
Livestock Extension

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(2-3-6)
1(120)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
2(240)
3(2-3-6)

3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ANS3510
หัวข้อคัดสรรค์ทางสัตวศาสตร์
3(3-0-6)
Selected Topics in Animal Science
ANS3511
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
3(2-3-6)
Principles of Aquaculture
ANS3512
พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
3(2-3-6)
Forage Crops and Pasture Management
ANS3513
มีนวิทยา
3(2-3-6)
Ichthyology
ANS4501
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1
1(0-2-1)
Special Problems in Animal Science 1
ANS4502
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2
3(0-6-3)
Special Problems in Animal Science 2
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รหัสวิชา
ANS4504
ANS4505
ANS4506
ANS4508
ANS4509
ANS4510
ANS4511
ANS4512
ANS4513
ANS4514
ANS4515
ANS4516
ANS4517
ANS4518
ANS4519

ชื่อ
เตรียมสหกิจศึกษา
Co-operative Education Preparation
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์
Field Experiences in Animal Science
การตลาดปศุสัตว์
Livestock Marketing
การผลิตอาหารสัตว์
Animal Feed Processing
หลักวิทยาศาสตร์น้ํานม
Principles of Dairy Science
หลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
Principles of Meat Science
การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
Organic Livestock Production
การผสมเทียม
Artificial Insemination
เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
Animal Biotechnology
การผลิตแพะและแกะ
Goat and Sheep Production
เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร
Analytical Chemistry in Agricultural
ชีววิทยาของครัสเตเชียน
Biology of Crustacean
พืชไร่เศรษฐกิจ
Economic Field Crops
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
1(2-0-4)
6(640)
3(270)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลือกเรียนรายวิ ชาใด ๆ ในหลั กสูตรของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏร้ อยเอ็ ด โดยไม่ซ้ํากั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ ว และต้องไม่เป็นรายวิ ชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิ ตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยสัญลักษณ์ 7 ตัว โดย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด
เลขตัวที่ 4
หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวที่ 5, 6 และ 7 หมายถึง ลําดับความยากง่ายของรายวิชา
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
หมวดวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENxxxx
GENxxxx
GENxxxx
หมวดวิชาเฉพาะ
MTH1103
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน)
CHM1107
CHM1108
SCB 1108

ANS1402

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
จุลชีววิทยาทางการเกษตร

ANS1403

หลักการผลิตสัตว์

หมวดวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENxxxx
GENxxxx
GENxxxx
GENxxxx
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน)
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาบังคับ)

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ชีววิทยาทั่วไป
รวมหน่วยกิต

รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
19

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

27
ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
หมวดวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENxxxx
GENxxxx
หมวดวิชาเฉพาะ
CHM2605
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน)
ANS2401
ENG2201

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ชีวเคมีทั่วไป
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1
ANS2402 หลักการผลิตพืช
ANS2403 กายวิภาคและสรีวิทยาของสัตว์
ANS2404 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1
รวมหน่วยกิต

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

หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาบังคับ)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
22

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENxxxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
หมวดวิชาเฉพาะ
ENG2202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และ
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน)
เทคโนโลยี 2
หมวดวิชาเฉพาะ
ANS2501 การผลิตสัตว์ปีก
(กลุ่มวิชาบังคับ)
ANS2502 การผลิตสุกร
ANS2503 โภชนศาสตร์สัตว์
ANS2504 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ANS2505 สุขศาสตร์สัตว์และการสุขาภิบาล
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
21
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน)
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาบังคับ)

หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาเลือก)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาบังคับ)

หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาเลือก)
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
ANS3503
ANS3501
ANS3502
ANS3504
ANS3505
ANS3510
ANS3511

รหัสวิชา
ANS3506
ANS3507
ANS3508
ANS3509
ANS3512

ชื่อวิชา
สถิติศาสตร์เบื้องต้นทางการเกษตร
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
การผลิตโคนม
หลักการส่งเสริมการเกษตร
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2
หัวข้อคัดสรรค์ทางสัตวศาสตร์
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย
ชื่อวิชา
สัมนาทางสัตวศาสตร์
อาหารสัตว์และการคํานวณสูตรอาหารสัตว์
ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
การวิจัยทางสัตวศาสตร์
พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

XXXXXXX เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(120)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
19

หน่วยกิต
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(X-X-X)
16

29

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาเลือก)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาเลือก)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาเลือก)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (แผนปกติ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ANS4507 การส่งเสริมการปศุสัตว์
ANS4503 การฝึกงานทางด้านสัตวศาสตร์ 3
ANS4501 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1

หน่วยกิต
3(2-3-6)
2(240)
1(0-2-1)

XXXXXXX เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

3(X-X-X)
9

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (แผนสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ANS4507 การส่งเสริมการปศุสัตว์
ANS4503 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3
ANS4504 เตรียมสหกิจศึกษา

หน่วยกิต
3(2-3-6)
2(240)
1(2-0-4)

XXXXXXX เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

3(X-X-X)
9

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย (แผนปกติ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ANS4506 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์
ANS4502 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(270)
3(0-6-3)
6

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย (แผนสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ANS4505 สหกิจศึกษา

หน่วยกิต
6(640)

รวมหน่วยกิต

6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
GEN1101

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริม
ทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย และทักษะการใช้ภาษาไทยในบริบททาง
สังคมเพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสม
Significance of Thai language, principles, problems of Thai language
use; development of language skills: listening, reading, speaking and writing; and skills in
using of appropriate Thai for communication in social contexts
GEN1102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
English for Beginners
ทักษะในการศึกษาภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขีย น
คําศั พท์ โครงสร้า งประโยค ไวยากรณ์ พื้นฐาน การออกเสี ยงและบทสนทนาภาษาอั ง กฤษใน
ชี วิ ต ประจํา วั น ได้ แ ก่ การทั ก ทายและการกล่ าวลา การบอกเวลา การซื้ อและขายสิ่ งของ
การพู ดคุยเกี่ ยวกั บครอบครั ว กิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมในวันหยุด การถามทิศทาง และการ
บรรยายลั กษณะของคน เพื่ อความทั น สมั ย และทั น ต่ อเหตุ การณ์ สั งคมโลกปัจจุบัน
Basic English skills: listening, speaking, reading and writing;
basic vocabulary, sentence structure, basic grammar, pronunciation and basic
conversation in daily-life: greetings and saying goodbye, time telling, selling and buying
things, talking about family, daily routine, and vacation; asking for direction and
describing people for current and modern world society
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GEN1103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3(2-2-5)
English for International Communication
ทักษะในการศึกษาภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
โครงสร้ า งประโยค ไวยากรณ์ พื้ น ฐาน การออกเสี ย ง และบทสนทนาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
ได้แก่ การแนะนําสถานที่ การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ การวางแผนในอนาคต การตอบรับ
และปฏิเสธคําเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน เพื่อความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ใน
ศตวรรษที่ 21
Basic english skills: listening, speaking, reading, and writng; basic
vocabulary, sentence structure, basic grammar, pronunciation and conversation for
higher levels of English learning: introducing places, giving opinion, comparing
things, planning in the future, accepting and rejecting invitations, and writing a
resume for current and modern situation in the 21st century
GEN1104

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Japanese for Beginners
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น อย่ า งบู ร ณาการ ศึ กษา
คํา ศั พท์ รู ป ประโยค และไวยากรณ์ พื้น ฐาน ฝึ กสนทนาที่ ใช้ ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การทักทาย
การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สรุปและตอบคําถามได้ และการ
เขียนประโยคง่ายๆ ได้
Integrated Japanese skills: listening, speaking, reading and writing;
vocabulary; basic sentences and grammar, conversation practices in daily life
including greetings, self-introduction, time telling, shopping; practices of reading
short messages, summarizing and answering questions, and writing simple sentences
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GEN1105

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Beginners
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น แล ะเขี ย นภ าษาจี น อย่ า งบู ร ณาการการ
สนทนาขั้น พื้น ฐานในชีวิต ประจํา วัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนํา การขอบคุณ และการขอโทษ
เขีย นตามคํา บอก และเขีย นประโยคง่า ยๆ ฝึกอ่านเนื้อหาข้อความสั้นๆ การอ่านเพื่อสรุปและตอบ
คําถาม
Integrated Chinese skills: listening, speaking, reading and writing;
basic conversation practice in daily life including greetings, self-introduction,
showing appreciation and asking apologies, taking dictation and writing simple
sentences; practices of reading short messages, summarizing and answering questions
GEN1106

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
3(2-2-5)
Vietnamese for Beginners
ทักษะการฟัง พู ด อ่าน และเขีย นภาษาเวีย ดนามอย่ างบูรณาการ ศึ ก ษา
รู ป ประโยคและไวยากรณ์ เรี ย นรู้ ภ าษาเวี ย ดนามพื้ น ฐานที่ ใช้ ใ นชีวิตประจําวัน ได้แก่ การแนะนําตน
การบอกเวลา การซื้อของ การฝึกอ่านข้อความสั้นๆ การอ่านเพื่อสรุปความและตอบคําถาม และการ
เขียนประโยคง่ายๆ
Integrated Vietnamese skills: listening, speaking, reading and
written; basic grammar and sentence patterns; basic Vietnamese in daily life including
self-introduction, time telling, shopping, reading short messages, summarizing and
answering questions; practices of writing simple sentences
GEN1107

ภาษาลาวพื้นฐาน
3(2-2-5)
Lao for Beginners
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ภาษาลาวอย่ า งบู ร ณาการ
รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การทั ก ทาย การแนะนํา
ตนเอง การบอกเวลา การซื้ อ ของ เป็ น ต้ น หลักการอ่านข้อความสั้นๆ อ่านเพื่อสรุปความและตอบ
คําถาม และการเขียนประโยคง่ายๆ
Integrated Lao skills: listening, speaking, reading and writing;
basic grammar and sentences, conversation in daily life including greetings,
self–introduction, time telling, shopping; practices of reading short messages,
summarizing and answering questions, and in writing simple sentences
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
GEN2101

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
การเข้าใจศาสตร์ทางความงาม และเห็นคุณค่าความงามตามธรรมชาติ และ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ประสบการณ์ ข องความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และการดําเนินชีวิต
Understanding the science of aesthetics and appreciating the
aesthetics of nature and art and culture for gaining experiences of aesthetic
appreciation applicable for personal development and living
GEN2102

จริยธรรมกับชีวิต
3(3-0-6)
Morality and Life
ความหมาย คุณค่า และเป้าหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิดในการ
ดําเนิ นชีวิต ความหมายของจริยธรรม หลั กการพัฒนาจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
ตนเอง การดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม การแก้ไขปัญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม
Meaning, values and goals of life; philosophy and concepts of living,
the definition of ethics, ethical development principles, development of self-morality and
ethics, living together in society, solving life problems using religious principles
GEN2103

ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
ทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันโดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา การเข้ าใจ
ตนเองและผู้ อื่น การพัฒ นาบุ คลิ กภาพ การสื่ อสารและการสร้า งมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการคิด
กระบวนการการคิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Life skills for living in the current society using basics of psychology,
understanding self and others, personal development, communication and
building human relationships, thinking processes, processes of problem solving and
critical thinking
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
GEN3101

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
สังคมและวิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
การดําเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ในด้าน
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพลวัตของการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การปรับตัวของไทยในการเป็นประชาคมโลกและ
ประชาคมอาเซียน สภาพปั ญหาและแนวโน้ มของการเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ในประเทศไทย อันเป็นผล
มาจากกระแสโลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน
The ways of humanliving under global changes in the areas of
society, culture, economy, politics and technology; dynamics of changes in a global
society impacting the worlds’ population and Thai people, adaptation of Thailand in
the international community and the ASEAN community; problems and trends of
changes in Thailand as a result of globalization and the formation of the ASEAN
community
GEN3102

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law for Living
หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชนองค์กร ในกระบวนการยุติธรรม

ทางแพ่งและทางอาญา
Principles of public and private law, legal organizations related
to civil and criminal procedures
GEN3103

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ประวัติศาสตร์พัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมือง
และเหตุการณ์สําคัญทางการเมือง แนวโน้มบริบททางการเมืองการปกครองของสังคมไทย
History and development of Thai politics and government,
political institutions and important political events, trends in the context of Thai politics
and government
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GEN3104

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Citizenship and Social Responsibility
หลั ก การพื้ น ฐานของประชาธิ ป ไตย สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน นิ ติ รั ฐ และนิ ติ ธ รรม
ความหมายของ “พลเมือ ง” ในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ตื่น ตัว ในสังคม
ประชาธิปไตย และให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลู ก ฝั ง จิ ต สํา นึ ก บทบาท และหน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมในฐานะพลเมืองโลก
Basic principles of democracy, human rights, legal state and rule
of law; meaning of “citizenship” in a democratic regime, self-development to be active
citizens in a demaocratic society and to take responsibility to their society, building social
conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen
GEN3105

ร้อยเอ็ดศึกษา
3(3-0-6)
Roi Et Studies
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคมและ
เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม การดํา เนิน ชีวิต คติค วามเชื่อ ประเพณีพิธีก รรม ภูมิปัญ ญา วรรณกรรม
ศิลปะ บุคคลสําคัญ พระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดร้อยเอ็ด
Geography of Roi Et province, historical development, society and
economy, culture, lifestyle, beliefs, rituals, traditions, wisdom, literature, arts and
dignitaries; and relationship between the King and Roi Et
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
GEN4101

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise and Recreation for Health
ความหมาย ความรู้เบื้องต้น ประเภท หลักการ และประโยชน์ของการออก
กําลังกายและนั นทนาการเพื่อสุขภาพ การฝึกปฏิบั ติการออกกําลังกายชนิดต่ างๆ และการจัดกิจ กรรม
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Meaning, basic knowledge, types, principles and benefits of
exercises and recreational activities for health; practices of different types of
exercises and recreational activities management for health
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GEN4102

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science and Environment for Quality of Life
กระบวนการและการพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลั กการพัฒ นา
คุณภาพชีวิต การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน โรค ความสํา คัญ และผลกระทบของการพั ฒ นา
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ต่ อ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ์ การนํา ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ม าประยุ ก ต์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ดํารงอยู่
อย่างเป็นสุข
Processes and development of science and technology, principles of
quality of life development, health promotion and disease prevention,
importance and impacts of sciencetific and technological development on
ecosystem, natural resources, biodiversity and conservation; application of science
knowledge for improving quality of life to be healthy living
GEN4103

การศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 3(2-2-5)
Individual Studies and Information Technology for Work
ความสําคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาความรู้และทั กษะ
สารสนเทศ การสื บ ค้ น สารสนเทศโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น เครื่ อ งมื อ องค์ ป ระกอบ
ทางด้ า นฮาร์ ด แวร์ การใช้ โ ปรแกรมระบบ การใช้โปรแกรมประยุ กต์เ พื่ อการจัดทําเอกสาร
การทํา ตารางคํา นวณ การนําเสนอ และการจัดการฐานข้อมูล การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา
The importance of information literacy, development
processes of knowledge and information skills, retrieving information using
information technology as a tool, elements of hardware, usage of system programs,
usage of application program to create documents, calculation tables, presentations,
and data base management; computer networks usages, data exchange on computer
network; the respect for intellectual property copyrights

37
GEN4104

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการ และกระบวนการคิด และแก้ไขปัญ หาทางคณิต ศาสตร์ ข่า วสาร
การนํ า เสนอข้อ มูล และการวิเ คราะห์ข้อ มูล เบื ้อ งต้น การเทีย บบั ญญั ติไตรยางศ์ และร้ อยละ
ความน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล ลําดับและอนุกรม
Principles and thinking and solving processes in mathematics,
information, data presentation and basic data analysis, and percentage, probability, logic,
and reasoning, order and series
GEN4105

คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Mathematics for Life
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธ ี ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ที ่ เ กี ่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก ร ร ม ใน
ชี วิ ต ประจํา วั น นิ ติ ก รรมสั ญ ญาและตราสารหนี้ ต่ า งๆ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ อิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรม
สําเร็จรูปอย่างง่าย
Mathematical princples and approaches to daily life activities,
making legal contracts and bonds via electronic devices or ready-made programs
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 28 หน่วยกิต
รหัสวิชา
MTH1103

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematics for Science 1
ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ บทประยุกต์ของอนุพันธ์ อนุพันธ์ย่อย
อินทิเกรตและอินทิเกรตของฟังก์ชันชนิดต่างๆ อินทิเกรต จํากัดเขตและไม่จํากัดเขต
Limits of functions, continuous functions, derivatives, application of
derivatives, partial derivatives, integration and the integration of the function types,
definite integration and indefinite integration
CHM1107

เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
โครงสร้างอะตอม และสมบัติธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว
และสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า
Atomic structure and properties of matter, chemical bonds,
stoichiometry, gases, liquids and solution, chemical equilibrium, acid-base and
electrochemistry
CHM1108

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
General Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหา เคมีพื้นฐาน CHM1107
Laboratories related to the contents in CHM1107 General chemistry
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ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
General Biology
หลั กชี ว วิ ท ยาพื้ น ฐาน เซลล์ และองค์ ป ระกอบของเซลล์ การแบ่ ง เซลล์ สารเคมี ใ น
สิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์
วิ วั ฒ นาการ การจั ด หมวดหมู่ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และนิ เ วศวิ ทยา ปฏิ บั ติ การพื้ น ฐานทาง
ชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ ในการศึกษาทางชีววิทยา
Basic biology, cells, cellular components, cell division, chemical
substances in living things, genetics, reproduction and development, photosynthesis,
cellular respiration, evolution, classification; biological diversity and ecology; laboratory
using microscope for biology study
CHM2605

ชีวเคมีทั่วไป
3(2-3-6)
General Biochemistry
ความรู้เบื้องต้นทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น องค์ประกอบชีวเคมีพื้นฐานในเซลล์ และ
ระบบบัฟเฟอร์ของร่ างกาย โครงสร้างโมเลกุลของสารอาหาร ฮอร์ โมน กระบวนการเมตาบอลิซึมของ
สารอาหาร เพื่อใช้เป็นพลังงาน ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ สร้างการเจริญเติบโต และขจัดของเสีย
Basic knowledge of chemistry, chemical reactions, basic bio-chemical
composition in cell, body buffer system, molecular structure of nutrients, hormones,
metabolic processes of nutrients producing energy, repairing growth and waste
elimination
ENG2201

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
3(2-2-5)
English for Science and Technology 1
พั ฒ นาความสามารถในการใช้ ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการเขี ย น การฟั ง การพู ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน เพื่อใช้ภาษาสื่อความหมายในการเรียนวิชาอื่นๆและในชีวิตประจําวันได้
Developing the abilities in using english skills : writing, listening, speaking
and especially reading, for communicating in other subject learning and everyday life
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ENG2202

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
3(2-2-5)
English for Science and Technology 2
พั ฒ นาความสามารถในการใช้ ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการเขี ย น การฟั ง การพู ด
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการอ่ า น ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น ต่ อเนื่ องจากวิ ช าภาษาอั งกฤษสํ า หรั บ วิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 1
Improving the abilities in usage of English skills : writing, listening,
speaking and especially reading at a higher level from English for Science and
Technology 1
ANS1402

จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ วิธีการควบคุม
จุลินทรีย์ ความสําคัญของจุลินทรีย์ในด้านการก่อโรค การเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับจุลชีววิทยาทางการเกษตร
Structure and function of microorganisms, nutrients, growth,
reproduction, and control of microorganisms; significance of pathogenicity, agriculture,
food and environment; laboratories related to agricultural microbiology

ANS2401

เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Economics
หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร ฟังก์ชันการผลิต กฎผลได้ลดน้อยถอยลง รายได้ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การผลิ ต ต้ น ทุ น การผลิ ต บั ญ ชี ต้ น ทุ น การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และผลตอบแทนทางบั ญ ชี แ ละทาง
เศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาบัญชีต้นทุนการผลิตทางการเกษตร การประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตร
การตลาดและสินเชื่อการเกษตร
Principles of agricultural economics, production functions, laws of
diminishing returns, revenue related to production, production costs, cost accounting,
analysis of cost and benefit in accounting and economics; case studies on cost
accountability in agriculture, application of economics for agricultural production,
agricultural marketing and credit
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ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
สถิติศาสตร์เบื้องต้นทางการเกษตร
3(2-3-6)
Elementary Statistics in Agriculture
พื้นฐานของวิธีการทางสถิติ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การนําเสนอ
ข้อมูล การแจงแจงทวินาม การแจกแจงปกติ การแจกแจงไคสแควร์ การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย ฝึกการคํานวณทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Basics of statistical methods, measures of central tendency, measures of
dispersion, presentations of statistical data, binomial distribution, normal distribution,
chi-square distribution, t-distribution, F-distribution, estimation, hypothesis testing, simple
correlation and simple linear regression; practices of using statistical software packages
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 50 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ANS1403

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
หลักการผลิตสัตว์
3(2-3-6)
Principles of Animal Production
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญ พันธุ์สัตว์ อาหารและการให้อาหาร การสุขาภิบาล
และการป้องกันโรค การจัดการฟาร์ม มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การตลาด ปัญหาที่พบในการผลิตสัตว์ การ
ฝึกปฏิบัติงานเบื้องต้นในฟาร์มปศุสัตว์
Principles of important commercial animals production, animal breeds,
feed and feeding, sanitation and disease prevention, farm management, good farm
practices, marketing, problems in animal productions; basic practices in animal farms
ANS2402

หลักการผลิตพืช
3(2-3-6)
Principles of Crop Production
ความสํ าคั ญ ของการผลิ ตพื ช การจํ าแนกพื ช การเจริ ญ เติ บโตและพัฒ นาการของพื ช
ปัจจัย ที่มีผ ลต่อการเจริ ญเติ บโตและพัฒนาการของพืช เขตเกษตรกรรมและการจัด การในการผลิตพื ช
กระบวนการเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การฝึกปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตพืช
Importance of crop production, classification of crops, crop growth and
development, factors affecting crop growth and development, agricultural area and crop
production management, harvesting and post harvesting processes; basic practices in crop
production
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ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Anatomy and Physiology
โครงสร้าง ส่วนประกอบ และหน้าที่ของเนื้อเยื่อพื้นฐานของร่างกาย ระบบ โครงร่าง
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบการขับถ่าย
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาบรรยาย
Structure components and functions of fundamental tissues of the body,
cells and tissues, skeletal system, muscular system, blood circulation lymphatic system,
digestive system, respiratory system, urinary system, body fluid, nervous system, sensory
system, reproductive system, endocrine system; laboratories occording to contents
lectured
ANS2404

การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1
1(0-3-2)
Animal Science Field Training 1
ปฏิบัติงานเบื้องต้นในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง
Basic Practices in a university animal farm for increasing knowledge, skills
and experiences in a real performance
ANS2501

การผลิตสัตว์ปีก
3(2-3-6)
Poultry Production
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของการผลิตสัตว์ปีก พันธุ์สัตว์ปีก การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การป้องกันและการรักษาโรค การจัดการโรงฟักไข่และ
การจั ด การฟาร์ ม สั ต ว์ ปี ก ปั ญ หาและแนวทางแก้ ป ั ญ หาสํ า หรั บ การผลิ ต สั ต ว์ ปี ก การตลาดสั ต ว์ ปี ก ;
ฝึกปฏิบัติงานในฟาร์มสัตว์ปีก
Economic importance of poultry production, breed, farm management,
housing and equipment, feed and feeding, disease and preservation, hatchery
management and poultry farm management, problems and their solving guidelines for
poultry production, marketing of poultry; practice in poulty farm
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ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
การผลิตสุกร
3(2-3-6)
Swine Production
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของการผลิตสุกร พันธุ์สุกร การจัดการฟาร์มสุกร โรงเรือน
และอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหารสุกร โรคและการป้องกันโรค การสุขาภิบาล ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาสําหรับการผลิตสุกร การตลาดสุกร ฝึกปฏิบัติงานในฟาร์มสุกร
Economic importance of swine production, breed, farm management,
housing and equipment, feed and feeding, disease and preservation, sanitation,
problems and their solving guidelines for swine production, marketing of swine; practice
in swine farm

ANS2503

โภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Nutrition
โครงสร้ า ง และหน้ า ที่ ข องสารอาหาร ระบบทางเดิ น อาหารของสั ต ว์ การย่ อ ย
การดูดซึม และเมทาโบลึซึมของสารอาหารในร่างกายสัตว์ โรคขาดสารอาหารในสัตว์ การวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของอาหารสัตว์
Structure and function of nutrients, gastrointestinal tract of animals,
digestion, absorption and metabolism of nutrients, nutritional disorder in animals,
chemical analysis of animal feed

ANS2504

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(3-0-6)
Animal Breeding
หลักพื้นฐานทางพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุศาสตร์ประชากร ลักษณะ
ทางคุณภาพและปริมาณ หลักการคัดเลือกพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์และการประเมินพันธุกรรมสัตว์ การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญ
Fundamentals of genetics and animal breeding, population genetics,
qualitative and quantitative trait, principles of animal selection, mating system and
genetic evaluation, economic animal breeding improvment
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ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
สุขศาสตร์สัตว์และการสุขาภิบาล
3(2-3-6)
Animal Hygiene and Sanitation
โรคที่สําคัญของสัตว์เศรษฐกิจ การตรวจวินิจฉัย การบําบัดและการดูแลรักษาพยาบาล
หลักการสุ ขาภิ บาล การควบคุมและป้ องกั น การกํา จัดพยาธิทั้งภายนอก และภายใน ปฏิบัติ การที่
สอดคล้องกับสุขศาสตร์สัตว์และการสุขาภิบาล
Important diseases of domestic animal, diagnosis, treatment and nursing
care, animal sanitation, diseases control and prevention, elimination of external and
internal parasites; laboratories related to animal hygiene and sanitation

ANS3501

การผลิตโคเนื้อและกระบือ
3(2-3-6)
Beef Cattle and Buffalo Production
การผลิตโคเนื้อและกระบือเป็นการค้าที่เหมาะสมกับเขตร้อน พันธุ์สัตว์ การให้อาหาร
การจั ดการในฟาร์ มโคเนื้ อและกระบือ และปั ญหาต่ างๆ ในการผลิ ตโคเนื้ อและกระบือ โรค และการ
ป้องกันโรค ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการผลิตโคเนื้อและกระบือ
Economic beef cattle and buffalo production suitable for the tropic,
breeding, feeding, beef cattle and buffalo farm management, problems of beef cattle
and buffalo production, beef cattle and buffalo diseases and prevention; laboratories
related to beef cattle and buffalo production

ANS3502

การผลิตโคนม
3(2-3-6)
Dairy Cattle Production
พันธุ์ และการคัดเลือกโคนม โภชนศาสตร์ และการจัดการอาหารโคนม การจัดการ
โคนม การสังเคราะห์น้ํานม การรีดนมและการผลิตน้ํานมคุณภาพสูง โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงโคนม
ความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม โรคและการจัดการสุขภาพของโคนม ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการผลิต
โคนม
Dairy cattle breeding and selection, dairy cattle nutrition and feeding,
dairy cattle management, milk synthesis, milking and high quality milk production,
housing and equipment, fertility of dairy cattle, disease and health management of dairy
cattle; laboratories related to dairy cattle production
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ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(2-3-6)
Principles of Agricultural Extension
ความหมาย ปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ และความสํ า คั ญ ของการส่ ง เสริ ม การเกษตร
นโยบายส่งเสริมการเกษตรของรัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร บทบาทและหน้าที่ของนัก
ส่งเสริมการเกษตร สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร วิธีและเทคนิคในการส่งเสริมการเกษตร การดําเนินการ
โครงการส่งเสริมการเกษตร
Definition, philosophy, purposes and importance of agricultural extension,
government policies on agricultural extension, organizations related to agricultural
extension, roles and duties of agricultural extension agents, media for agricultural
extension, methods and techniques of agricultural extension, implementation of
agricultural extension projects
ANS3505

การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2
1(120)
Animal Science Field Training 2
การฝึ กงานในสาขาสั ต วศาสตร์ ในสถาบั นของรัฐ เป็น เวลาไม่ น้อยกว่า 120 ชั่ว โมง
เพื่อให้เกิดความชํานาญและมีประสบการณ์จนสามารถนําไปประกอบอาชีพ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ประจําสาขาวิชาสัตวศาสตร์
In-service training and practices on animal production in government
agency not less than 120 hours for increasing expertise and experiences useing in career
working, under an approval of lecturers

ANS3506

สัมมนาทางสัตวศาสตร์
1(0-3-2)
Seminar on Animal Science
ตรวจเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านสัตวศาสตร์ การเขียนรายงานวิชาการ
การนําเสนอ การอภิปราย และสรุปผล
Review of literature on topics relating to animal science, scientific report
writing, presentation, discussion and conclusion
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ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
อาหารสัตว์และการคํานวณสูตรอาหารสัตว์
3(2-3-6)
Feeds and Feed Formulation
วัตถุ ดิบ อาหารสั ตว์ ประเภทและคุณค่ าทางโภชนาการของอาหารสัต ว์ การประเมิ น
คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของอาหารสั ต ว์ ความต้ อ งการโภชนะของสั ต ว์ การประกอบสู ต รอาหารสั ต ว์
กระบวนการผลิตอาหาร กฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เทคนิคการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การใช้สารเคมีอย่างง่าย
Feedstuffs, classification of nutritional values of animal feed, feed
evaluation, nutrient requirements of farm animals, feed formulation, animal feed
processing, law and act on animal feed quality control, feed microscopy and chemical
test
ANS3508

ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
3(3-0-6)
Animal Drugs and Their Usage
การแยกประเภทชนิ ด ของยาและสารเคมี ที่ใช้ ใ นการเลี้ ย งสั ต ว์ การออกฤทธิ์ ท างยา
เทคนิคการใช้ยา การเก็บรักษายา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา
Classification of drugs and chemicals used in animals, drug actions, drug
usage techniques, drug storage and drug law
ANS3509

การวิจัยทางสัตวศาสตร์
3(2-3-6)
Research in Animal Sciences
แผนการทดลองสําหรับการวิจัยทางสัตวศาสตร์ วิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลการ
ทดลองโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Experimental designs for animal science research, analysis and
interpretation of experimental data using statistical software packages
ANS4503

การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3
2(240)
Animal Science Field Training 3
การฝึกงานในสาขาสัตวศาสตร์ในสถานประกอบการของเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

240 ชั่วโมง
In-service training and practice in animal production of private sectors
not less than 240 hours
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ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
การส่งเสริมการปศุสัตว์
3(2-3-6)
Livestock Extension
หลั ก การและวิ ธี ก ารในการส่ ง เสริ ม การเกษตรด้ า นปศุ สั ต ว์ เทคนิ ค การถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ การผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ การฝึกอบรมเกษตรกร การนําเสนอข้อมูลทางการเกษตรต่อ
ชุมชน เทคนิคการขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ และมีการศึกษานอกสถานที่
Principles of livestock extension, knowledge transfer technique,
multimedia production for agricultural training , presenting the Livestock information to
public, products and goods selling technique, field trip
2.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

รหัส
ANS3510

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
หัวข้อคัดสรรค์ทางสัตวศาสตร์
3(3-0-6)
Selected Topics in Animal Sciences
เรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันทางสัตวศาสตร์ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การ
ผลิตอาหารสัตว์ การจัดการฟาร์ม การรักษาสัตว์ เป็นต้น นําเสนอผลการศึกษาเป็นรายกลุ่ม
Study on current interesting topics in animal science in the area of animal
production technology, feed production, farm management, animal medication etc,
presentation of the study in group
ANS3511

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
3(2-3-6)
Principles of Aquaculture
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ประกอบด้วยสัตว์น้ําจืด สัตว์น้ํากร่อย และ
สัตว์น้ําเค็ม การสร้างบ่อและอุปกรณ์ คุณภาพน้ํา และการปรับปรุงคุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
อาหารและการให้อาหาร โรคและปรสิต เทคนิคการเพาะและการอนุบาลสั ตว์น้ํ า การตลาดและการ
จัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
General information on aquaculture; fresh water animals, brackish water
animals, and marine animals, pond construction and equipments, water quality and
water quality improvement for aquaculture; feed and feeding, diseases and parasites,
breeding and nursing techniques of aquatic animals, marketing and aquaculture business
management; laboratories related to principles of aquaculture
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ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
3(2-3-6)
Forage Crops and Pasture Management
ความสําคัญของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ตระกูล
หญ้าและถั่ว องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารสัตว์ ประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์เขตร้อน
การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าสําหรับเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ การเก็บถนอม การแปรรูปและ
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช อาหารสั ต ว์ การนํ า วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท างการเกษตรมาแปรรู ป เป็ น อาหารสั ต ว์
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับพืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
Importance of forage crops, botanical characteristics of grasses and
legumes, chemical component and nutritive value of animal feed, classification of
tropical forage crops, planning and pasture management for ruminants, storage and
processing, animal feeds from agriculture-by-products; laboratories related to forage
crops and pasture management

ANS3513

มีนวิทยา
3(2-3-6)
Ichthyology
ลั ก ษณะภายนอกและภายในของปลา การเคลื่ อ นที่ แ ละการลอยตั ว ของปลา
การแลกเปลี่ยนก๊าซและระบบไหลเวียน การกินและระบบการย่อยอาหาร การสืบพันธุ์และชีวประวัติ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ พฤติกรรม
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ปลา อนุกรมวิธานของปลา ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมีนวิทยา
External and internal morphology of fish, locomotion and buoyancy of
fish, gas exchange and circulatory system, feeding and digestive system, reproduction
and life histories, endocrine system, nervous system and sense organs, skeletal and
muscular system, behavior, environment and conservation, taxonomy of fish;
laboratories related to ichthyology

ANS4501

ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1
1(0-2-1)
Special Problems in Animal Science 1
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์ นําเสนอโครงร่างงานวิจัย และทํา
การทดลองเบื้องต้นในสาขาสัตวศาสตร์
Searching and collecting data of interesting topics in animal science;
presenting research proposal, preliminary experiment in animal science
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ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2
3(0-6-3)
Special Problems in Animal Science 2
การวิจัยตามโครงร่างวิจัยที่นําเสนอในรายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1 วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลการวิจัย จัดทํารูปเล่มรายงาน พร้อมนําเสนอ
Conducting research on selected topics presented in Special Problems in
Animal Science 1, data analysis, conclusion, report production and presentation

ANS4504

เตรียมสหกิจศึกษา
1(2-0-4)
Co-operative Education Preparation
หลั ก และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา กระบวนการและขั้ น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา
ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่
จําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสําเร็จ
Principles of cooperative education, cooperative education processes,
selection of suitable workplace, preparation for job recruitment, resume writing and job
interview techniques, basic competency for organization, report writing and presentation
techniques, personality development, development of personality for working society,
preparation for working success

ANS4505

สหกิจศึกษา
6(640)
Co-operative Education
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งรายงานผล
การปฏิบัติและปัญหา และนําเสนอต่อที่ประชุมของสาขาสัตวศาสตร์
A minimum of one semester training or research in workplace, including
a submission of a written report of performance and problems to animal science
meeting
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ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์
3(270)
Field Experiences in Animal Science
การฝึกปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์ หรือห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อย่างน้อย 270 ชั่วโมง
In-service training and practice in animal farms or laboratory in
government agency or private sector not less than 270 hours
ANS4508

การตลาดปศุสัตว์
3(2-3-6)
Livestock Marketing
ภาวะการตลาดปศุ สั ต ว์ ใ นประเทศไทย การตลาดโค กระบื อ สุ กร และสั ต ว์ ปี กใน
ปัจจุบัน แบบฟอร์มและการเก็บสถิติของการเลี้ยงสัตว์ ปริมาณของสัตว์เลี้ยงในภาคต่างๆ การคํานวณ
ต้ น ทุ น ในการผลิ ต สั ต ว์ อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ การเตรี ย มสั ต ว์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
จําหน่ายในตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางและต่างประเทศ ปัญหาและวิธีปรับปรุงการตลาดปศุสัตว์
Livestock market situation in Thailand; current cattle, buffalo swine and
poultry; forms and animal production statistical data record, number of domestic
animals in different parts of Thailand, production cost calculation of animal production,
demand and supply of animal producer, animal and animal production for domestic
market, middle and foreign markets, problems and development of livestock marketing

ANS4509

การผลิตอาหารสัตว์
3(2-3-6)
Animal Feed Processing
การจําแนกโภชนะและวัตถุดิบอาหารสัตว์ การเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ การเก็บ
ตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อตรวจคุณภาพ การเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารสัตว์ การผสมอาหาร กระบวนการ
เตรี ยมวั ตถุดิ บอาหารสัต ว์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต อาหารสัตว์ มาตรฐานอาหารสัต ว์ ความ
ปลอดภัยในโรงอาหารสัตว์ สารเสริมในอาหารสัตว์ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
การผลิตอาหารสัตว์
Classification of nutrients and feedstuffs, buying feedstuffs, collecting feed
samples for quality measurement, feedstuffs storage, feed mixing, feedstuff prepration,
equipment for production, feed standard, safty in the feed mill, feed additives; field trip;
laboratories related to animal feed processing
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ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
หลักวิทยาศาสตร์น้ํานม
3(2-3-6)
Principles of Dairy Science
กายวิภาค และสรีรวิทยาของเต้านมในสัตว์ให้นม การหลั่งน้ํานมและสุขศาสตร์การรีดนม
การจัดการสุขภาพและผลผลิตของฝูงสัตว์ให้นม เต้านมอักเสบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและการ
ควบคุมเต้านมอักเสบ องค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาในน้ํานมดิบ การแปรรูปน้ํานม การ
ควบคุมคุณภาพน้ํา นม กฎหมายและมาตรฐานน้ํานมและผลิตภัณฑ์นม และมีการศึกษานอกสถานที่
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์น้ํานม
Anatomy and physiology of mammary gland of dairy animals, milk let
down and milking hygiene, herd health and production management of dairy animals,
mastitis and related factors, prevention and control of mastitis; physical, chemical and
microbiological compositions of raw milk, milk processing, quality control of milk and
milk products, including laws and standards on milk and processed milk; field trips;
laboratories related to principles of dairy science
ANS4511

หลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
3(2-3-6)
Principles of Meat Science
โครงสร้างและคุณสมบัติของกล้ามเนื้อ การฆ่าสัตว์ตามมาตรฐาน การประเมินและแบ่ง
เกรดคุณภาพซาก การตัดแต่งเนื้อสัตว์ การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ การประเมินคุณภาพเนื้อ
และการแปรรูปเนื้อสัตว์ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
Structure and properties of muscles, livestock slaughtering standards,
carcass inspection and grading, meat cutting and packing, meat storage, meat evaluation
and meat processing; laboratories related to principles of meat science

52
รหัสวิชา
ANS4512

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
3(2-3-6)
Organic Livestock Production
หลั กการผลิ ตเกษตรอิ นทรี ย์ มาตรฐานสํ าหรั บการผลิ ตและการแปรรู ปเกษตรอิ นทรี ย์
มาตรฐานการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์เพื่อการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ การจัดการ
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสัตว์จากระบบอินทรีย์ ระบบการผลิตและการตลาด
ปศุสัตว์อินทรีย์ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
Principles of organic agricultural production, organic livestock production
and processing standards, animal welfare for organic livestock production, organic
livestock farming management, quantity and quality of organic livestock production,
organic livestock production system and marketing; laboratories related to organic
livestock production

ANS4513

การผสมเทียม
3(2-3-6)
Artificial Insemination
ประโยชน์และความสําคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์
การรีดน้ําเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ การขยายหรือการเจือจางน้ําเชื้อ การเก็บรักษาน้ําเชื้อ เทคนิคการ
ผสมเทียม การประเมินประสิทธิภาพของการผสมเทียม การพิสูจน์ การผสมติด การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
อื่นๆ ในการผลิตสัตว์ โรคและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การศึกษาทดลองการผสมเทียมใน
สัตว์เศรษฐกิจ เช่น สุกร โค กระบือ และสัตว์ปีก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
การผสมเทียม
Advantages of artificial insemination, anatomy and physiology of
reproductive system, semen quality control, semen dilution and storage, artificial
insemination techniques, diseases of reproductive system, artificial insemination in
livestock such as swine, cattle, buffalo and poultry; field trip; laboratories related to
artificial insemination
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รหัสวิชา
ANS4514

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
3(2-3-6)
Animal Biotechnology
เทคโนโลยีทางชีวภาพสําหรับการแก้ปัญหาการผลิตสัตว์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สัตว์ การปฏิสนธิในหลอดแก้ว การแช่แข็งตัวอ่อน การโคลนนิ่งสัตว์ การย้ายฝากตัวอ่อน การคัดแยกเพศ
ในสัตว์ การใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมในสัตว์ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
Biotechnology for solving problem of animal production and efficiency
of animal production, In vitro fertilization, embryo frozen, animal cloning, embryo
transfer, animal sexing, genetic engineering technique in animals; laboratories related to
biotechnology in animals

ANS4515

การผลิตแพะและแกะ
3(2-3-6)
Goat and Sheep Production
พันธุ์แพะและแกะ การปรับปรุงและการคัดเลือกพันธุ์ กายวิภาคและสรีรวิทยาของแพะ
และแกะ โรคและพยาธิในแพะและแกะ การจัดการรบบสืบพันธุ์และความสมบูรณ์พันธุ์ อาหารและการให้
อาหาร การจัดการฟาร์ม ผลผลิต และการตลาดแพะและแกะ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการผลิตแพะและ
แกะ
Breeds of goat and sheep, breeding and selection, anatomy and
physiology of goat and sheep, diseases and parasites, reproductive management and
fertility, feeds and feeding, farm management, products and marketing; laboratories
related to goat and sheep production

54
รหัสวิชา
ANS4516

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Analytical Chemistry in Agriculture
หลักการของเคมีวิเคราะห์ วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพและวิเคราะห์ปริมาณ
การเลือกเทคนิควิธีและเครื่องมือวิเคราะห์ การเตรียมสารตัวอย่างและสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ การ
จัดการข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดยสมบัติเกี่ยวกับปริมาณ การวิเคราะห์โดยน้ําหนัก
และการวิเ คราะห์โ ดยปริ มาตร การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเครื่ องมื อโดยเน้ นเคมี วิ เ คราะห์ เ บื้องต้ น ที่ สํา คั ญ ทาง
การเกษตร ปฏิบัติการทดลองเตรียมสารละลาย การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์ปริมาณสารที่สําคัญทาง
การเกษตรในน้ํา ดิน ปุ๋ย พืช สัตว์ อาหาร
Principles of analytical chemistry, methods and techniques for qualitative
and quantitative analysis, selection of methods and techniques, samples and chemicals
preparation, treatment of analytical data, quantitative analysis by extensive properties,
gravimetric and volumetric analysis, principles of instrumental analysis and practices in
determination of interested matter in water, soil, fertilizer, plant, animal, food and other
agricultural necessities.
ANS4517

ชีววิทยาของครัสเตเชียน
3(2-3-6)
Biology of Crustacean
ลักษณะภายนอกของครัสเตเชียน การกินอาหารและระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่ายและการควบคุมสมดุลของของเหลวในร่างกาย ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก ระบบสืบพันธุ์และพัฒนาการของตัวอ่อน ระบบต่อมไร้ท่อ พฤติกรรมของครัสเตเชียน
อนุกรมวิธานของครัสชียน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับชีววิทยาของครัสเตเชียน
External morphology of crustacean, feeding and digestive system,
respiratory system, circulatory system, excretory system and osmoregulation, nervous
system and sense organ, reproductive system and larval development, endocrine
system, behavior of crustacean, taxonomy of crustacean; laboratories related to biology
of crustacean
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รหัสวิชา
ANS4518

ชื่อ
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
พืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Field Crops
พืชไร่เศรษฐกิจหลัก ๆ ที่สําคัญของประเทศไทย แหล่งปลูก พันธุ์ สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู การใช้ประโยชน์
และการตลาด ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับพืชไร่เศรษฐกิจ
Major economic field crops of Thailand, cultivation area, cultivars, proper
environment, land preparation, cultivation, field practices, disease and insect pest
control, utilization and marketing; laboratories related to economic field crops

ANS4519

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3(2-3-6)
Seed Technology
การพัฒ นาของเมล็ด พัน ธุ์ องค์ ประกอบและสมบัติ ของเมล็ด พัน ธุ์ การงอกของ
เมล็ดพันธุ์ การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การรับรองเมล็ดพันธุ์ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed development, seed components and properties, seed
germination, seed dormancy, seed vigor and deterioration, seed production, seed
storage, seed quality control, seed certification; laboratories related to seed technology
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ–นามสกุล ตําแหน่ง
ลําดับ
เลขที่บัตรประชาชน วิชาการ
1

2

3

4

5

6

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

อาจารย์ ดร. คณิน อาจารย์ วท.ด. (เทคโนโลยีการ
บรรณกิจ
ผลิตสัตว์)
3440300959061
วท.ม (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ วท.ด. (เทคโนโลยีการ
คู่ขวัญ จุลละนันทน์
ผลิตสัตว์)
3360400703752
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์)
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ วท.ด.
กาญจนา ปัญญาไว
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
3451200083131
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์)
อาจารย์ก้องเกียรติ อาจารย์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์
สุขเกษม
เกษตร)
3509901058911
วท.บ. (สัตวบาล)
อาจารย์ ดร.
นภารัศม์ เวชสิทธิ์
นิรภัย
3102201428852

อาจารย์ ดร.
ชินานาตย์
ไกรนารถ
3430200505794

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ปร.ด. (ส่งเสริม
การเกษตรและพัฒนา
ชนบท)
วท.ม. (ส่งเสริม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเกษตร)
ทษ.บ. (สัตว์ปีก)
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้
อาจารย์ ปร.ด. (พืชไร่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทษ.บ. (พืชศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2559 2560 2561 2562
2551 12 12 12 12
ปีที่
จบ

2546
2537
2551 12 12 12 12
2543
2540
2559 12 12 12 12
2551
2547
2545 12 12 12 12

2540
2558 12 12 12 12

2543
2537
2558 12 12 12 12
2542
2535
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ชื่อ–นามสกุล/
ลําดับ
เลขที่บัตร
ประชาชน
1 อ.ดร.อุไรวรรณ
ศรีพนา
3341300111871

2

อ.ดร.กนกกรณ์
ศิริทิพย์
3341901476318

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

อาจารย์ ปร.ด. (เคมี
อินทรีย์)
วท.ม. (เคมี
อินทรีย์)
วท.บ. (เคมี)
อาจารย์ ปร.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
ป. วิชาชีพครู
วท.บ. (เคมี)

3

4

5

อ.คมศิลป์
พลแดง
3459900156995
อ.สุพรรณิการ์
ชนะนิล
4460800003666

อ.สุฑารัตน์
คนขยัน
1490500005936

อาจารย์ วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ.
(ชีวเวชเคมี)
อาจารย์ ศษ.ม. หลักสูตร
และการสอน
(การสอน
คณิตศาสตร์
ศษ.บ.การ
มัธยมศึกษา
(ฟิสิกส์คณิตศาสตร์)
อาจารย์ วท.ม.(ชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์)
2559 2560 2561 2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 12 12 12
สถาบัน
การศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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6

7

อ.สิริกัญญา
วรชิน
3460500605158

อาจารย์

อ.วิวัฒนา
เย็นวัฒนา
1449900033714

อาจารย์

8

อ.ดร.จตุพร
หงส์ทองคํา
3720400589743

อาจารย์

9

อ.ปิยะนุช
ภูทองขาว
3459900152566

อาจารย์

ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์)
ค.บ.(อังกฤษ)
ศศ.ม.
(ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร)
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.(ชีววิทยา)
วท.ม.(ชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.
(เคมีเทคนิค)
วท.บ. (เคมี
วิศวกรรม)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียมพบ ก้านเหลือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
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4. องค์ ประกอบเกี่ ยวกั บ ประสบการณ์ ภ าคสนาม (การฝึ ก งานทางด้ า นสั ต วศาสตร์ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ ก่อนเข้าสู่
การทํางานจริงเมื่อจบการศึกษา ดังนั้นทางหลักสูตรได้กําหนดกลุ่ มวิชาที่เกี่ ยวข้องกับประสบการณ์
ภาคสนาม โดยนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ทุกคน ต้องลงเทียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
กลุ่มวิชาการฝึกงานทางด้านสัตวศาสตร์ (วิชาบังคับ)
รายวิชา
การจัดการศึกษา
หมายเหตุ
การฝึกงานทางด้านสัตวศาสตร์ 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคต้น) ปฏิบัติงานเบื้องต้นในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
การฝึกงานทางด้านสัตวศาสตร์ 2
ชั้นปีที่ 3 (ภาคต้น) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านสัตวศาสตร์ใน
หน่วยงานของรัฐ เป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า
30 วัน
การฝึกงานทางด้านสัตวศาสตร์ 3
ชั้นปีที่ 4 (ภาคต้น) การปฏิ บั ติ งานด้ า นสั ต วศาสตร์ ใ นสถาน
ประกอบการด้านปศุสัตว์ของภาคเอกชน
เป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 60 วัน
นอกจากนี้ ใ น ภาคต้ น ของชั้ น ปี ที่ 4 นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กแผนการศึ ก ษาได้ 2 แผน คื อ
แผนปกติ หรือแผนสหกิจศึกษา ดังนี้
1. แผนปกติ (วิชาเลือก)
รายวิชา
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์

การจัดการศึกษา
ชั้นปีที่ 4 (ภาคต้น)
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปลาย)
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปลาย)

หมายเหตุ

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
สั ต ว ศ า ส ต ร์ ใ น ส ถ า น
ประกอบการของภาครั ฐ
หรื อ ภาคเอกชน ระยะ
เ ว ล า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 270
ชั่วโมง
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2. แผนแผนสหกิจศึกษา (วิชาเลือก)
รายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา

การจัดการศึกษา
ชั้นปีที่ 4 (ภาคต้น)
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปลาย)

หมายเหตุ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
สั ต ว ศ า ส ต ร์ ใ น ส ถ า น
ประกอบการของ
ภาคเอกชน ไม่ น้ อ ยกว่ า
16 สัปดาห์

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานทางด้านสัตวศาสตร์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ หรือสหกิจศึกษา)
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มี ระเบี ยบวิ นั ย ตรงเวลา เข้ าใจวั ฒนธรรม และสามารถปรั บตั วเข้ ากั บสถาน
ประกอบการได้
4.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ความจําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.3 สามารถประยุ กต์ ความรู้ และทักษะกั บการแก้ไขปัญหาในวิช าชีพได้อย่า ง
เหมาะสม
4.1.4 มี ความสามารถในการบู ร ณาการเนื้ อหาในสาขาวิ ช าชี พ และสาขาวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง
4.1.5 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
รายวิชาการฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1 จํานวน 1 หน่วยกิต ภาคต้น ของชั้นปีที่ 2
รายวิชาการฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2 จํานวน 1 หน่วยกิต ภาคต้น ของชั้นปีที่ 3
รายวิชาการฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3 จํานวน 2 หน่วยกิต ภาคต้น ของชั้นปีที่ 4
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต ภาคปลาย
ของชั้นปีที่ 4
รายวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 6 หน่วยกิต ภาคปลาย ของชั้นปีที่ 4
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชาการฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาการฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
รายวิชาการฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 270
ชั่วโมง
รายวิชาสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา)
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์หรืองานวิจัย
ภาคต้นของชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาแบบแผนปกติ คือ รายวิชาปัญหา
พิเศษทางสัตวศาสตร์ 1 และในภาคปลายของชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาแบบแผน
ปกติ คือ รายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2
ข้อกําหนดในการทําปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ ได้แก่ รายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1
เป็นการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล นําเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ และทําการทดลองเบื้องต้น ส่วนรายวิชา
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2 เป็นการวิจัยตามโครงร่างปัญหาพิเศษที่นําเสนอในรายวิชาปัญหาพิเศษ
ทางสัตวศาสตร์ 1 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย จัดทํารูปเล่มรายงานพร้อมนําเสนอ โดยมีจํานวน
ผู้ ร่ ว มทํ า ปั ญ หาพิ เ ศษทางสั ต วศาสตร์ จํ า นวน 2-3 คน และมี ร ายงานที่ ต้ อ งนํ า ส่ ง ตามรู ป แบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ ที่นักศึกษาสนใจควรอยู่ในกรอบข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัยทาง
สัตวศาสตร์ โดยใช้ความรู้พื้นฐานและทักษะทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนั้น สามารถ
อธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ในการทํางานวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย ขอบเขตการทํางาน
วิจั ย ต้ องเสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ กํา หนด ภายใต้ การดู แลและควบคุ มของอาจารย์ ที่ป รึ กษา มี การ
นําเสนอปัญหาพิเศษ ด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ที่สามารถอธิบายผลได้ชัดเจนและต้องผ่านการประเมินผล
จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสาขา หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก การเสนอปัญหาพิเศษ ต้องผ่าน
ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากําหนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทําปัญหาพิเศษ
ทางสัตวศาสตร์ สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.2.1 มีองค์ความรู้จากปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ด้วยกระบวนการและทักษะทาง
วิทยาศาสตร์
5.2.3 สามารถเข้ า ถึ งข้ อมู ล วิ จั ยทางสั ต วศาสตร์จ ากฐานข้ อมู ล ออนไลน์ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
5.2.4 สามารถใช้ข้อมูลวิจัยทางสัตวศาสตร์จากฐานข้อมูล เป็นแนวทางในการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อนําไปการคิดวิเคราะห ์และอภิปรายผลได้
5.3 ช่วงเวลา และจํานวนหน่วยกิต
รายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1 ภาคต้น ของชั้นปีที่ 4
รายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2 ภาคปลาย ของชั้นปีที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
รายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1 จํานวน 1 หน่วยกิต
รายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2 จํานวน 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มี ก ารกํ า หนดชั่ ว โมงการประชุ ม นั ก ศึ ก ษา การให้ คํ า ปรึ ก ษา จั ด ทํ า บั น ทึ ก การให้
คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาพิเศษ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างปัญหา
พิเศษให้ศึกษา
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษา การติดตามการทํางานของ
นักศึกษา และจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา
5.5.3 นั ก ศึ ก ษาเข้ า รั บ คํ า ปรึ ก ษาในการเขี ย นเค้ าโครงปั ญ หาพิ เ ศษ และอาจารย์ ที่
ปรึกษาติดตามความก้าวหน้า และให้คําแนะนําจนกระทั่งเขียนเค้าโครงปัญหาพิเศษเสร็จ
5.5.4 มี การสอบเค้าโครงปัญ หาพิ เ ศษ โดยมีการตั้ งกรรมการในการสอบเพื่ อความ
สมบูรณ์ของการทํางานวิจัย
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5.5.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัย เช่น สารเคมี
เครื่องวิทยาศาสตร์ที่จําเป็นสําหรับการวิจัย เป็นต้น
5.5.6 เมื่อสิ้นสุดงานวิจัย มีการวิเคราะห์ผล สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง และ
นําเสนอผลงานวิจัย โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสาขา หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพของปัญหาพิเศษ โดยอาจารย์ประจําวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทําปัญหาพิเศษ โดยอาจารย์ประจําวิชา
และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ จากการสังเกต การรายงานด้วยวาจา เอกสาร เป็นต้น
5.6.3 ประเมินผลปัญหาพิเศษของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางานที่
เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีจิตสํานึกสาธารณะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มี ก ารจั ด กิ จ กรรม และโครงการที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง
นักศึกษาและชุมชน
- จัดตั้งชมรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และจัดกิจกรรมออกค่ายอาสา
พัฒนา เพื่อนําความรู้ที่มีเผยแพร่สู่ชุมชน
- จัด กิจ กรรมบริการวิ ชาการสู่ชุ มชน โดยมี ความร่ วมมือระหว่า ง
อาจารย์ นักศึกษาและชุมชน
มี ภ าวะผู้ นํ า และความรั บ ผิ ด ชอบ - กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมีการ
ตลอดจนมีระเบียบวินัยในตนเอง
กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจนกําหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มี กิจ กรรมนั กศึ กษาที่ มอบหมายให้ นั กศึ ก ษาหมุ น เวี ย นกั น เป็ น
หัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มี กติ กาที่ จะสร้ างวิ นัย ในตัว เอง เช่น การเข้า เรีย นตรงเวลาเข้ า
เรียนอย่างสม่ําเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น
มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปศุสัตว์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน
(3) มีร ะเบีย บวิน ัย ตรงเวลา เคารพกติก าขององค์ก รและสัง คม ยึด มั ่น ในหลั ก
ประชาธิปไตย
(4) มีจิ ต สํา นึ กที่ ดี ต่ อการช่ ว ยเหลื อเพื่ อมนุ ษย์ และสั งคม มีน้ํ าใจและความเสีย สละ
จิตอาสา จิตสาธารณะ
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) จัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนที ่ส อดแทรกกิจ กรรมที ่ไ ด้พัฒ นาด้า นคุณ ธรรม
จริยธรรมในทุกรายวิชา
(2) เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยนําสิ่งที่
เรียนรู้ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน
(3) เรีย นรู้แ ละฝึก จากกรณีตัว อย่า งที่ค รอบคลุมประเด็น ปัญ หาทางด้า นคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิ นจากการตรงต่ อเวลาของนั กศึ กษาในการเข้าเรียน การส่ งงานตามกํา หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
(3) ประเมิน จากการปฏิบัติง านหรือ สร้า งผลงานที ่เ ป็น ความรู้ค วามสามารถของ
ตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอื่น
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ
อาหาร อารมณ์ การออกกําลังกาย การพักผ่อน และการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับจิตวิญญาณ
(2) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และจักรวาล
(3) มี ความรู้ความเข้ าใจในการอยู่ร่ วมกั นในสังคม ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้ านกฎหมาย
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง
(4) มี ความรอบรู้สากลที่จํ าเป็ น ทั้ งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่ าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย การปฏิ บัติ งานกลุ่ ม
การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ และ
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(3) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอผลงานหรือโครงการ
(5) ประเมินจากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี
(2) สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลงความเห็นและ
สื่อความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ
(3) มีทัก ษะการคิด อย่า งเป็น องค์ร วม มีวิจ ารณญาณ สามารถคิด วิเ คราะห์ และ
บูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
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(4) มีทักษะในการทํางาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงได้
อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การวิเคราะห์และนํามาสู่การอภิปรายกลุ่ม
(2) ศึกษาดูงาน และการเรียนรู้จากสภาพจริง
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นํา เสนอรายงานในชั้น เรีย น จากการปฏิบัติง านกลุ ่ม และผลงานกลุ ่ม การทดสอบโดยใช้การสอบ
กลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด
2.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ
(1) เข้าใจตนเองและผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) มี วิ น ั ย ในตนเอง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่
รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ
(3) มี ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ข้ า มวั ฒ นธรรม ยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) กลยุท ธ์ก ารสอนที่เ น้น การสร้า งสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู ้เ รีย นกับ ผู ้เ รีย น ผู้เ รีย นกับ
ผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมสนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่ร่วมทํางาน
(2) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานนะผู้นํา ผู้ตามที่ดี
(3) จัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนที่ทําให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานใน
องค์กรและบุคคลทั่วไป
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมิน จากพฤติกรรมและการแสดงออกของนัก ศึกษาในการปฏิบัติง านตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
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(2) ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผู้นํา ผู้ตามจากสถานการณ์การเรียนการ
สอนที่กําหนดให้ทํา
(3) ประเมินความสามารถในการทํางานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และ
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้และ
ใช้ภาษาต่างประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารที่จําเป็นได้
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ
(2) จั ด ประสบการณ์ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ก ารสื ่ อ สารทั้ ง การพู ด การฟั ง การเขี ย น
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่น
(3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการประเมิน เทคนิ คการนํ าเสนอโดยใช้ ทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรีย นรู้ห รื อ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(1) ประเมิน จากความสามารถในการอธิบ ายถึง ข้อ จํา กัด เหตุผ ลในการเลือ กใช้
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
(2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด
(3) ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการทํารายงานและกิจกรรมในห้องเรียน
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน
(3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย
(4) มี จิ ตสํ านึ กที่ ดี ต่ อการช่ วยเหลื อเพื่ อนมนุ ษย์ และสั งคม มี น้ํ าใจและความเสี ยสละ
จิตอาสา จิตสาธารณะ
3.1.2 ความรู้
(1) มีค วามรู ้เ กี ่ย วกับ ตนเองทั ้ง ด้า นร่า งกายและจิต ใจ ได้แ ก่ ความรู ้พื ้น ฐาน
ด้านสุขภาพ อาหาร อารมณ์ การออกกํา ลังกาย การพักผ่อน และการพัฒ นาตนเอง เพื่อยกระดับ
จิตวิญญาณ
(2) มีค วามรู ้ค วามเข้า ใจพื ้น ฐานด้า นกายภาพ ได้แ ก่ ด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และจักรวาล
(3) มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการอยู ่ ร ่ ว มกั น ในสั ง คม ได้ แ ก่ ความรู ้ พื ้ น ฐาน
ด้านกฎหมาย มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง
(4) มี ค วามรอบรู้ ส ากลที่ จํา เป็ น ทั้ ง ด้ า นภาษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมทั้ ง ใน
ประเทศ อาเซียนและโลก
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี
(2) สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลงความเห็นและ
สื่อความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ
(3) มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์ และบูรณา
การความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
(4) มีทักษะในการทํา งาน สามารถวางแผน จัด การ และปฏิบัติงานให้สํา เร็จ ลุล่วง
ได้อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ
(1) เข้าใจตนเองและผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) มีว ิน ัย ในตนเอง มีค วามรับ ผิด ชอบต่อ ตนเอง มีค วามรับ ผิด ชอบต่อ หน้า ที่
รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ

70
(3) มีท ัก ษะการเรีย นรู ้ข ้า มวัฒ นธรรม ยอมรับ ความแตกต่า งระหว่า งบุค คล
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่น และเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และ
ใช้ภาษาต่างประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารที่จําเป็นได้
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4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร
ได้และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารีจ่ ําเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และ
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

รายวิชา
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1. มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3. มีทกั ษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นทนุษย์



2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ

4. มีทกั ษะในการทํางานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วง
ได้อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และนําความรู้ไปปรับใช้



3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และ
บูรณาการความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

2. ความรู้

2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็น
และสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ําเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศ อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

1.คุณธรรม จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรูเ้ กี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

4. มีจิตสํานึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนา้ํ ใจและความ
เสียสละจิตอาสา จิตสาธารณะ

1. กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
GEN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
English for Beginners
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
English for International Communication
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GEN1104 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Japanese for Beginners
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน
Chinese for Beginners
GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
Vietnamese for Beginners
GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน
Lao for Beginners












4. มีทกั ษะในการทํางานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงได้
อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และนําความรู้ไปปรับใช้

2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ
3. มีทกั ษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นทนุษย์
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4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จําเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

รายวิชา
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1. มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2. ความรู้

2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและ
สื่อความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ําเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศ อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรูเ้ กี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และ
บูรณาการความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

4. มีจิตสํานึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนา้ํ ใจและความ
เสียสละจิตอาสา จิตสาธารณะ

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(ต่อ)
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และ
บูรณาการความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ
4. มีทกั ษะในการทํางานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงได้
อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และนําความรู้ไปปรับใช้
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4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จําเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1. มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

รายวิชา
3. มีทกั ษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นทนุษย์

3. ทักษะทางปัญญา

2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ

2. ความรู้

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ําเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศ อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรูเ้ กี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและ
สื่อความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

GEN2101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEN2102 จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life
GEN2103 ทักษะชีวิต
Life Skills
4. มีจิตสํานึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนา้ํ ใจและความ
เสียสละจิตอาสา จิตสาธารณะ

2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จําเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

รายวิชา
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1. มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. มีทกั ษะในการทํางานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงได้อย่าง
ดี สามารถบูรณาการความรู้และนําความรู้ไปปรับใช้

3. มีทกั ษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นทนุษย์



2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ



3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

2. ความรู้

2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและสื่อ
ความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ําเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

1. มีความรูเ้ กี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

GEN3101 สังคมและวิถโี ลก
Global Society and Living
GEN3102 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law forLiving
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
4. มีจิตสํานึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนา้ํ ใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จําเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1. มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. มีทกั ษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นทนุษย์

รายวิชา
2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. มีทกั ษะในการทํางานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงได้อย่าง
ดี สามารถบูรณาการความรู้และนําความรู้ไปปรับใช้



3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

2. ความรู้

2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและสื่อ
ความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ําเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

1. มีความรูเ้ กี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
Citizenship and Social Responsibility
GEN3107 ร้อยเอ็ดศึกษา
Roi Et Studies
4. มีจิตสํานึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนา้ํ ใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์(ต่อ)
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ







3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ
4. มีทกั ษะในการทํางานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงได้อย่าง
ดี สามารถบูรณาการความรู้และนําความรู้ไปปรับใช้

3.1. มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์







































4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จําเป็นได้

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รายวิชา
3. มีทกั ษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นทนุษย์

3. ทักษะทางปัญญา

2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ

2. ความรู้

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ําเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรูเ้ กี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและสื่อ
ความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

GEN4101 การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Exercise and Recreation for Health
GEN4102 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Environment for Quality of Life
4. มีจิตสํานึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนา้ํ ใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. มีทกั ษะในการทํางานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงได้อย่าง
ดี สามารถบูรณาการความรู้และนําความรู้ไปปรับใช้

2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ






































2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์



















4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จําเป็นได้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.1. มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ําเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

2. ความรู้

3. มีทกั ษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นทนุษย์



3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

1.คุณธรรม จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรูเ้ กี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

GEN4103 การศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงาน
Individual Studies and Information Technology for
Work
GEN4104 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GEN4105 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
Mathematics for Life
2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและสื่อ
ความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ)
4. มีจิตสํานึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนา้ํ ใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้าน
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
2.2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
(2) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอน เช่น การ
แต่งกาย การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การทํางานกลุ่ม การร่วมกิจกรรมระดับสาขา ภาควิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงานเดี่ยว หรือกลุ่ม ให้รับผิดชอบ
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การวิจัย การฝึกงานทางด้านสัตวศาสตร์ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ สหกิจศึกษา
(2) ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ร่วมกันกําหนดขึ้น ในแต่ละรายวิชา
(3) ประเมินจากงานที่ได้รับหมอบหมายทําได้ถูกต้องและเสร็จตามกําหนด โดยไม่
คัดลอกผลงานของผู้อื่น และไม่ทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา
หรือสังคม ทั้งในและนอกหลักสูตร
2.2.2. ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญทางด้านสัตวศาสตร์และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขากับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงต่อยอดองค์ความรู้ได้
(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
(2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
(3) ทํารายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทํางานจริง ภาคปฏิบัติ
(4) ทําการทดลอง สรุปผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง
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(5) อภิ ป รายเป็ น กลุ่ ม โดยให้ ผู้ ส อนตั้ ง ประเด็ น ปั ญ หาและยึ ด ระบบผู้ เ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลางหรือการสอนแบบกระบวนการ
(6) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
(7) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานการศึกษาที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากกรณีศึกษา งานวิจัย หรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมิ น จากการฝึ ก งานทางสั ต วศาสตร์ /การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทาง
สัตวศาสตร์/สหกิจศึกษา
2.2.3. ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริง และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง
(2) สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
(3) มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์
2.2.3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การยกตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการเรียนรู้ในทางวิทยาศาสตร์
(2) ผู้เรียนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
(3) ผู้เรียนได้ทําการทดลองและปฏิบัติจริง
(4) การอภิปรายผลการทดลองเป็นกลุ่มย่อย
(5) การอภิปรายกลุ่ม
(6) ให้นักศึกษามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และคิดแก้ปัญหา
2.2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงาน การศึกษาอิสระ
(2) ทดสอบความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา และการจําลอง
สถานการณ์
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2.2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1. ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(2) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานนะผู้นําและสมาชิกกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(3) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบ
2.2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
(2) จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนที่นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น
(3) กําหนดความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาแต่ละคนในการทํางานกลุ่ม
อย่างชัดเจน
2.2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินกระบวนการการทํางานกลุ่มของนักศึกษา
(2) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู้นํา และผู้ตามขณะทํา
กิจกรรมร่วมกัน
(3) ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่มทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ด้านความรับผิดชอบ
2.2.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(3) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจําวันและ
ทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง
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2.2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สอนหลักการในการเลือกใช้สถิติ และคณิตศาสตร์ รวมถึงการแปรผล
(2) การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า นําเสนอ และจัดทํารายงานรูปเล่ม โดยเน้น
จากการอ่านบทความวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
2.2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลการเรียนรู้โดยการสอบข้อเขียน หรือประเมินจากผลงาน ได้แก่
บทความทางวิชาการในรายวิชาสัมมนาทางสัตวศาสตร์ หัวข้อสร้างสรรค์ทางสัตวศาสตร์ รายงานวิจัยใน
รายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ และสหกิจศึกษา
(2) การประเมิ น การนํ า เสนอและรายงาน หรื อบทความทางวิ ช าการ ได้ แก่ เล่ ม
รายงานและการนําเสนอในรายวิชาต่างๆ บทความทางวิชาการและการนําเสนอในรายวิชาสัมมนา
(3) ประเมินจากรายงาน บทความทางวิชาการ หรือนําเสนองานในรายวิชาต่างๆ
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หมวดวิชาเฉพาะ
-กลุ่มวิชาพื้นฐาน
MTH1103
คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
Mathematics for Science 1
CHM1107
เคมีทั่วไป
General Chemistry
CHM1108
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
SCB1108
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
CHM2605
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry



































2. สามารถคิด วิเคราะห์ปญ
ั หา และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
2. สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาํ
และสมาชิกกลุ่มได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)

























3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึงและ
คัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกีย่ วข้องกับปศุสัตว์ จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3.ทักษะทางปัญญา

3. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

2.ความรู้

3. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

1. มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริง และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง

1.คุณธรรมจริยธรรม

3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้

2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขากับศาสตร์อื่นๆ รวมถึง
ต่อยอดองค์ความรู้ได้



1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญ
ทางด้านสัตวศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. คารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

2. มีวินัย ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ





รายวิชา
3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
1. มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริง และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
2. สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาํ
และสมาชิกกลุ่มได้





























มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)


























3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึงและ
คัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกีย่ วข้องกับปศุสัตว์ จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3.ทักษะทางปัญญา

3. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

2.ความรู้

3. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

1.คุณธรรมจริยธรรม

2. สามารถคิด วิเคราะห์ปญ
ั หา และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์

3. คารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขากับศาสตร์อื่นๆ รวมถึง
ต่อยอดองค์ความรู้ได้

2. มีวินัย ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญ
ทางด้านสัตวศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

หมวดวิชาเฉพาะ
-กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ENG2201
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
English for Science and Technology 1
ENG2202
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
English for Science and Technology 2
ANS1402
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
Agricultural Microbiology
ANS2401
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
Elementary Statistics in Agriculture
ANS3503
สถิติศาสตร์เบื้องต้นทางการเกษตร
Agricultural Economics
1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-กลุ่มวิชาบังคับ
ANS1403

ANS2402

ANS2403

ANS2404

ANS2501

ANS2502
หลักการผลิตสัตว์
Principles of Animal Production
หลักการผลิตพืช
Principles of Crop Production
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
Anatomy and Physiology of Animals
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1
Animal Science Field Training 1
การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
การผลิตสุกร
Swine Production
1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
2. สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาํ
และสมาชิกกลุ่มได้
3. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

































































มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ





3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง

3.ทักษะทางปัญญา

1. สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึงและ
คัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกีย่ วข้องกับปศุสัตว์ จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

2.ความรู้

3. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

1.คุณธรรมจริยธรรม

2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขากับศาสตร์อื่นๆ รวมถึง
ต่อยอดองค์ความรู้ได้

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญ
ทางด้านสัตวศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. คารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

2. สามารถคิด วิเคราะห์ปญ
ั หา และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์



1. มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริง และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง



3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้

2. มีวินัย ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

รายวิชา
1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ






ANS2503

ANS2504

ANS2505

ANS3501

ANS3502

ANS3504

ANS3505
โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
สุขศาสตร์สัตว์และการสุขาภิบาล
Animal Hygiene and Sanitation
การผลิตโคและกระบือ
Cattle and Buffalo Production
การผลิตโคนม
Dairy Cattle Production
หลักการส่งเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2
Animal Science Field Training 2
























อ
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3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึงและ
คัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกีย่ วข้องกับปศุสัตว์ จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

2. สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาํ
และสมาชิกกลุ่มได้

3.ทักษะทางปัญญา

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม

3. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

2.ความรู้

2. สามารถคิด วิเคราะห์ปญ
ั หา และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์

1. มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริง และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง

1.คุณธรรมจริยธรรม

3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้

3. คารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขากับศาสตร์อื่นๆ รวมถึง
ต่อยอดองค์ความรู้ได้



1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญ
ทางด้านสัตวศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2. มีวินัย ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

รายวิชา
1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ




ANS3506

ANS3507

ANS3508

ANS3509

ANS4503

ANS4507
สัมมนาทางสัตวศาสตร์
Seminar on Animal Science
อาหารสัตว์และการคํานวณสูตรอาหารสัตว์
Feeds and Feed Formulation
ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
Animal Drugs and Their Usage
การวิจยั ทางสัตวศาสตร์
Research in Animal Sciences
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3
Animal Science Field Training 3
การส่งเสริมการปศุสัตว์
Livestock Extension
1. มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริง และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง
2. สามารถคิด วิเคราะห์ปญ
ั หา และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
2. สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาํ
และสมาชิกกลุ่มได้
3. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ






























































3.ทักษะทางปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)


4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

























3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง

2.ความรู้

1. สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึงและ
คัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกีย่ วข้องกับปศุสัตว์ จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

1.คุณธรรมจริยธรรม

3. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

3. คารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้



2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขากับศาสตร์อื่นๆ รวมถึง
ต่อยอดองค์ความรู้ได้



1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญ
ทางด้านสัตวศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2. มีวินัย ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

รายวิชา
1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ



รายวิชา

-กลุ่มวิชาเลือก
ANS3510

ANS3511

ANS3512

ANS3513

ANS4501

ANS4502
2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขากับศาสตร์อื่นๆ รวมถึง
ต่อยอดองค์ความรู้ได้
3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
1. มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริง และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง
2. สามารถคิด วิเคราะห์ปญ
ั หา และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
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3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึงและ
คัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกีย่ วข้องกับปศุสัตว์ จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

2. สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาํ
และสมาชิกกลุ่มได้

2.ความรู้

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม

1.คุณธรรมจริยธรรม

3. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

3. คารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

2. มีวินัย ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญ
ทางด้านสัตวศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อคัดสรรค์ทางสัตวศาสตร์
Selected Topics in Animal Sciences
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
Principles of Aquaculture
พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
Forage Crops and Pasture Management
มีนวิทยา
Ichthyology
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1
Special Problems in Animal Science 1
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2
Special Problems in Animal Science 2
1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ



ANS4504

ANS4505

ANS4506

ANS4508

ANS4509

ANS4510
เตรียมสหกิจศึกษา
Co-operative Education Preparation
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์
Field Experiences in Animal Science
การตลาดปศุสัตว์
Livestock Marketing
การผลิตอาหารสัตว์
Animal Feed Processing
หลักวิทยาศาสตร์น้ํานม
Principles of Dairy Science
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3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึงและ
คัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกีย่ วข้องกับปศุสัตว์ จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

2. สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาํ
และสมาชิกกลุ่มได้

3.ทักษะทางปัญญา

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม

3. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

2.ความรู้

2. สามารถคิด วิเคราะห์ปญ
ั หา และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์

1.คุณธรรมจริยธรรม

2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขากับศาสตร์อื่นๆ รวมถึง
ต่อยอดองค์ความรู้ได้

1. มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริง และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง



3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญ
ทางด้านสัตวศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. คารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

2. มีวินัย ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

รายวิชา
1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ


































รายวิชา

ANS4511

ANS4512

ANS4513

ANS4514

ANS4515

ANS4516
หลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
Principles of Meat Science
การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
Organic Livestock Production
การผสมเทียม
Artificial Insemination
เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
Animal Biotechnology
การผลิตแพะและแกะ
Goat and Sheep Production
เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร
Analytical Chemistry in Agriculture












1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
2. สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาํ
และสมาชิกกลุ่มได้
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3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึงและ
คัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกีย่ วข้องกับปศุสัตว์ จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3.ทักษะทางปัญญา

3. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

2.ความรู้

3. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

2. สามารถคิด วิเคราะห์ปญ
ั หา และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์



1. มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริง และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง

1.คุณธรรมจริยธรรม

3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้

2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขากับศาสตร์อื่นๆ รวมถึง
ต่อยอดองค์ความรู้ได้



1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญ
ทางด้านสัตวศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. คารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

2. มีวินัย ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

















รายวิชา

ANS4517

ANS4518

ANS4519













2. สามารถคิด วิเคราะห์ปญ
ั หา และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
2. สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาํ
และสมาชิกกลุ่มได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)

























3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึงและ
คัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกีย่ วข้องกับปศุสัตว์ จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3.ทักษะทางปัญญา

3. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

2.ความรู้

3. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

1. มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริง และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง

1.คุณธรรมจริยธรรม

3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้

3. คารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขากับศาสตร์อื่นๆ รวมถึง
ต่อยอดองค์ความรู้ได้

2. มีวินัย ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญ
ทางด้านสัตวศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ชีววิทยาของครัสเตเชียน
Biology of Crustacean
พืชไร่เศรษฐกิจ
Economic Field Crops
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษา
การวั ด ผลการศึ ก ษา ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อยเอ็ ด ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (เกรด) ดังนี้
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S

ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

U

-

I

-

Au

-

W

-

R

-

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Failed)
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
(Satisfactory)
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
(Unsatisfactory)
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
(Incomplete)
การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(Audit)
การได้รับการอนุมัติให้ยกเลิก
รายวิชาเรียน (Withdrawn)
การเรียนรายวิชาซ้ํา (Repeated)
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1.2 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึ ก ษา ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 3 ข้อ 11.1.1 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทั้งในระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร
2.1 กระบวนการการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
2.1.1 มี ร ะบบการทวนสอบตามประกาศของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด และคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 แต่ งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรีย นรู้ ระดั บรายวิ ชา ประกอบด้ วย (1)
กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (2) กรรมการจากอาจารย์ประจํากลุ่มวิชา (3) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (ตามความเหมาะสมของแต่ละวิชาชีพ)
2.1.3 กําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร จํานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (เฉพาะรายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย ANS)
2.1.4 สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่กําหนดตามเกณฑ์การประเมินผล
การเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงาน หรือ
ผลงานจากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ หรือแบบประเมินงานอื่นๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
2.1.5 ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจดัการเรียนรู้ของรายวิชา คือ มคอ.5 และ
มคอ.6 ที่อาจารย์ประจําวิชาได้จัดทําเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
2.1.6 กําหนดโครงสร้างและจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชาประจําภาคการศึกษา ที่แสดงให้เห็นภาพรวมว่า คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร
ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐาน
ที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อที่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับการทวนสอบระดับ
หลักสูตรได้
2.2 กระบวนการการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากผู้บริหารวิชาการของคณะ (2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (3) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (ตามความเหมาะสมของแต่ละวิชาชีพ)
2.2.2 กํ าหนดลักษณะข้อมูล แหล่ งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ สามารถนํ ามาใช้วิ เคราะห์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อ
ประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของหลักสูตร
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2.2.3 กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.4 ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 และข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
2.2.5 กํ า หนดโครงสร้ า งและจัด ทํ ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของ
ผู้สํ า เร็ จ การศึ กษาประจํ า ปี การศึ กษา ที่ แสดงให้ เ ห็ น ในภาพรวมว่ า คุ ณภาพของการจั ดการเรี ย นรู้ ของ
หลักสูตรเป็นอย่างไร นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร และ/หรือบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าบรรลุตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
และการปรับปรุงหลักสูตรที่สถานศึกษารับผิดชอบ
3. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ต้องให้คณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้รับรองการสําเร็จการศึกษา
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สํานักวิชาการและประมวลผล ส่งรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาให้คณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 7 ข้อ 36 ดังนี้
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2. เรียนและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชา
3. ต้องมีเวลาศึกษาครบตามหลักสูตร หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษาสําหรับกรณีการโอนหรือ
เทียบโอนรายวิชา และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. ต้องไม่ได้รับผลการประเมิน F หรือ I ในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
5. ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย
6. ต้องไม่ค้างชําระค่าบํารุงการศึกษา ค่าปรับ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.3 จัดระบบแนะนํา / ระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่
1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ
การจัดทํา มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ. 7
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน วิ ธี ก ารสอน
กลยุทธ์ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ชํานาญการ
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
หลักสูตรได้มีการวางแผนในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการส่งเสริมการ
พัฒนาทั กษะที่ เกี่ ยวข้องกั บวิ ชาชีพทางสั ตวศาสตร์ การเรีย นการสอน การวิ จัย และด้า นอื่ นๆ เพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพของบุคลากรดังนี้
2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาเทคนิคการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการแก่อาจารย์ในหลักสูตร
2.2.2 ส่งเสริมอาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น
2.2.3 ส่งเสริ มให้อาจารย์ เข้ าร่ ว มการฝึกอบรมเชิงปฏิ บั ติการด้า นวิ ช าชี พเฉพาะ เพื่ อเพิ่ ม
สมรรถนะความรู้และความเชี่ยวชาญ
2.2.4 ส่งเสริมการฝึกอบรมการเพิ่มพูนทักษะการเขียนรายงานการวิจัย/นําเสนอผลงานวิจัย
ให้แก่อาจารย์
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริ ห ารหลั กสู ต ร จะมี คณะกรรมการประจํ า หลั กสู ต รเป็ น ผู้ กํา กั บ ดู แล และคอยให้
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปี
อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็นผู้นํา
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ทางด้านสัตวศาสตร์
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่
สร้างทั้งความรู้ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบ และปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ

การดําเนินงาน
1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์
ในระดับสากลหรือระดับชาติ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัย
ด้วยตนเอง
4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้
และ/หรือผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้น
ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือ
เป็นผู้มีประสบการณ์หลายปีมี
จํานวนคณาจารย์ประจําไม่น้อย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน

การประเมินผล
-หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ
-จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง
-จํานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจําประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนา
อบรมของอาจารย์
-จํานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมให้การ
สนับสนุนการเรียนรู้
-ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้โดยนักศึกษา
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
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6. สนับสนุนให้อาจารย์ใน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้ไปดูงานในหลักสูตร
หรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี
และภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
9. จัดทําฐานข้อมูลทางด้าน
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ
เป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสื่อ
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ
ทุก 2 ปี
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
-ประเมิ น ผลโดยบั ณ ฑิ ต ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาทุกๆ 2 ปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 การบริหาร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีศูนย์วิทยบริการที่มี
หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
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2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับศูนย์วิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้ น
อาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช า จะมี ส่ ว นรวมในการเสนอแนะรายชื่ อ หนั ง สื อ ตลอดจนสื่ อ อื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สําหรับให้ศูนย์วิทยบริการจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของคณะต่างๆ จะมีห้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือ
ตําราหรือวารสารเฉพาะทาง
2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการ ซึ่งทําหน้าที่ประสานงานการจัดซื้อจัดหา
หนั ง สื อ เพื่ อ เข้ า ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร และทํ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น ความพอเพี ย งของหนั ง สื อ ตํ า รา นอกจากนี้ มี
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์ แล้วยังต้องประเมิน
ความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
จัดให้มีห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ที่
ทันสมัย มีศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนกลุ่มวิชาชีพทาง
สัตวศาสตร ์การทําวิจัยทาง
สัตวศาสตร์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และบริการวิเคราะห์ทางปศุสัตว์
เบื้องต้นแก่ชุมชน มีความร่วมมือ
ด้านวิชาการระหว่างสถาบัน มี
ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเองและ
งานวิจัยทางสัตวศาสตร์

การดําเนินงาน
1) จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทาง
สัตวศาสตร์ ที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเป็นเครื่องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
2) รวบรวมเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยา
ศาสตร์เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เครื่องมือ
วิเคราะห์ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
นักศึกษา นักวิจัย และชุมชน
3) จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วย
เหลือซึ่งกันและกันด้านวิชาการ (โดย
เฉพาะด้านการวิจัย) และร่วมกันใช้
ทรัพยากรของชาติอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
4) รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและ
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-งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์
ที่จําเป็นต่อห้องปฏิบัติการ
ทางสัตวศาสตร์ และ
ศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์
-จํานวนเครื่องมือวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้
บริการวิชาการแก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
-จํานวนนักศึกษา นักวิจัย
และบุคคลภายนอก ที่เข้ามา
ใช้บริการในศูนย์เครื่องมือ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
-จํานวนหน่วยงานอื่นที่เข้า
โครงการให้ความร่วมมือทาง
วิชาการและการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
-สถิติของจํานวนฐานข้อมู
ลทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์
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ชุมชน ไว้ในสํานักวิทยบริการหรือห้อง
สมุดคณะ เพื่อสะดวกต่อการศึกษาค้น
คว้าของนักศึกษาและนักวิจัย ทั้งรูปแบบ
บนฐานข้อมูลออนไลน์และ
วารสารวิชาการ

และวารสารทางวิชาการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
-ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการให้
บริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้และการปฏิบัติการ

2.5 แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ
ลําดับที่
ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง
หมายเหตุ
1
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สถานีวิจัยทดสอบ
พันธุ์สัตว์สกลนคร จังหวัดสกลนคร ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จังหวัด
ราชบุรี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)
2
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จํากัด กลุ่มบริษัทในเครือเบทาโกรจํากัด
บริษัทสหฟาร์ม บริษัทคาร์กิลล์มิทส์ (ไทยแลนด์) จํากัด บริษัท พี.เอฟ.อินเตอร์พิก
ฟาร์ม จํากัด (ฟาร์มสุกร) บ. ฟินนอร์-เอเชีย จํากัด ฟาร์มสุกร) บ. เอก-หฤษฎ์
(ฟาร์มสุกร) จํากัด บริษัท สหฟาร์ม จํากัด (กิจการโรงฟักทรัพย์สมบูรณ์)
ซุนเซ้งฟาร์ม (ฟาร์มสุกร-ไก่ไข่) บ. ชูวิทย์ฟาร์ม จํากัด (ฟาร์มไก่เนื้อ)
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการจัดทํา มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ. 7 ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์
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3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้ง
รายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ําปริญญาโท
3.4 การแต่งตั้งอาจารย์ควบคุมโครงงานหรือเกี่ยวกับปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ :
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นอาจารย์ประจํา
2) มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป
3) มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสัตวศาสตร์
4) มี ป ระสบการณ์ ในการทํ า วิ จั ย ในสาขาวิ ช าและมิ ใช่ ส ่ ว นหนึ่ งของการศึ กษา เพื่ อรั บ
ปริญญา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ควรมีวุฒิปริญญาตรี ที่
เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ในศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.2 การเพิ่ มทั กษะความรู้เ พื่ อการปฏิ บัติ งาน บุ คลากรต้ องเข้ าใจโครงสร้ างและธรรมชาติ ของ
หลักสูตร และจะต้องสามารถบริหารให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวกซึ่งจําเป็นต้องใหัมีการ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการแต่งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาให้ แก่นักศึกษาทุกคน โดย
นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของวิทยาลัย
ทุ ก คนจะต้ องทํ า หน้ า ที่ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้ องกํ า หนดชั่ ว โมงให้
คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้อง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)

100
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สัตวศาสตร์เป็นสาขาที่คาดว่าจะมีความต้องการกําลังคนสูงมาก เพราะบัณฑิตสามารถเลือก ทํางาน
ได้อย่างหลากหลาย ทั้งด้านวิชาการและโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงกลยุทธแห่ง
ชาติ กําหนดให้นักวิจัยต้องทําวิจัยเพื่อชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
เข้าสู่กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างคุณค่าเพิ่ม ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวด้านสัตวศาสตร์จะมี
ความได้เปรียบในเรื่องการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ดังที่กล่าว นอกจากนี้ผู้มีความรู้และประสบการณ์
ในห้ องปฏิ บั ติ การยั งเป็ น ที่ ต ้ องการของฝ่ า ยการผลิ ต วิ เ คราะห์ และพั ฒ นาคุ ณภาพของผลิ ต ภั ณฑ์ ทาง
อุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากเพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อให้ได้กําลังคนที่มี
คุณภาพเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยได้จัดการสํารวจความต้องการแรงงานและ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัย
อันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key performance indicial)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงาน หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562 2563

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
14. บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ํากว่าเกณฑ์
ก.พ. กําหนด
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับคณะ และ/
หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้ า นกระบวนการนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง สามารถทํ า โดยรวบรวมปั ญ หา
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการสอน
การประเมิ น ทักษะดังกล่ า วสามารถทํ าโดยพิ จารณาจากทั กษะการสื่ อสารไปยั งผู้ เรี ย น
สื่อการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งสามารถประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละ
วิชา และการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ ผู้ว่าจ้าง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ตามตัวบ่ งชี้ ผลการดํ าเนินงาน (KPI) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาสัต วศาสตร์ (หลักสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) (มคอ. 7) โดยต้องมีผลการดําเนินงานของหลักสูตรผ่านในระดับดีทุกปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
-รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
-วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-เสนอการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)

106

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)

107

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)

108

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)

109

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)

110

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (www.reru.ac.th)
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ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การกําหนดรหัสวิชา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การกําหนดรหัสวิชา
--------------------------เพื่อให้การกําหนดรหัสวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จึงกําหนดการใช้รหัสวิชา ดังต่อไปนี้
๑. ให้ใช้รหัสวิชาประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว โดย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๓ ตัวแรก
หมายถึง สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด
ตัวเลข ตัวที่ ๔
หมายถึง ระดับชั้นปี
ตัวเลข ตัวที่ ๕ , ๖ และ ๗
หมายถึง ลําดับความยากง่ายของ
รายวิชา
๒. ความหมายของตัวเลข ตัวที่ ๔ แสดงระดับชั้นปี มีดังนี้
เลข ๑ หมายถึง
ระดับชั้นปีที่ ๑
เลข ๒ หมายถึง
ระดับชั้นปีที่ ๒
เลข ๓ หมายถึง
ระดับชั้นปีที่ ๓
เลข ๔ หมายถึง
ระดับชั้นปีที่ ๔
เลข ๕ หมายถึง
ระดับชั้นปีที่ ๕
เลข ๖ หมายถึง
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
เลข ๗ หมายถึง
ระดับปริญญาโท
เลข ๘ หมายถึง
ระดับปริญญาเอก
๓. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ใช้ตัวอักษร ๓ ตัวแรก หมายถึง กลุ่มวิชา แทนตัวเลข ๐๐๐
GEL หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
GEH หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GES หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GET หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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๔. รายวิชาใดที่คณะ/วิทยาลัยเปิดสอน แต่ไม่สามารถจัดให้สังกัดสาขาวิชาใดได้ ให้
คณะ/วิทยาลัย กําหนดอักษรภาษาอังกฤษ ๓ ตัวแรก และนําเสนอสภาวิชาการ เพื่อ
ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพิ่มเติม
๕. ให้ใช้ระบบรหัสวิชากับหลักสูตร หรือรายวิชาที่เปิดสอนใหม่หรือปรับปรุงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ)์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ภาคผนวก ค
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ ๒๔๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
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ภาคผนวก ง
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร

125
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
รองศาตราจารย์ ดร. วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
โครงสร้างหลักสูตร
-ปรับปรุงคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์
-เพิ่มรายวิชา 1 วิชา คือ การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช
-ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
-ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
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ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. ชื่อ นายคณิน นามสกุล บรรณกิจ
1.1 ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาเอก วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2551
ปริญญาโท วท.ม (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2546
ปริญญาตรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2537
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตํารา (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
Bunnakit, K. and S. Khampa. 2011. Effect of Rumen Undegradable Protein Levels on
Performance of Thai Native x Brahman Beef Cattle. Pakistan Journal of
Nutrition 10 (12): 1163-1167.
โครงการวิจัย
-การพัฒนาต้นแบบศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2552
-การใช้กากมันสําปะหลังแห้งที่เหลือหลังจากการกลั่นเอทานอล เพื่อเป็นอาหารแพะ
ปีงบประมาณ 2554
-การศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2555
1.3.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
7 ปี
1.5 ภาระงานสอน
1.1.1 วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1.1.2 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
1.1.3 วิชาการคิดและการตัดสินใจ
1.1.4 วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
1.1.5 วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์

132
1.1.6 วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัยทางสัตวศาสตร์
1.1.7 วิชาเตรียมสหกิจศึกษา
1.1.8 วิชาการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
1.1.9 วิชาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสาน
1.1.10 วิชาการผลิตแพะแกะ
1.1.11 วิชา กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์และสัตว์ป่า
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2. ชื่อ นางสาวคู่ขวัญ นามสกุล จุลละนันทน์
1.1 ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาเอก วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2551
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2543
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2541
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตํารา (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.3.3 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
Chullanandana, K.* and T. Kanloung, 2010. The potential of Thysanostigma
siamensis J.B. Imla as feeds for ruminants on smallholder farms in South of
Thailand. In : Proceedings : The 14th Animal science congress of the AsianAustralasian Association of Animal Production Societies. August 23-27, 2010.
Pingtung, Taiwan.
Chullanandana, K. 2011. Nutritive value of Commelina diffusa as protein source of
ruminants. In : Proceedings : The 3rd International Conference on Sustainable
Animal Agriculture for Developing Countries. July 26-29, 2011.
Nakhonratchasima, Thailand.
K. Chullanandana* and T. Kanloung. Effect of cutting interval on chemical
composition and rumen degradability of Thysanostigma siamensis J.B. Imla as
feeds for ruminants. In : Proceedings : The 15th Animal science congress of the
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies. November 2630, 2012. Pathum Thani, Thailand.
Chullanandana, K. 2013. Effect of cutting intervals on nutritive value of Commelina
diffusa. In : Proceedings : The 4th International Conference on Sustainable
Animal Agriculture for Developing Countries. July 27-31, 2013. Lanzhou,
Chaina.
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โครงการวิจัย
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมขบเคี้ ย วเพื่ อ สุ ข ภาพจากปลายข้ า วหอมมะลิ 101 เสริ ม ดอก
ดาวเรือง ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปี
การศึกษา 2556
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากบุหงานรา
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งอาหารหยาบสําหรับสัตว์
กระเพาะรวม แหล่งทุน เงินงบประมาณแผ่นดิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ปี 2552-2554 (2 ปี ต่อเนื่อง)
การศึกษาความเป็นไปได้ของพืชตระกูลผักปลาบ เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนเสริมสําหรับสัตว์เคี้ยว
เอื้อง แหล่งทุน เงินรายได้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
ปี 2554
1.3.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
14 ปี
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
1.5.2 วิชาโภชนศาสตร์สัตว์
1.5.3 วิชาอาหารและการให้อาหาร
1.5.4 วิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
1.5.5 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
1.5.6 วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
1.5.7 วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
1.5.8 วิชาสัมมนาทางสัตวศาสตร์
1.5.9 วิชาเตรียมสหกิจศึกษา
1.5.10 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
1.5.11 วิชาสัตววิทยา

135
3. ชื่อ นางสาวกาญจนา นามสกุล ปัญญาไว
1.1 ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตํารา (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.3.4 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปีที่จบ
2559
2551
2547

Punyawai, K.*, Anakkul, N., Srirattana, K., Aikawa, Y., Sangsritavong, S., Nagai, T., Imai
K. and Parnpai R. 2015. Comparison of Cryotop and micro volume air cooling
methods for cryopreservation of bovine matured oocytes and blastocysts. J.
Reprod. Dev. 61: 431-437.
Khamlor, T., Pongpiachan, P., Parnpai, R., Punyawai, K.*, Sangsritavong, S. and
Chokesajjawatee, N.* 2015. Bovine embryo sex determination by multiplex
loop-mediated isothermal amplification. Theriogenology. 83: 891-896.
Juanpanich, T., Suttirojpattana, T., Sripunya, N., Punyawai, K.*, Duangduan, C.,
Ruangruang, S., Sangsritavong, S. and Parnpai, R. 2014. Effects of repeated OPU
on in vitro embryo production in bovine. Proceedings of 11th Annual
conference of the Asian Reproductive Biotechnology Society; November 28, 2014, Bangkok, Thailand. pp. 75 (Abstract).
Punyawai, K.*, Sripunya, N., Srirattana, K., Sangsritavong, S. and Parnpai, R. 2015. The
effect of biopsy with piezo driven during 16 cell or blastocyst stages on in vitro
survival and developmental competence of vitrified IVF derived bovine
embryos. Proceedings of 12th Annual conference of the Asian Reproductive
Biotechnology Society; November 26-29, 2015, Hanoi, Vietnam. pp. 28
(Abstract).
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Punyawai, K.*, Sripunya, N., Srirattana, K., Liang, Y.Y., Yoisungnern, T., Sangsritavong,
S. and Parnpai, R. 2014. Effect of biopsy techniques on survival and
developmental competence of vitrified IVF derived bovine blastocysts.
Proceedings of 11th Annual conference of the Asian Reproductive
Biotechnology Society; November 2-8, 2014, Bangkok, Thailand. pp. 76
(Abstract).
Liang, Y.Y., Phongnimitr, T., Sripunya, N., Punyawai, K.* and Parnpai, R. 2014. Effects
of L-carnitine supplementation in maturation medium on development ability
of swamp buffalo oocytes. Proceedings of 11th Annual conference of the
Asian Reproductive Biotechnology Society; November 2-8, 2014, Bangkok,
Thailand. pp. 77 (Abstract).
Sripunya, N., Liang, Y.Y., Punyawai, K.*, Srirattana, K., Ngernsoungnern, A.,
Ngernsoungnern, P., Ketudat-Cairns, M. and Parnpai, R. 2014. Effects of
cytochalasin B pretreatment of germinal vesicle stage bovine oocytes on the
efficiency of Cryotop and solid surface vitrification methods. Proceedings of
11th Annual conference of the Asian Reproductive Biotechnology Society;
November 2-8, 2014, Bangkok, Thailand. pp. 78 (Abstract).
Punyawai, K.*, Sangsritavong, S., Liang, Y.Y., Sripunya, N. and Parnpai, R.* 2014. Effect
of thawing solutions on survival of bovine blastocyst using in-straw vitrificationn
method. Thai J. Vet. Med 44 (Supplement 1): 241-243.
Sripunya, N., Liang, Y., Panyawai, K.*, Srirattana, K., Ngernsoungnern, A.,
Ngernsoungnern, P., Ketudat-Cairns, M. and Parnpai, R. 2014. Cytochalasin B
efficiency in the cryopreservation of immature bovine oocytes by Cryotop and
solid surface vitrification methods. Cryobiology 69: 496-499.
Phongnimitr, T., Liang, Y.Y., Srirattana, K., Panyawai, K.*, Sripunya, N., Treetampinich,
C. and Parnpai, R. 2013. Effect of L-carnitine on maturation, cryo-tolerance and
embryo developmental competence of bovine oocytes. Anim. Sci. J. 84: 719725.
Phongnimitr, T. Liang, Y., Srirattana, K., Panyawai, K.*, Sripunya, N., Treetampinich, C.
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cryopreservation by cryotop and solid surface vitrification. Proceedings of 48th
Kasetsart University Annual Conference: Veterinary Medicine; February 3-5,
2010, Bangkok, Thailand.
การจดสิทธิบัตร
1. รังสรรค์ พาลพ่าย ศิวัช สังศรีทวงษ์ กาญจนา ปัญญาไว ภาชนะบรรจุตัวอ่อนแช่แข็งด้วย
วิธีลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วที่มีการเจือจางสารแช่แข็งแบบขั้นตอนเดียวและการใช้ภาชนะบรรจุ
ดังกล่าว เลขทะเบียน 9367 อนุมัติวันที่ 28 พ.ย. 2557
1.3.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
ไม่มี
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
1.5.2 วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
1.5.3 วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
1.5.4 วิชาสัมมนาทางสัตวศาสตร์
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4. ชื่อ นายก้องเกียรติ นามสกุล สุขเกษม
1.1 ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545
ปริญญาตรี วท.บ. (สัตวบาล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตํารา (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
Somjai P, W. Thitirat, S. Kongkietr, M. Chanajai, W. Worachat, D. Riya and S. Supatana.
2515. Community forest management : Case study of Don Phuta Forest
Phonmuang Sub-district, Artsamat district, Roi Et province. The 5th
International academic conference of Phetchaburi rajabhat university to
sustainable. July 4, Phetchaburi, Thailand.
1.3.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
7 ปี
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
1.5.2 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1.5.3 วิชาการตลาดบริการ
1.5.4 วิชาการวิจัยทางธุรกิจ
1.5.5 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
1.5.6 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
1.5.7 วิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
1.5.8 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
1.5.9 วิชาการคิดและการตัดสินใจ
1.5.10 วิชาการผลิตสุกร
1.5.11 วิชาสุขศาสตร์และการสุขาภิบาลสัตว์
1.5.12 หลักการทางสัตวแพทย์สาธารณสุข
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5. ชื่อ นางสาว นภารัศม์ นามสกุล เวชสิทธิ์นิรภัย
1.1 ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. (ส่ ง เสริ ม การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และพัฒนาชนบท)
ปริญญาโท วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี ทษ.บ. (สัตว์ปีก)
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.5.12 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.3.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
7 ปี
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1.5.2 การผลิตสัตว์ปีก
1.5.3 วิชาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสาน

ปีที่จบ
2558
2543
2537
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6. ชื่อ นางชินานาตย์ นามสกุล ไกรนารถ
1.1 ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปร.ด. (พืชไร่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558
ปริญญาโท วท.ม. (พืชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2542
ปริญญาตรี ทษ.บ. (พืชศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
2535
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชินานาตย์ ไกรนารถ มัสยา เอื้อประชา และบุญมี ศิริ. 2553. ผลของการทํา seed priming ของ
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมที่มีคุณภาพต่างกัน. การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ
ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2553, พิษณุโลก.
บุญมี ศิริ ชินานาตย์ ไกรนารถ นงนุช แสงหิน และพจนา สีขาว. 2554. ผลของการกระตุ้นการงอก
ด้วย PEG6000 ร่วมกับสารเคมีชนิดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
ลูกผสม. วารสารแก่นเกษตร 39 (ฉบับพิเศษ) : 104-111.
บุญมี ศิริ อารีรัตน์ พยุงธรรม ปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ ธีรศักดิ์ สาขามุละ และชินานาตย์ ไกรนารถ. 2554.
ผลของการใช้ปุ๋ยอะมิโนคีเลตทางใบ ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกหวาน
ลูกผสม. วารสารวิทยศาสตร์เกษตร. 42 (พิเศษ) : 449-452.
1.3.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ไม่มี
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
7 ปี
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1.5.2 ข้าวไทยศึกษา
1.5.3 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
1.5.4 สถิติประยุกต์สําหรับการวิจัย
1.5.5 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in
Animal Science
2.ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์
เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ สามารถเชื่ อ มโยงความรู ้ ใ น
แขนงต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน สามารถบูรณาการ
ความรู ้ ร ะหว่ า งสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก่ เคมี
ฟิ สิกส์ ชี ววิ ทยา และชี ว เคมี มี ความลึ กซึ้ งทั้งทางด้
านความรู้และปฏิบัติการเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ทั้ง
หน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนอย่าง มีประสิทธิภาพ
ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิตในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มวิชาเสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผล

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in
Animal Science
2.ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านสัตว
ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ
ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
สั ต วศาสตร์ มุ่ ง ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถทางด้านสัตวศาสตร์ทั้งในภาคทฤษฎีและ
ปฏิ บั ติ สา มา รถ เชื่ อม โ ยง คว าม รู้ ด้ าน ต่ า งๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้
ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนอย่าง มีประสิทธิภาพ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน ปัจจุบัน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม
วิช าเสริ มหลั กสู ตรที่ เป็ น ประโยชนต่ อผู ้ เรี ย นตามความ

ไม่เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
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ต่อผู้เรียนตามความถนัด รวมทั้งส่งเสริมให้บัณฑิตมี
คุณธรรม จริยธรรมและมีความสามารถพัฒนาทักษะ
ตอบสนองความก้ า วหน้ า ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และสั ง คม โดยมุ ่ ง
เน้ น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าในอนาคตได้ ต้องคํานึงถึงปัจจัย
4 ประการ โดยจัดการศึกษาเน้นสู่ความเป็นเลิศตาม
รูปแบบ “LERT Model”
L : Languages ภาษาจะเป็นปัจจัยในการสะท้อนค
วามคิดและการสื่อสาร
E : Experience สร้างประสบการณ์เพื่อสร้างอนาค
ตด้วยปัญญา
R : Research สร้างองค์ความรูใ้ หม่ด้วยการวิจัย
และพัฒนา
T : Technology ใช้เทคโนโลยีสําหรับการเรียน
การทํางาน และการค้นคว้า
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และจิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง

ถนัด รวมทั้งส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและมี
ความสามารถพั ฒ นาทั ก ษะตอบสนองความก้ า วหน้ า
ด้ า สั ตวศาสตร์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
สังคม

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 มีความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ทั้งในภาคทฤษฏี และ
ปฏิบัติ รวมถึงประสบการณ์ฝึกงาน ไปใช้ในการทํางานได้

ปรับเปลี่ยน
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ท้องถิ่น และสังคมในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2.2 บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีความรู้ในวิช า
ทางด้านการผลิตสัตว์ แขนงต่างๆ สามารถนําความรู้
ทางทฤษฏี และประสบการณ์ฝึกงานมาปรับใช้ในการ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการทํางานอย่างเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
3.2.3 บั ณฑิ ตสาขาวิ ช าสั ตวศาสตร์ สามารถบู ร ณา
การความรูใ้ นทางด้าน เคมี ฟิสิกส์
ชีววิทยาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบ
วิชาชีพ และการพัฒนาท้องถิ่น
3.2.4 บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สามารถปรับตัว
เองในการทํ า งานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น พั ฒ นาตั ว เอง และ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพให้สามารถแข่งได้ในตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3.2.5 บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สามารถให้บริการ
ทางวิ ช าการ โดยถ่ ายทอดความรู ้ ทางวิ ช าการด้ าน
สัตวศาสตร์แก่ท้องถิ่นและสังคม

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ
และประกอบอาชีพอิสระ
3.2 สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และถ่ายทอด
ความความรู้ทางด้านสัตวศาสตร ์แก่ท้องถิ่นและสังคม
3.3 สามารถปรับตัวในกbbารทํางานร่วมกับผู้อื่น พัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ท้องถิ่น และสังคม
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4. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129
หน่วยกิต
5. รหัสวิชาสามตัวแรกของสาขา
ANI
6. โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
87 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาพื้นฐาน
36 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
36 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
4. สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต

4. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
5. รหัสวิชาสามตัวแรกของสาขา
ANS
6. โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-กลุ่มวิชาพื้นฐาน
-กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
-กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ปรับเปลี่ยน

ปรับเปลี่ยน
30 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ลดลงจาก
หลักสูตรเดิม จํานวนหน่วยกิต
โดยมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิ
ตของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ดังนี้
-วิชาพื้นฐาน จํานวนหน่วยกิตลดลง 8
หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาบังคับ จํานวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น
14 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาเลือก จํานวนหน่วยกิต ลดลง
1 หน่วยกิต
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7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
8. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต

7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต
8. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต

8.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
CHM1101 เคมี 1
CHM1102 ปฏิบัติการเคมี 1
CHM1103 เคมี 2
CHM1104 ปฏิบัติการเคมี 2

8.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

รายวิชาเคมีลดลง 4 หน่วยกิต โดยตัดวิชา
เดิมออกและเปิดวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่
CHM1107 เคมีทั่วไป
CHM1108 ปฏิบตั ิการเคมีทั่วไป

BIO1101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
BIO1102 ปฏิบัติการชีววิทยาชีววิทยา 1 1(0-3-0)
BIO1103 ชีววิทยา 2
3(3-0-6)

มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิตของ
กลุ่มวิชาต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อสาร จํานวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น 3
หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวนหน่วยกิตลดลง 3
หน่วยกิต
มีการเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในรายวิชา
หมวดรายวิชาเฉพาะ จํานวน 7 หน่วยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-2)
รายวิชาชีววิทยาลดลง 5 หน่วยกิต โดยตัด
วิชาเดิมออกและเปิดวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่

147
BIO1104 ปฏิบัติการชีววิทยาชีววิทยา 2 1(0-3-0)
SCB1108 ชีววิทยาทั่วไป
CHM3201 ชีวเคมีพื้นฐาน
CHM3202 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

3(3-0-6)
1(0-3-0)

3(2-3-6)

รายวิชาชีวเคมีลดลง 1 หน่วยกิต โดยตัด
วิชาเดิมออกและเปิดวิชาใหม่ เพื่อให้
CHM2605 ชีวเคมีทั่วไป
3(2-3-6) สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่
BIO2203 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
รายวิชาจุลชีววิทยา ลดลง 1 หน่วยกิต
BIO2204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-0)
โดยตัดวิชาเดิมออกและเปิดวิชาใหม่
ANS1402 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3(2-3-6) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่
ENG2201 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และ
ENG2201 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และ
เปลี่ยนแปลงชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติและ
เทคโนโลยี 1
3(3-0-6) เทคโนโลยี 1
3(2-2-5) ศึกษาด้วยตัวเอง ให้ถูกต้อง
ENG2202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และ
ENG2202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และ
เปลี่ยนแปลงชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติและ
เทคโนโลยี 2
3(3-0-6) เทคโนโลยี 2
3(2-2-5) ศึกษาด้วยตัวเอง ให้ถูกต้อง
MTH1103 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
MTH1103 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
ไม่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
3(3-0-6)
MTH1104 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 2
ตัดออก
3(3-0-6)
ANS2401 เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6) เปิดวิชาใหม่
ANS3503 สถิติศาสตร์เบื้องต้นทางการเกษตร 3(3-0-6) เปิดวิชาใหม่
8.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
8.2 กลุ่มวิชาบังคับ
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ANI1102 การผลิตสัตว์ปกี

3(2-2-5)

ANI2201 การผลิตสุกร

3(2-2-5) ANS2502

ANI1401 อาหารและการให้อาหารสัตว์

3(2-2-5) ANS3507

ANI1501 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
3(3-0-6)
ANI1502 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของสัตว์
1(0-3-2)
ANI1104 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(3-0-6)
ANI1503 สุขศาสตร์สัตว์และการสุขาภิบาล
3(2-3-5)
ANI1504 หลักการทางสัตวแพทย์สาธารณสุข
3(3-0-6)
ANI1601 สัมมนาทางสัตวศาสตร์
1(0-3-2)

ANS2501 การผลิตสัตว์ปกี

ANS2403

ANS2504
ANS2505

3(2-3-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เพิ่มจํานวนชัว่ โมง
ภาคปฏิบัติและลดจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วย
ตัวเอง
การผลิตสุกร
3(2-3-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา และเพิ่มจํานวน
ชั่วโมงภาคปฏิบัติและลดจํานวนชั่วโมง
ศึกษาด้วยตัวเอง
อาหารสัตว์และการคํานวณสูตรอาหารสัตว์ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจํานวน
3(2-3-6) ชั่วโมง เพิ่มจํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ และ
ลดชั่วโมงการศึกษาด้วยตัวเอง
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
รวมวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ โดยลดลง 1
3(2-3-6) หน่วยกิต โดยตัดวิชาเดิมออก เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ และเปลี่ยน
รหัสวิชา
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงเนื้อหา
สุขศาสตร์สัตว์และการสุขาภิบาล
เปลี่ยนรหัสวิชา และลดชั่วโมงการศึกษา
3(2-3-6) ด้วยตัวเอง
ตัดออก

ANS3506 สัมมนาทางสัตวศาสตร์

1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสรายวิชา และปรับปรุงเนื้อหา
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ANI1801 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัยทาง
สัตวศาสตร์
3(3-0-6)

ตัดออก
ANS3509 การวิจัยทางสัตวศาสตร์

ANI2304 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ANI3404 โภชนศาสตร์สัตว์

3(2-2-5)
3(3-0-6) ANS2503 โภชนศาสตร์สัตว์

ANS3501 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
ANS3502 การผลิตโคนม
ANI3405 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
3(2-3-5)
ANI1701 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2) ANS4504 เตรียมสหกิจศึกษา

ANI1704 สหกิจศึกษา

6(480) ANS4505 สหกิจศึกษา
ANS1403 หลักการผลิตสัตว์
ANS2402 หลักการผลิตพืช
ANS2404 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1

3(2-3-6)

เปิดวิชาใหม่
ตัดออก
3(2-3-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา และปรับปรุงเนื้อหา
ลดจํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี และลด
จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ
3(2-3-6) เปิดวิชาใหม่
3(2-3-6) เปิดวิชาใหม่
ตัดออก

1(2-0-4)

เปลี่ยนรหัสรายวิชา เพิ่มจํานวนชั่วโมง
ภาคทฤษฎี ลดชั่วโมงการศึกษาด้วยตัวเอง
และย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก
6(640) เปลี่ยนรหัสรายวิชา และปรับปรุงเนื้อหา
และย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก
3(2-3-6) เปิดวิชาใหม่
3(2-3-6) เปิดวิชาใหม่
1(0-3-2) เปิดวิชาใหม่
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8.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเลือก 15 หน่วยกิต
ANI1105 การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)

ANS3504 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(2-3-6)
ANS3505 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2
1(120)
ANS3508 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
3(3-0-6)
ANS4503 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3
2(240)
ANS4507 การส่งเสริมการปศุสัตว์
3(2-3-6)
8.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเลือก 16 หน่วยกิต

เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
ตัดออก
เปิดวิชาใหม่

ANS3512 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์
3(2-3-6)
ANI1108 การผสมเทียม
3(2-3-5) ANS4513 การผสมเทียม
3(2-3-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา และลดชัว่ โมงศึกษา
ด้วยตัวเอง
ANI1109 การผลิตแพะแกะ
3(2-3-5) ANS4515 การผลิตแพะและแกะ
3(2-3-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดชัว่ โมงศึกษาด้วย
ตัวเอง และปรับปรุงเนื้อหา
ANI1602 โครงการพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(0-9-4)
ตัดออก
ANS4501 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1
1(0-2-1) เปิดวิชาใหม่
ANS4502 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2
3(0-6-3) เปิดวิชาใหม่
ANI2001 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

3(2-2-5) ANS3511 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

3(2-3-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา เพิ่มจํานวนชั่วโมง
ภาคปฏิบัติและลดชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง
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ANI3406 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์

3(2-2-5)
ANS4509 การผลิตอาหารสัตว์

3(2-3-6)

ANI1106 การเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสาน
3(2-2-5)
ANI1107 การจัดการสภาพแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยง
สัตว์
3(2-2-5)
ANI1901 กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์และสัตว์ป่า
3(3-0-6)

ตัดออก
เปิดวิชาใหม่
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

ANS3510 หัวข้อคัดสรรค์ทางสัตวศาสตร์
3(3-0-6)
ANS3513 มีนวิทยา
3(2-3-6)
ANS4506 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์
3(270)
ANS4508 การตลาดปศุสัตว์
3(2-3-6)
ANS4510 หลักวิทยาศาสตร์น้ํานม
3(2-3-6)
ANS4511 หลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
3(2-3-6)
ANS4512 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
3(2-3-6)
ANS4514 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
3(2-3-6)
ANS4516 เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร
3(2-3-6)
ANS4517 ชีววิทยาของครัสเตเชียน
3(2-3-6)

เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
เปิดวิชาใหม่
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9. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ANS4518 พืชไร่เศรษฐกิจ
ANS4519 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
9. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

3(2-3-6) เปิดวิชาใหม่
3(2-3-6) เปิดวิชาใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง

