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ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้สาเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ปี
รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานทาและรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program
Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course
Learning Outcomes : CLOs)
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

25500081106653
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
Bachelor of Science Program in Animal Sciences
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
Bachelor of Science (Animal Sciences)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
B.Sc. (Animal Sciences)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
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5.3
5.4
5.5
5.6

ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2564
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ……………………………….
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ……………………………….
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รจะได้ รั บ การเผยแพร่ ว่าเป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการสัตวบาล/สัตวศาสตร์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ประจาหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับทางปศุสัตว์ เช่น กรมปศุสัตว์ เป็นต้น
8.2 นักวิชาการเกษตร นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของ
ภาครัฐอื่น เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
8.3 นักสัตวบาลประจาฟาร์ม สัตวบาลส่งเสริม สัตวบาลฟาร์มทดลอง และสัตวบาลโรงฟัก
8.4 นักวิชาการอาหารสัตว์ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) และ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ประจาโรงงานอาหาร
สัตว์
8.5 นักวิชาการส่งเสริมการขาย
8.6 เจ้าหน้าที่โรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของสินค้าทางด้านปศุสัตว์
8.7 เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ
8.8 เจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการประกอบธุรกิจส่วนตัว
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นายพิเชษฐ ศรีบุญยงค์
เลขประจาตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ ปร.ด. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2561)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2537)
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9.2 นายพิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ
เลขประจาตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)
9.3 นางสาวจันทร์จิรา สิทธิยะ
เลขประจาตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Animal Science) Ehime University, Japan (2015)
M.S. (Agriculture) Kagawa University, Japan (2012)
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2548)
9.4 นางสาวภัทราพร ภุมรินทร์
เลขประจาตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Animal Science) University of the Philippines at Los Baños,
Philippines (2014)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2545)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541)
9.5 นายมนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
เลขประจาตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2547)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
การวางแผนสาหรับ การพั ฒ นาปรั บ ปรุงหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าสั ตวศาสตร์ (หลั กสู ตร
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2564) ได้ มีก ารน าสถานการณ์ ภ ายนอกหรือ การพั ฒ นาที่ จาเป็ น ต่ าง ๆ ที่ ส าคั ญ มาใช้ป ระกอบ
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พิจารณาร่วมในการกาหนดกรอบและแนวทางการพัฒ นาปรับปรุงหลักสู ตรนี้ เพื่อให้ส อดคล้ องกับแนวทางการ
พัฒนาของประเทศไทย โดยได้พิจารณาจากการพัฒนาที่จาเป็นสาคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยสามารถสรุปภาพรวมเป็น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1) การพัฒ นาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีการกาหนดการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศ
สามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะ
เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการ
เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกันจาเป็นต้องพัฒนาปัจจัย สนับสนุนต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีและโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต
2) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติโดยเน้น การเสริมสร้างและ
พัฒ นาศั กยภาพสถาบั น การศึ กษาที่ มีค วามเชี่ ยวชาญและมี ความโดดเด่น เฉพาะสาขาสู่ ระดั บนานาชาติ ในการ
ให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้ างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็น
ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค
3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและสภาพการผลิต
ทางด้านปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์
ปัญหาระดับชาติ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางปศุสัตว์ให้ผ่านมาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้กับประเทศได้ สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
รวมทั้งเพื่อรองรับความมั่นคงด้านอาหารที่เป็นผลผลิตมาจากปศุสัตว์ รวมทั้งการปรับระบบการผลิตการเกษตรให้
สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทาง
วิชาการเกษตรแบบบูรณาการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย
4) การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ นวัตกรรม
นักคิด เกษตรกรยุคใหม่ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ปัญญาประดิษฐ์ โดยสนับสนุ นการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)
รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา เพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้ง
ระบบ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นการประกอบการในลักษณะกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และองค์กรธุรกิจ
รูปแบบอื่น อาทิ ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และบริษัทจากัด
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5) อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 10 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ อัจฉริยะ
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
6) ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีลักษณะของความคิดในลักษณะอเนกนัยที่มีหลายมิติ หลายมุมมอง
หลายทิศทาง สามารถคิดได้กว้างไกล ไร้กรอบและไร้ขอบเขตตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ว่า “ศิลปากรเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์” โดยสามารถนาไปประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความ
ถูกต้อง จนนาไปสู่การพัฒนาอุสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศได้ โดยไม่เน้นการผลิตเชิงปริมาณ (quantity) แต่เพียง
อย่างเดียว แต่เน้นการผลิตเชิงสร้างสรรค์ (creativity) เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (value-added) อาทิเช่น อาหารเชิง
วัฒนธรรม (cultural food) อาหารเพื่อสุขภาพ (food for health) อาหารฟังก์ชั่น (functional food) โภชนเภสัช
ภัณฑ์ (nutraceuticals) และอาหารพร้อมบริโภค (ready-to-eat food)
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและ
วัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อาจกระทบต่อ
ความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงาน
คุณภาพ นอกจากนี้โครงสร้างการผลิตจะเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาก
ขึ้น ทาให้ การพั ฒ นาคนมุ่งสร้างให้ มีความรู้ ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไปกับการพั ฒ นาเทคโนโลยีเพื่อใช้
ทดแทนกาลังแรงงานที่ขาดแคลน รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแรงงาน ความเป็นสังคมนานาชาติ (globalization) และ
การส่งออกแรงงานไปต่างประเทศ ดังนั้น เราจึงสร้างหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านสังคมดังกล่าว
สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่ พิ จารณาในการวางแผนหลั กสู ตรนั้ น ได้
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ของตนเองในสังคม มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี
ความสามารถในการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้
คณะวิชายังมุ่งเน้นผลิตให้บัณฑิตเป็น ผู้มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ที่จะนาไปสู่การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศอย่างยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564) ได้มี
การนาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
แผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) และเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายสู่ แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) และรวมไปถึงความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) และแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยสามารถสรุปภาพรวมเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
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12.1 การพัฒนาหลักสูตร
คณะสั ตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรมีวิสั ย ทัศ น์ในการเป็ น องค์กรที่ มีความเป็ น เลิ ศทาง
วิ ช าการด้ า นสั ต วศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตรในระดั บ ประเทศ โดยมี พั น ธะกิ จ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทาง
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่เก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่ยอมรับ สร้างวัฒนธรรมวิจัยและองค์
ความรู้ใหม่ด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและศาสตร์ขององค์กร เพื่อ
สนองตอบต่อการพัฒ นาของชุมชน สังคม และประเทศชาติ และอนุรักษ์และทานุบารุงภูมิปัญ ญาท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒ นธรรมของชาติ ดังนั้นหลักสูตรสั ตวศาสตร์จึงมุ่งเน้นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ โดยหลักสูตรได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1) ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนี้จึงเป็นที่มา
ของการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางด้านสัตวศาสตร์ที่เก่ง มี
คุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างวัฒนธรรมวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านสัตวศาสตร์ มีศักยภาพใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและศาสตร์ขององค์กร เพื่อสนองตอบต่อการพัฒ นาของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติและอนุรักษ์และทานุบารุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
โดยที่ได้กาหนดไว้เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ หรือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในด้านยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
มีคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มีวินั ย จิต สาธารณะ และพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) ที่มีเป้าหมายในการสร้างทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสูงเพื่อนา
การเปลี่ ย นแปลง การสร้ างผู้ ป ระกอบการฐานเทคโนโลยี (Spin-off) ตามนโยบายในการพั ฒ นานั ก ศึ กษาให้ มี
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ/ผู้สร้างงาน มีทักษะทั้งความรู้และทักษะที่ใช้ในการทางาน (Hard Skills) และ
ทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับสังคม (Soft Skills) รวมไปถึงการเป็นพลเมืองและพลโลก เป็นการวางรากฐานให้คน
ไทยเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางหลักของการปรับปรุงหลักสูตรนี้เพื่อสนองตอบต่อการสร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น โดยที่หลักสูตรได้มีการกาหนดและวาง
กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (คือ การเรียนรู้ 3Rs + 8Cs) เพื่อให้ได้ทั้ง
ความรู้ทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
2) ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนี้จึงเป็นที่มา
ของการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และนวัตกรรม สร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรม
ปศุสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่จะปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย
4.0 หรื อ Thailand 4.0 ซึ่ งเป็ น เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรมและการสร้ า งมู ล ค่ าเพิ่ ม (Value-Based
Economy) ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ที่ผสานการใช้เทคโนโลยีสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) ที่มีเป้ าหมายในการเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทาให้
ประเทศได้รับการพัฒนาให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (MIT) ซึ่งเป็นแนวทางหลักที่สาคัญของการ
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ปรับ ปรุงหลั กสูตรนี้ เพื่อสนองตอบต่อการสร้างบัณ ฑิ ตเป็ นทุนสั งคมให้ เกิดผู้ นาทางความคิด มีองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ดีขึ้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนามีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ตั้งแต่
ในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้วางนโยบายและจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น และมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันมาถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรก็มี
บทบาทที่สาคัญหลักในการผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และการสร้าง
นวัตกรรมจากการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ตามพันธกิจหลักของ
สถาบันประกอบด้วย
1) พั น ธกิ จ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต พั ฒ นาและถ่ า ยทอดความรู้ เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี อั ต ลั ก ษณ์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก ซึ่งเป็นพันธกิจที่สาคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสนองตอบต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ทั้งความรู้ทักษะที่
จาเป็นต้องใช้ในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื่อสนองตอบต่อตลาดแรงงานและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนี่ง
ของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น
2) พันธกิจในการวิจัย ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ และนาผลไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมจากการพัฒ นาองค์ความรู้
เทคโนโลยี การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศ เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ งด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศ และการเพิ่ ม ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น
3) พันธกิจในการบริการวิชาการ นาองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
เพื่ อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ แก่สั งคมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต โดยการมีบทบาทส่ว นร่วมส่ งเสริมพัฒ นาด้าน
ปศุสัตว์ตั้งแต่ระดับชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย จนถึงระดับอุตสาหกรรม ผ่านการให้บริการวิชาการ เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น
4) พั น ธกิ จ ในการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น ศู น ย์ ก ลางองค์ ค วามรู้ และท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ ทุ ก ระดั บ ทั้ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ และนานาชาติ โดยเป็ น พั น ธกิ จ ที่ โ ดดเด่ น ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
ทุ น ทางวั ฒ นธรรมและความเข้ม แข็งของชุ ม ชน รวมไปถึ งการสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้าและบริก ารด้ านการ
ท่องเที่ยว โดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แ ห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมและท้องถิ่นและวิถี
ชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน และมั่นคง
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ที่มีความพร้อมในการทางาน บูรณาการความรู้ นวัตกรรมเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาทางสัตวศาสตร์ มีความสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาการเกษตรยังเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สาคัญยิ่งของประเทศและเป็นอาชีพที่
เสริมสร้างโครงสร้างและพัฒนาสังคมชนบทให้เข้มแข็ง วิกฤติการณ์ด้านภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ และการระบาด
ของโรคที่เกิดขึ้น ณ พื้นที่ต่าง ๆ ของโลก นับเป็นโอกาสสาคัญของประเทศไทยในการเป็นแหล่งผลิต อาหารเลี้ยง
ประชากรของโลก แต่การที่ประเทศไทยจะสามารถผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็น
สินค้าส่งออกของประเทศที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นั้น มีความจาเป็นต้องสร้างบุคลากรทางสัตวศาสตร์ที่มี
ความรู้ความสามารถในการผลิตสัตว์อย่างครบวงจรและมีศักยภาพในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาของหลักสูตรเน้นการผลิตสัตว์ เศรษฐกิจ และสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ โดยการบูรณาการ
ความรู้ทางด้านสรีรวิทยา โภชนศาสตร์ การปรับปรุง พันธุ์สัตว์ การจัดการฟาร์ม สุขศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพ
สัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการ จัดการธุรกิจ และการตลาด ผู้เรียนจะได้ศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและฝึก
ปฏิบัติงานในฟาร์ม เพื่อสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ ง การปรั บ โครงสร้ า งประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศไทย 4.0
(Thailand 4.0) เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” โดยในช่วง 5 ปี แรกของการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ชาติ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ การเตรียมความพร้อมคนในประเทศ โดยยึดหลัก “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ดังนั้นในบทบาทและ
พัน ธกิจ หลั กของสถาบั น การศึกษาที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องหลั กในการผลิ ตบัณ ฑิ ตที่มีคุณ ภาพ ตลอดจนการยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยในอนาคตข้างหน้า
จากสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาในปัจจุบันทั้งในด้านโครงสร้างการเปลี่ยนแปลง
ประชากรผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น ขาดแคลนกาลังคนในวัยทางาน ประกอบกับความต้องการกาลังคนที่จะทางาน โดยเฉพาะ
คนที่มีศักยภาพสูง คนมีทักษะหลากหลายโดยเฉพาะทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจาเป็นอย่างมากต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรองรับ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Digital Economy)
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ซึ่งเป็ นระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับ เคลื่อนด้วย ICT และ Internet of Things เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ต
ปศุสัตว์ด้วยเกษตรแม่นยา (Precision Agriculture) และเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยคานึงถึงผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
นาไปสู่การบริหารจัดการในภาพรวมของระบบธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศที่ดีขึ้น
การเกษตรเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สาคัญยิ่งของประเทศไทย และเป็นอาชีพหลักที่มีส่วนช่วยในการ
เสริมสร้างโครงสร้างและพัฒนาสังคมชนบทให้เข้มแข็ง จากความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของโลกในปัจจุบัน
ประกอบกับวิกฤติการณ์ด้านภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ณ พื้นที่ต่าง ๆ ของโลก นับเป็นโอกาสสาคัญของ
ประเทศไทยในการเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรของโลก แต่การที่ประเทศไทยจะสามารถผลิตสินค้าเกษตร
เป็นสินค้าส่งออกของประเทศที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นั้น มีความจาเป็นต้องสร้างนักสัตวศาสตร์ที่มีความรู้
ความสามารถ และมี ศั ก ยภาพในการน าองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กร รม สร้ า งสรรค์ ด้ า นสั ต วศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน รวมถึงธุรกิจปศุสัตว์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้มีการ
เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 และมี การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีบัณฑิตสาเร็จการศึกษาและได้งานทาแล้ว โดยที่ผ่านมาทางหลักสูตรได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากสถานประกอบการในการร่วมพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบการจัดสหกิจศึกษา และได้รับข้อมูลความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) กับหลักสูตร ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าเป็น
อย่างมากต่อการนามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ในครั้งนี้ โดยสรุปภาพรวมความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรนี้ต้องการให้บัณฑิต มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตปศุสัตว์ รู้จักวิธีจัดการแก้ไขปัญหา
หรือคิดสร้างสรรค์พัฒ นาต่อยอดได้ มีความเป็นนักสัตวศาสตร์ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
คื อ ปรั ช ญา “ศิ ล ป์ แ ละศาสตร์ เพื่ อ การพั ฒ นาชาติ อ ย่ า งยั่ งยื น ” และวิ สั ย ทั ศ น์ “มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าแห่ งการ
สร้างสรรค์” อีกทั้งยังสอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะวิชา คือ ปรัชญา “รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้
ปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม” และวิสัยทัศน์ “เป็นคณะวิชาชั้นนาด้านเทคโนโลยีการเกษตรในระดับชาติ (10 อันดับแรก
ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2565)” โดยมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่มี
ทักษะการเป็นนักสัตวศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม สร้างสรรค์ การมีภาวะ
ผู้นา ด้านการผลิต และการจัดการทางปศุสัตว์ได้ โดยมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งความรู้ทักษะที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก
ดั งนั้ น จึ ง เป็ น ที่ ม าและความส าคั ญ ของการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ภายใต้สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีเป้าหมายสาหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตร

11
นี้ให้มีความรู้ ทักษะความสามารถ และทัศนคิตที่ดี ครอบคลุมสอดคล้อ งกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและปฏิบัติทางสัตวศาสตร์
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
4) เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
5) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต ร หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (Program Learning
Outcomes) PLOs

ลาดับที่

PLO1
PLO2
PLO3

PLO4

PLO5

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs)

อธิบายความหมายและคุณค่าของ
ศิลปะและการสร้างสรรค์ได้
อภิปรายความหมายของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้
ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่
จาเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้
มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการ
สื่อสารที่หลากหลาย
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ตลอดจนรูเ้ ท่าทันสื่อและสารสนเทศ

Cognitive Domain
(Knowledge)
Bloom’s Taxonomy
(Revised)
R U Ap An E









C

Psychomotor
Domain
(Skills)

Affective
Domain
(Attitude)

S

At
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Cognitive Domain
(Knowledge)
Bloom’s Taxonomy
(Revised)
R U Ap An E

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs)

ลาดับที่

C

Psychomotor
Domain
(Skills)

Affective
Domain
(Attitude)

S

At

PLO6

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ

นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และการดาเนินชีวิต
PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง

ผลงานหรือดาเนินโครงการได้
PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็น

ระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อ
ออกแบบนวัตกรรมได้
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ
หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ “Affective Domain” ตามความเหมาะสม





ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ (Program Learning Outcomes) PLOs
ลาดับที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs)

R

PLO10
PLO11
PLO12

จัดการให้อาหารสัตว์ปศุสัตว์
ได้
จัดการเพาะขยายพันธุ์ปศุสัตว์
ได้
จัดการการเลี้ยง
ปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมได้

Cognitive Domain
(Knowledge)
Bloom’s Taxonomy
(Revised)
U Ap An E

C

Psychomotor
Domain
(Skills)

Affective
Domain
(Attitude)

S

At
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ลาดับที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs)

R

PLO13

Cognitive Domain
(Knowledge)
Bloom’s Taxonomy
(Revised)
U Ap An E

C

Psychomotor
Domain
(Skills)

Affective
Domain
(Attitude)

S

At

วางแผนการจัดการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพในการ
เลี้ยงสัตว์ได้
PLO14 คานวณสมรรถภาพการผลิต


และต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ได้
PLO15 เลือกวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของฟาร์มปศุสัตว์โดยคานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้
PLO16 จัดการผลิตผลจากสัตว์และ

อาหารปลอดภัยได้
PLO17 ประยุกต์หลักการตลาดกับการ

ผลิตปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่การเป็น
ผู้ประกอบการได้
PLO18 สามารถแก้ปัญหาทางด้านการ

ผลิตปศุสัตว์โดยบูรณาการ
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
PLO19 แสดงวิธีการสื่อสารวิชาการ

ทางด้านสัตวศาสตร์ควบคู่กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
PLO20 แสดงออกถึงภาวะผู้นา ผู้ตาม


การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
PLO21 แสดงออกถึงความเป็นผู้มี


จริยธรรม ศีลธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  ในช่องระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือช่อง “S” และ “At” ตามความเหมาะสม
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs)
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ความเข้าใจ
ในทฤษฎีและปฏิบัติ
ทางสัตวศาสตร์
3) เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้
ได้อย่างเหมาะสม
4) เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ความรับผิดชอบ
และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่
มีความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
10 11 12 13 14
15
16
17
18
19 20 21

























































หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสั ต วศาสตร์ ใ ห้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร
ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งการของตลาดแรงงาน ตลอด
ระยะเวลาของหลักสูตร

กลยุทธ์
1. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
2. ติดตามความเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้ อ งการของหน่ วยงาน
องค์ ก ร และสถานประกอบการ
เพื่ อ เป็ น ข้ อมู ลใน การพั ฒ น า
หลักสูตร
2. แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน 1. เพิ่ ม พู น ทั ก ษ ะ/ค ว าม รู้ แ ก่
ที่ เน้ น ผู้ เรี ย น เป็ น ส าคั ญ ภ าย ใน อาจารย์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การ
ระยะเวลา 3 ปี
เรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น
สาคัญ
2. พั ฒ นาระบบ สารสนเทศที่
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
3. ส่ งเสริม การประเมิ น ผลที่ เน้ น
การพัฒนาการของผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ต าม ก รอ บ ม าต รฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ
พ.ศ. 2552
3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมิ น ผลของอาจารย์ ต ามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2552 ภายในระยะเวลา 3 ปี

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ที่ เน้ น การสอนด้ า น คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปั ญ ญ า ทั ก ษ ะค วาม สั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบ และทั ก ษะในการ
วิเคราะห์และสื่อสาร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
3. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1. มี กิ จ กรรมการอบรมที่ เพิ่ ม พู น
ทักษะแก่คณาจารย์
2. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การจั ด การสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น
สาคัญ
3. ความพึ ง พอใจของผู้ เรี ย นต่ อ
ระบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
4. จ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ ใช้ ก า ร
ประเมิ น ผลที่ เน้ น พั ฒ นาการของ
ผู้เรียน
5. ผลการประเมิ น การมี ส่ ว นร่ว ม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอนกิ จ กรรมทางวิ ช าการและ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ
1. จ านวนโครงการการพั ฒ นา
ทักษะการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
2. ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษาต่ อ ทั ก ษะการสอนของ
อาจารย์ ที่ มุ่ ง ผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง 5
ด้าน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
4. ส่ งเสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอน
และการประเมินผล เพื่อให้นักศึกษามี
ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของ
หลักสูตร ภายในระยะเวลา 3 ปี

กลยุทธ์
1. เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ของอาจารย์ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
ส าคั ญ พ ร้ อ มทั้ งส่ ง เสริ ม การ
พั ฒ นาสื่ อ และนวั ต กรรมที่ ใ ช้
ประกอบการเรียนรู้
2. เพิ่ มพู นทั กษะการประเมินผล
ของอาจารย์ที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การจัดการ
เรี ย น ก ารส อ น แ บ บ Projectbased learning, Case studies,
Problem-based learning และ
Active learning เป็นต้น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. มคอ. 5
2. มคอ. 7
3. รายงานผลการประเมิ น การ
เรียนการสอนออนไลน์
4 . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
หลั ก สู ต รและผลการเรี ย นของ
นักศึกษา
5. รายงานการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ทางวิ ช าการต่ า ง ๆ ของอาจารย์
ภายในหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้ อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นสมควร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนธันวาคม – เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนเมษายน – มิถุนายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบประกาศหรือข้อกาหนดเกี่ยวกั บการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2.2.3 มีคุณ สมบั ติครบถ้วนตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยศิล ปากร ว่าด้ว ยการศึ กษาระดับ ปริญ ญา
บัณฑิต พ.ศ. 2560 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นั ก ศึ ก ษาอาจมี ปั ญ หาการปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สั ง คมและระบบการเรี ย นการสอนในระดั บ
มหาวิทยาลัย
2.3.2 นั ก ศึ ก ษาอาจมี ร ะดั บ ความรู้ พื้ น ฐานบางรายวิ ช าไม่ เท่ า กั น โดยเฉพาะวิ ช าพื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากนักศึกษามาจากโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีความพร้อมแตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จั ด การปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะน าการวางเป้ า หมายของชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่
ปรึกษาในเรื่องการให้คาแนะนาและการแก้ไขปัญหาการปรับตัวให้แก่นักศึกษา
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2.4.2 จัดให้ มีกิจ กรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้ แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการปรับ
พื้นฐานของระดับความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ให้มีระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
ชั้นปีที่ 1
100
100
100
100
ชั้นปีที่ 2
100
100
100
ชั้นปีที่ 3
100
100
ชั้นปีที่ 4
100
รวม
100
200
300
400
จานวนทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
100
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปี 2564
ปี 2565
ค่าลงทะเบียน
1,500,000 3,000,000
รวมรายรับ
1,500,000 3,000,000

ปีงบประมาณ
ปี 2566
ปี 2567
4,500,000 6,000,000
4,500,000 6,000,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ปีงบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
35,000
40,000
50,000
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
100,000
200,000
300,000
3. ทุนการศึกษา
75,000
150,000
225,000
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
400,000
800,000 1,200,000
รวม (ก)
610,000 1,190,000 1,775,000
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
200,000
200,000
200,000
2. ค่าสิ่งก่อสร้าง
100,000
200,000
300,000
3. สารเคมี
250,000
500,000
750,000
รวม (ข)
550,000
900,000 1,250,000

ปี 2568
100
100
100
100
400
100

ปี 2568
6,000,000
6,000,000

ปี 2567

ปี 2568

50,000
400,000
300,000
1,600,000
2,350,000

50,000
400,000
300,000
1,600,000
2,350,000

200,000
400,000
1,000,000
1,600,000

200,000
400,000
1,000,000
1,600,000
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หมวดเงิน
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

ปี 2564
1,160,000
100
11,600

ปีงบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
2,090,000 3,025,000 3,950,000
200
300
400
10,450
10,083
9,875

ปี 2568
3,950,000
400
9,875

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี 11,600 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
[  ] แบบชั้นเรียน
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
[ ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
[ ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาบั ณ ฑิ ต พ.ศ. 2560
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30
วิชาบังคับ
จานวน
24
วิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 6
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า 108
(2.1) วิชาแกน
จานวน
13
(2.2) วิชาบังคับ
จานวน
68
(2.3) วิชาบังคับเลือกตามแผน
จานวนไม่น้อยกว่า 27
แผนที่ 1 (สหกิจศึกษา)
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
18
กลุ่มวิชาชีพเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 9
แผนที่ 2 (จุลนิพนธ์)
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
12
กลุ่มวิชาชีพเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 15
แผนที่ 3 (การเรียนรู้ในสถานประกอบการ)
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
12
กลุ่มวิชาชีพเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 9
กลุ่มวิชาชีพเลือกในสถานประกอบการ จานวนไม่น้อยกว่า 6
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า 6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 วิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต
SU101 – SU109
วิชาบังคับ
SU110 – SU199
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
SU201 – SU209
วิชาบังคับ
SU210 – SU299
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม
SU301 – SU309
วิชาบังคับ
SU310 – SU399
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ
SU401 – SU409
วิชาบังคับ
SU410 – SU499
วิชาเลือก
3.1.3.2 รหัสวิชากาหนดรหัสวิชาไว้เป็น 6 หลัก โดยแบ่งเลขออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ
สามหลัก
เลขสามหลักแรกเป็นเลขประจาหน่วยงานหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
หลักแรกของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้คือ
1
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
2
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
3
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
4
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
หลักที่สองของเลขสามหลักหลัง สาหรับรายวิชาที่ขึ้นต้นรหัส 710 XXX หมายถึงกลุ่มของรายวิชา คือ
0
=
กลุ่มวิชาแกน
1
=
กลุ่มวิชา กายวิภาค สรีรวิทยาของสัตว์ และการเพาะขยายพันธุ์
2
=
กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์
3
=
กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
4
=
กลุ่มวิชาปรับปรุงพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ
5
=
กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์เศรฐกิจและเทคโนโลยี
6
=
กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนและสัตว์ทางเลือก
7
=
กลุ่มวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาด
8
=
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
9
=
กลุ่มวิชาสัมมนา สหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์ และจุลนิพนธ์
หลักที่สามของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
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3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชั่วโมงบรรยาย (บ)
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมี
วิธีคิด ดังนี้
จานวนหน่วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
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3.1.3.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต
SU101 ศิลปะศิลปากร
(Silpakorn Arts)
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์
(Creative Silpakorn)

ไม่น้อยกว่า

กลุ่มวิชาภาษา
SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
(English in the Digital Era)
SU202* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(English for International Communication)
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
(Creative Communication Skills)

30
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิช า SU201 ภาษาอั งกฤษในยุ ค ดิ จิทั ล นั ก ศึ กษามี ผ ลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้ งแต่ B1 ขึ้น ไป และรายวิช า SU202 ภาษาอังกฤษเพื่ อการ
สื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B2 ขึ้นไป หรือ
มีผล การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่ าว นักศึกษาจะ
ได้รับผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) และได้รับหน่วยกิตสะสมโดยไม่นามาคานวณ
ค่าผลการเรียนเฉลี่ย
กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม
SU301 พลเมืองตื่นรู้
(Active Citizen)
กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ
(Innovation and Design)

3(3-0-6)

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

24
1.2
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต
SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์
(Man and Creativity)
SU111 บ้าน
(Home)
SU112 ความสุข
(Happiness)
SU113 การตั้งคาถามและวิธีการ
(Asking Questions and Methods)
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
(Disruptive Technology)
SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย
(Modern and Contemporary Art in Thailand)
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
(Art and Visual Culture)
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Architecture and Art in South East Asia)
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Literary Reading for Life Quality Improvement)
SU120 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน
(Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN)
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์
(Applied Meditation)
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
(Ways of Life in Multicultural Society)
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
(Contemporary World Affairs)
SU125 มนุษย์กับการคิด
(Man and Thinking)

6

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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SU126
SU127
SU128
SU129
SU130
SU131
SU132
SU133
SU134
SU135
SU136
SU137
SU138
SU139
SU140
SU141
SU142

ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน
3(3-0-6)
(Contemporary Applied Arts and Media for Community)
กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
(Learning Processes of Symbolism in the 21st Century)
การตีความศิลปะ
3(3-0-6)
(Interpretation of Arts)
ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ
3(3-0-6)
(Information and Media Literacy Skills)
การพัฒนาการคิด
3(3-0-6)
(Thinking Development)
การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Information Management)
โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy in the Third Millennium)
การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
3(3-0-6)
(Household Environmental Management)
ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication Literacy)
ศิลปะการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Technology of Appliances in Daily Life)
เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์
3(3-0-6)
(Communication Technology and Human)
ไฟฟ้ากับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Electricity and Everyday Life)
การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
(Leadership Development)
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy Technology)
การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Problem Solving)
ดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music)
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SU143
SU144
SU145
SU146
SU147
SU148

สุนทรียภาพแห่งการฟัง
(Aesthetics of Listening)
สมาธิในชีวิตประจาวัน
(Meditation in Daily Life)
สังคมและวัฒนธรรมไทย
(Thai Society and Culture)
โครงการพระราชดาริ
(Royal Initiative Projects)
ภาพและเสียงดิจิทัล
(Digital Imaging and Sound)
พลวัตสังคมไทย
(Dynamics of Thai Society)

กลุ่มวิชาภาษา
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
(Thai Usage for Communication and Retrieval)
SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน
(Introduction to Language and Languages in ASEAN)
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม
(French for Cultural Communication)
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Thai Language for Life Development)
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ
(Chinese for Careers)
SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน
(Folktales and Folk Plays)
กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
(Cultural Heritage Conservation and Management)
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
(Creation and Innovation in the 21st Century)
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี
(Gender and Sexuality)

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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SU313
SU314
SU315
SU316
SU317
SU318
SU319
SU320
SU321
SU322
SU323
SU324

ธรรมชาติวิจักษ์
(Nature Appreciation)
รักษ์นก
(Bird Conservation)
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
(Natural Environmental and Art Work Conservation)
โลกของจุลินทรีย์
(Microbial World)
อินเทอร์เน็ตสีขาว
(White Internet)
สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Science and Technology for Sustainable Development)
โลกแห่งนวัตกรรม
(World of Innovations)
วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(Materials and Environmental Impacts)
การดูแลสัตว์เลี้ยง
(Pet Care)
จิตสาธารณะ
(Public Mind)
เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม
(Clean Technology in Industries)

กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ
(Records and Archives Management)
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ
(Mushroom Farming and Business Extension)
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต
(E-Sport Technology, Techniques and Industry)
SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
(Amazing Biotechnology Products)

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

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

28
SU414
SU415
SU416

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต
(Indigenous Knowledge toward Production Process)
การตลาดและการเงินพื้นฐานสาหรับผู้ประกอบการ
(Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs)
ธุรกิจดิจิทัล
(Digital Business)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

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

108

หน่วยกิต

(2.1) วิชาแกน
710 101 เคมีทางสัตวศาสตร์
(Chemistry for Animal Sciences)
710 102 ชีววิทยาทางสัตวศาสตร์
(Biology for Animal Sciences)
710 103 ฟิสิกส์ทางสัตวศาสตร์
(Physics for Animal Sciences)
710 104 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
(Biochemistry for Animal Sciences)

13

หน่วยกิต
3(2-3-4)

(2.2) วิชาบังคับ
710 111 กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง
(Anatomy of Domestic Animals)
710 112 สรีรวิทยาของสัตว์
(Animal Physiology )
710 131 การสร้างมโนทัศน์ทางการผลิตสัตว์ในเชิงอุตสาหกรรม
(Conceptualization in Industrial Animal Production)
710 132 กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับสัตว์
(Animal Laws and Ethics)
710 141 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(Animal Genetics and Breeding)
710 151 วิศวกรรมพื้นฐานเพื่อการผลิตปศุสัตว์
(Basic Engineering for Livestock Production)
710 221 โภชนศาสตร์สัตว์
(Animal Nutrition)

68

3(2-3-4)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
หน่วยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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710 222
710 231
710 232
710 251
710 252
710 253

710 291
710 292
710 293
710 341
710 371
710 372
710 381
710 382
710 391
710 392

อาหารสัตว์
(Animal Feed)
การจัดการสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Animal Health Management and Biosecurity)
จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร์
(Microbiology for Animal Sciences)
การผลิตและการจัดการสุกร
(Swine Production and Management)
การผลิตสัตว์ปีกและการจัดการเชิงอุตสาหกรรม
(Poultry Production and Industrial Management)
การผลิตโคเนื้อโคนมและการจัดการเชิงอุตสาหกรรม
(Beef and Dairy Cattle Production and Industrial
Management)
ฝึกประสบการณ์ 1
(Practical Training I)
ภาวะผู้นาและส่งเสริมการเกษตร
(Leadership and Agricultural Extension)
สถิติและการวางแผนการวิจัย
(Statistics and Experimental Design)
เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์
(Animal Reproductive Technology)
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการแปรรูปเชิงสร้างสรรค์
(Creative Product Design and Processing)
การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ
(Marketing and Entrepreneurship)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์ม
(Information Technology for Farm Management)
การจัดการฟาร์มสีเขียวและเพิ่มมูลค่าของเสีย
(Green Farm Management and Increasing Value of Waste)
ฝึกประสบการณ์ 2
(Practical Training II)
สัมมนา
(Seminar)

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

1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-2-1)
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710 393
710 394

การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
(Readiness Preparation for Training in the Enterprises)
ปัญหาพิเศษ
(Special Problem)

(2.3) วิชาบังคับเลือกตามแผน

ไม่น้อยกว่า

2(1-2-3)
2(0-6-0)
27

หน่วยกิต

(2.3.1) แผนที่ 1 (สหกิจศึกษา)
710 491
710 492

(2.3.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต
สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

9(0-27-0)
9(0-27-0)

(2.3.1.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชา: การจัดการสุขภาพสัตว์
710 331 พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว์
(Animal Behavior and Handling)
710 332 กลไกการเกิดโรคและการตรวจวินิจฉัย
(Mechanisms of Disease and Diagnosis)
710 333 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
(Animal Drugs and Usage)
710 431 พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์
(Biotoxicology in Animals)
710 432 กฎหมายและระบบมาตรฐานที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
(Laws and Standard Systems for Commercial Animal Farms)

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

กลุ่มวิชา: เทคโนโลยีชีวภาพด้านการปรับปรุงพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์
710 342 เทคโนโลยีดีเอ็นเอในการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมสัตว์และการใช้
3(2-3-4)
ประโยชน์
(DNA Technology in Animal Genetic Resources Conservation
and Utilization)
710 343 เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุลและการประยุกต์ใช้ในสัตว์
3(2-3-4)
(Animal Molecular Genetic Techniques and Applications)
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710 344
710 441
710 442

การสร้างสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
(Transgenic Animal Production)
การผสมเทียมปศุสัตว์
(Artificial Insemination in Livestock)
เทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
(Animal Reproductive Biotechnology)

กลุ่มวิชา: การผลิตแพะเนื้อแพะนม
710 351 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์แพะ
(Goat Breeding and Reproductive Technology)
710 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรรมอาหารแพะ
(Goat Feed Technology and Innovation)
710 353 การจัดการฟาร์มแพะ
(Goat Farming Management)
710 451 โปรแกรมสุขภาพแพะ
(Goat Health Program)
710 452 ผลิตภัณฑ์แปรรูปและการตลาดแพะ
(Goat Product Processing and Marketing)
กลุ่มวิชา: ผู้ประกอบการผลิตโคเนื้อสมัยใหม่และผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพสูง
710 354 การผลิตโคเนื้อคุณภาพ
(Quality Beef Production)
710 355 การจัดการสุขภาพโคเนื้อคุณภาพ
(Health Management of Quality Beef)
710 453 เนื้อโคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
(Beef and Meat Processing for Value Addition)
710 454 การตลาดโคเนื้อคุณภาพและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อ
(Quality Beef Cattle Market and Beef Product Business)
710 455 การเป็นผู้ประกอบการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพ
(Entrepreneurship for High Quality Beef Production and
Quality Beef Products)
กลุ่มวิชา: การผลิตโคนมอย่างยั่งยืน
710 356 เทคโนโลยีการจัดการฝูงโคนม
(Dairy Herd Management Technology)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

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

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

3(2-3-4)
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710 357
710 358
710 456
710 457

การจัดการอาหารโคนมและพืชอาหารสัตว์
(Dairy Cattle Feed and Forage crops Management )
การผลิตน้านมคุณภาพและผลิตภัณฑ์นม
(Quality Milk Production and Milk Products)
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมสมัยใหม่
(Entrepreneurship for Modern Dairy Cattle Industry)
การดูแลสุขภาพโคนม
(Health Management of Dairy Cattle)

กลุ่มวิชา: การจัดการสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนและสัตว์เพื่อนันทนาการ
710 361 การดูแลและการจัดการสุนัขและแมว
(Care and Management of Dogs and Cats)
710 362 การดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนวิเทศและขนาดเล็ก
(Exotic and Pocket Pet Care)
710 363 หลักการพยาบาลสัตว์
(Principles of Veterinary Nursing)
710 461 การจัดการธุรกิจสัตว์เลี้ยง
(Pet Business Management)
710 462 โภชนศาสตร์สัตว์เล็ก
(Small Animal Nutrition)
กลุ่มวิชา: การจัดการสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์
710 364 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การผลิต และการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า
(Breeds Diversity, Production, and Reproduction of Wildlife)
710 365 อาหารและการจัดการพืชอาหารสัตว์สาหรับสัตว์ป่า
(Feed and Forage Management for Wildlife)
710 463 โรคสัตว์ป่าและสวัสดิภาพสัตว์
(Wildlife Diseases and Animal Welfare)
710 464 การจัดการและการแปรรูปสัตว์ป่า
710 465

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

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

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

(Management and Processing of Wildlife)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มและการอนุรักษ์สัตว์ป่า
3(2-3-4)
(Information Technology for Farm Management and Wildlife
Conservation)
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กลุ่มวิชา: การผลิตสัตว์ปีกทางเลือก
710 366 การผลิตนกกระทา
(Quail Production)
710 367 การผลิตเป็ด
(Duck Production)
710 368 การผลิตและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองไทย
(Production and Conservation of Native Chicken)
710 466 การผลิตสัตว์ปีกสวยงาม
(Fancy Bird Production)
710 467 การจัดการสุขภาพสัตว์ปีก
(Poultry Health Management)
กลุ่มวิชา: การจัดการข้อมูลเพื่อการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
710 383 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเพื่อการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
(Using Internet of Things for Smart Farm Management)
710 384 ข้อมูลและการจัดการข้อมูลเพื่อการผลิตปศุสัตว์
(Data and Data Management for Livestock Production)
710 385 การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในทางสัตวศาสตร์
(Applied Artificial Intelligence for Animal Science)
710 481 การประยุกต์ใช้งานวิจัยในระบบอุตสาหกรรมปศุสัตว์
(Applied Research in Livestock Industry System)
710 482 สื่อสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
(Creative Media and Agricultural Communication)
กลุ่มวิชา: เทคโนโลยีทางปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
710 386 การจัดการและพัฒนาธุรกิจปศุสัตว์อุตสาหกรรม
(Management and Development of Industrial Livestock
Business)
710 387 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์
(Feed Manufacturing Technology)
710 388 เทคโนโลยีโรงฟักไข่และการจัดการฟักไข่
(Hatchery Technology and Incubation Management)
710 483 เทคโนโลยีโรงฆ่าและการจัดการเนื้อสัตว์
(Slaughterhouse Technology and Meat Management)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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710 484

การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมปศุสัตว์
(Quality Assurance in Livestock industry System)

กลุ่มวิชา: เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์
710 485 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1
(Selected Topics in Animal Sciences I)
710 486 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2
(Selected Topics in Animal Sciences II)

3(3-0-6)

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

(2.3.2) แผนที่ 2 (จุลนิพนธ์)
710 487
710 491

(2.3.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ จานวน 12 หน่วยกิต
จุลนิพนธ์
(Senior Project)
สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)

3(0-9-0)
9(0-27-0)

(2.3.2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชา: การจัดการสุขภาพสัตว์
710 331 พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว์
(Animal Behavior and Handling)
710 332 กลไกการเกิดโรคและการตรวจวินิจฉัย
(Mechanisms of Disease and Diagnosis)
710 333 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
(Animal Drugs and Usage)
710 431 พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์
(Biotoxicology in Animals)
710 432 กฎหมายและระบบมาตรฐานที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
(Laws and Standard Systems for Commercial Animal Farms)

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

กลุ่มวิชา: เทคโนโลยีชีวภาพด้านการปรับปรุงพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์
710 342 เทคโนโลยีดีเอ็นเอในการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมสัตว์และการใช้
3(2-3-4)
ประโยชน์
(DNA Technology in Animal Genetic Resources Conservation
and Utilization)
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710 343
710 344
710 441
710 442

เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุลและการประยุกต์ใช้ในสัตว์
(Animal Molecular Genetic Techniques and Applications)
การสร้างสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
(Transgenic Animal Production)
การผสมเทียมปศุสัตว์
(Artificial Insemination in Livestock)
เทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
(Animal Reproductive Biotechnology)

กลุ่มวิชา: การผลิตแพะเนื้อแพะนม
710 351 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์แพะ
(Goat Breeding and Reproductive Technology)
710 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรรมอาหารแพะ
(Goat Feed Technology and Innovation)
710 353 การจัดการฟาร์มแพะ
(Goat Farming Management)
710 451 โปรแกรมสุขภาพแพะ
(Goat Health Program)
710 452 ผลิตภัณฑ์แปรรูปและการตลาดแพะ
(Goat Product Processing and Marketing)
กลุ่มวิชา: ผู้ประกอบการผลิตโคเนื้อสมัยใหม่และผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพสูง
710 354 การผลิตโคเนื้อคุณภาพ
(Quality Beef Production)
710 355 การจัดการสุขภาพโคเนื้อคุณภาพ
(Health Management of Quality Beef)
710 453 เนื้อโคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
(Beef and Meat Processing for Value Addition)
710 454 การตลาดโคเนื้อคุณภาพและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อ
(Quality Beef Cattle Market and Beef Product Business)
710 455 การเป็นผู้ประกอบการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพ
(Entrepreneurship for High Quality Beef Production and
Quality Beef Products)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

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

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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กลุ่มวิชา: การผลิตโคนมอย่างยั่งยืน
710 356 เทคโนโลยีการจัดการฝูงโคนม
(Dairy Herd Management Technology)
710 357 การจัดการอาหารโคนมและพืชอาหารสัตว์
(Dairy Cattle Feed and Forage crops Management )
710 358 การผลิตน้านมคุณภาพและผลิตภัณฑ์นม
(Quality Milk Production and Milk Products)
710 456 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมสมัยใหม่
(Entrepreneurship for Modern Dairy Cattle Industry)
710 457 การดูแลสุขภาพโคนม
(Health Management of Dairy Cattle)
กลุ่มวิชา: การจัดการสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนและสัตว์เพื่อนันทนาการ
710 361 การดูแลและการจัดการสุนัขและแมว
(Care and Management of Dogs and Cats)
710 362 การดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนวิเทศและขนาดเล็ก
(Exotic and Pocket Pet Care)
710 363 หลักการพยาบาลสัตว์
(Principles of Veterinary Nursing)
710 461 การจัดการธุรกิจสัตว์เลี้ยง
(Pet Business Management)
710 462 โภชนศาสตร์สัตว์เล็ก
(Small Animal Nutrition)
กลุ่มวิชา: การจัดการสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์
710 364 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การผลิต และการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า
(Breeds Diversity, Production, and Reproduction of Wildlife)
710 365 อาหารและการจัดการพืชอาหารสัตว์สาหรับสัตว์ป่า
(Feed and Forage Management for Wildlife)
710 463 โรคสัตว์ป่าและสวัสดิภาพสัตว์
(Wildlife Diseases and Animal Welfare)
710 464 การจัดการและการแปรรูปสัตว์ป่า
(Management and Processing of Wildlife)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

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

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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710 465

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มและการอนุรักษ์สัตว์ป่า
3(2-3-4)
(Information Technology for Farm Management and Wildlife
Conservation)

กลุ่มวิชา: การผลิตสัตว์ปีกทางเลือก
710 366 การผลิตนกกระทา
(Quail Production)
710 367 การผลิตเป็ด
(Duck Production)
710 368 การผลิตและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองไทย
(Production and Conservation of Native Chicken)
710 466 การผลิตสัตว์ปีกสวยงาม
(Fancy Bird Production)
710 467 การจัดการสุขภาพสัตว์ปีก
(Poultry Health Management)
กลุ่มวิชา: การจัดการข้อมูลเพื่อการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
710 383 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเพื่อการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
(Using Internet of Things for Smart Farm Management)
710 384 ข้อมูลและการจัดการข้อมูลเพื่อการผลิตปศุสัตว์
(Data and Data Management for Livestock Production)
710 385 การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในทางสัตวศาสตร์
(Applied Artificial Intelligence for Animal Science)
710 481 การประยุกต์ใช้งานวิจัยในระบบอุตสาหกรรมปศุสัตว์
(Applied Research in Livestock Industry System)
710 482 สื่อสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
(Creative Media and Agricultural Communication)
กลุ่มวิชา: เทคโนโลยีทางปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
710 386 การจัดการและพัฒนาธุรกิจปศุสัตว์อุตสาหกรรม
(Management and Development of Industrial Livestock
Business)
710 387 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์
(Feed Manufacturing Technology)
710 388 เทคโนโลยีโรงฟักไข่และการจัดการฟักไข่
(Hatchery Technology and Incubation Management)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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710 483
710 484

เทคโนโลยีโรงฆ่าและการจัดการเนื้อสัตว์
(Slaughterhouse Technology and Meat Management)
การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมปศุสัตว์
(Quality Assurance in Livestock industry System)

กลุ่มวิชา: เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์
710 485 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1
(Selected Topics in Animal Sciences I)
710 486 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2
(Selected Topics in Animal Sciences II)

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

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

(2.3.3) แผนที่ 3 (การเรียนรู้ในสถานประกอบการ)
710 395
710 493

(2.3.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ จานวน 12 หน่วยกิต
การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1
(Work Integrated Learning I)
การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2
(Work Integrated Learning II)

6(0-18-0)
6(0-18-0)

(2.3.3.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชา: การจัดการสุขภาพสัตว์
710 331 พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว์
(Animal Behavior and Handling)
710 332 กลไกการเกิดโรคและการตรวจวินิจฉัย
(Mechanisms of Disease and Diagnosis)
710 333 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
(Animal Drugs and Usage)
710 431 พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์
(Biotoxicology in Animals)
710 432 กฎหมายและระบบมาตรฐานที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
(Laws and Standard Systems for Commercial Animal Farms)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุม่ วิชา: เทคโนโลยีชีวภาพด้านการปรับปรุงพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์
710 342 เทคโนโลยีดีเอ็นเอในการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมสัตว์และการใช้
ประโยชน์
(DNA Technology in Animal Genetic Resources Conservation
and Utilization)
710 343 เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุลและการประยุกต์ใช้ในสัตว์
(Animal Molecular Genetic Techniques and Applications)
710 344 การสร้างสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
(Transgenic Animal Production)
710 441 การผสมเทียมปศุสัตว์
(Artificial Insemination in Livestock)
710 442 เทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
(Animal Reproductive Biotechnology)
กลุ่มวิชา: การผลิตแพะเนื้อแพะนม
710 351 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์แพะ
(Goat Breeding and Reproductive Technology)
710 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรรมอาหารแพะ
(Goat Feed Technology and Innovation)
710 353 การจัดการฟาร์มแพะ
(Goat Farming Management)
710 451 โปรแกรมสุขภาพแพะ
(Goat Health Program)
710 452 ผลิตภัณฑ์แปรรูปและการตลาดแพะ
(Goat Product Processing and Marketing)
กลุ่มวิชา: ผู้ประกอบการผลิตโคเนื้อสมัยใหม่และผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพสูง
710 354 การผลิตโคเนื้อคุณภาพ
(Quality Beef Production)
710 355 การจัดการสุขภาพโคเนื้อคุณภาพ
(Health Management of Quality Beef)
710 453 เนื้อโคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
(Beef and Meat Processing for Value Addition)
710 454 การตลาดโคเนื้อคุณภาพและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อ
(Quality Beef Cattle Market and Beef Product Business)

3(2-3-4)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

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

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

40
710 455

การเป็นผู้ประกอบการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพ 3(2-3-4)
(Entrepreneurship for High Quality Beef Production and
Quality Beef Products)

กลุ่มวิชา: การผลิตโคนมอย่างยั่งยืน
710 356 เทคโนโลยีการจัดการฝูงโคนม
(Dairy Herd Management Technology)
710 357 การจัดการอาหารโคนมและพืชอาหารสัตว์
(Dairy Cattle Feed and Forage crops Management )
710 358 การผลิตน้านมคุณภาพและผลิตภัณฑ์นม
(Quality Milk Production and Milk Products)
710 456 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมสมัยใหม่
(Entrepreneurship for Modern Dairy Cattle Industry)
710 457 การดูแลสุขภาพโคนม
(Health Management of Dairy Cattle)
กลุ่มวิชา: การจัดการสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนและสัตว์เพื่อนันทนาการ
710 361 การดูแลและการจัดการสุนัขและแมว
(Care and Management of Dogs and Cats)
710 362 การดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนวิเทศและขนาดเล็ก
(Exotic and Pocket Pet Care)
710 363 หลักการพยาบาลสัตว์
(Principles of Veterinary Nursing)
710 461 การจัดการธุรกิจสัตว์เลี้ยง
(Pet Business Management)
710 462 โภชนศาสตร์สัตว์เล็ก
(Small Animal Nutrition)
กลุ่มวิชา: การจัดการสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์
710 364 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การผลิต และการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า
(Breeds Diversity, Production, and Reproduction of Wildlife)
710 365 อาหารและการจัดการพืชอาหารสัตว์สาหรับสัตว์ป่า
(Feed and Forage Management for Wildlife)
710 463 โรคสัตว์ป่าและสวัสดิภาพสัตว์
(Wildlife Diseases and Animal Welfare)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

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

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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710 464
710 465

การจัดการและการแปรรูปสัตว์ป่า

3(3-0-6)

(Management and Processing of Wildlife)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มและการอนุรักษ์สัตว์ป่า
3(2-3-4)
(Information Technology for Farm Management and Wildlife
Conservation)

กลุ่มวิชา: การผลิตสัตว์ปีกทางเลือก
710 366 การผลิตนกกระทา
(Quail Production)
710 367 การผลิตเป็ด
(Duck Production)
710 368 การผลิตและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองไทย
(Production and Conservation of Native Chicken)
710 466 การผลิตสัตว์ปีกสวยงาม
(Fancy Bird Production)
710 467 การจัดการสุขภาพสัตว์ปีก
(Poultry Health Management)
กลุ่มวิชา: การจัดการข้อมูลเพื่อการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
710 383 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเพื่อการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
(Using Internet of Things for Smart Farm Management)
710 384 ข้อมูลและการจัดการข้อมูลเพื่อการผลิตปศุสัตว์
(Data and Data Management for Livestock Production)
710 385 การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในทางสัตวศาสตร์
(Applied Artificial Intelligence for Animal Science)
710 481 การประยุกต์ใช้งานวิจัยในระบบอุตสาหกรรมปศุสัตว์
(Applied Research in Livestock Industry System)
710 482 สื่อสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
(Creative Media and Agricultural Communication)
กลุ่มวิชา: เทคโนโลยีทางปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
710 386 การจัดการและพัฒนาธุรกิจปศุสัตว์อุตสาหกรรม
(Management and Development of Industrial Livestock
Business)
710 387 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์
(Feed Manufacturing Technology)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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710 388
710 483
710 484

เทคโนโลยีโรงฟักไข่และการจัดการฟักไข่
(Hatchery Technology and Incubation Management)
เทคโนโลยีโรงฆ่าและการจัดการเนื้อสัตว์
(Slaughterhouse Technology and Meat Management)
การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมปศุสัตว์
(Quality Assurance in Livestock industry System)

กลุ่มวิชา: เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์
710 485 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1
(Selected Topics in Animal Sciences I)
710 486 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2
(Selected Topics in Animal Sciences II)

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

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

(2.3.3.3) กลุ่มวิชาชีพเลือกในสถานประกอบการ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
710 359
710 389
710 458
710 488

การจัดการผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Swine Production Management)
วัตถุดิบอาหารสัตว์และเทคโนโลยีวัตถุดิบอาหารสัตว์
(Raw Material and Raw Material Technology)
โรคและการสุขาภิบาลในฟาร์มสุกร
(Diseases and Sanitation in Pig Farm)
ระบบคุณภาพในโรงงานอาหารสัตว์
(Quality System in Feed Mill)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก จะต้องนาไปคิดค่า
ระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
SU101
SU201
710 101
710 102
710 103
710 131
710 132

ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
เคมีทางสัตวศาสตร์
ชีววิทยาทางสัตวศาสตร์
ฟิสิกส์ทางสัตวศาสตร์
การสร้างมโนทัศน์ทางการผลิตสัตว์ในเชิงอุตสาหกรรม
กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับสัตว์
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
22

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
SU102
SU202
710 104
710 111
710 112
710 141
710 151

ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง
สรีรวิทยาของสัตว์
พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
วิศวกรรมพื้นฐานเพื่อการผลิตปศุสัตว์
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
22
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
710 221
710 232
710 251
710 291
710 293
SUXXX

ชื่อรายวิชา
โภชนศาสตร์สัตว์
จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร์
การผลิตและการจัดการสุกร
ฝึกประสบการณ์ 1
สถิติและการวางแผนการวิจัย
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
6
19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
SU203
SU401
710 222
710 231
710 252
710 253
710 292

ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
อาหารสัตว์
การจัดการสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพ
การผลิตสัตว์ปีกและการจัดการเชิงอุตสาหกรรม
การผลิตโคเนื้อและโคนมและการจัดการเชิงอุตสาหกรรม
ภาวะผู้นาและส่งเสริมการเกษตร
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
21
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
SU301
SU402
710 341
710 382
710 391
710 392
710 393
710 394
710 xxx

ชื่อรายวิชา
พลเมืองตื่นรู้
นวัตกรรมและการออกแบบ
เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์
การจัดการฟาร์มสีเขียวและเพิ่มมูลค่าของเสีย
ฝึกประสบการณ์ 2
สัมมนา
การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
ปัญหาพิเศษ
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
2(0-6-0)
3
21
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แผนที่ 1 (สหกิจศึกษา)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
710 371
710 372
710 381
xxx xxx
710 xxx

ชื่อรายวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการแปรรูปเชิงสร้างสรรค์
การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์ม
วิชาเลือกเสรี
วิชาชีพเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
6
6
21

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
710 491

ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษา 1
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
9(0-27-0)
9

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
710 492

ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษา 2
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
9(0-27-0)
9

47
แผนที่ 2 (จุลนิพนธ์)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
710 371
710 372
710 381
xxx xxx
710 xxx

ชื่อรายวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการแปรรูปเชิงสร้างสรรค์
การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์ม
วิชาเลือกเสรี
วิชาชีพเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
6
6
21

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
710 491

ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษา 1
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
9(0-27-0)
9

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
710 487
710 xxx

ชื่อรายวิชา
จุลนิพนธ์
วิชาชีพเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(0-9-0)
6
9
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แผนที่ 3 (การเรียนรู้ในสถานประกอบการ)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
710 395
710 xxx

ชื่อรายวิชา
การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1
วิชาชีพเลือกในสถานประกอบการ
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
6(0-18-0)
3
9

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
710 371
710 372
710 381
xxx xxx
710 xxx

ชื่อรายวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการแปรรูปเชิงสร้างสรรค์
การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์ม
วิชาเลือกเสรี
วิชาชีพเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
6
6
21

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
710 493
710 xxx

ชื่อรายวิชา
การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2
วิชาชีพเลือกในสถานประกอบการ
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
6(0-18-0)
3
9
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
SU101 ศิลปะศิลปากร
3(3-0-6)
(Silpakorn Arts)
ความซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า และความงามของธรรมชาติ งานสร้ า งสรรค์ ท างศิ ล ปะ ทั ศ นศิ ล ป์
ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ
และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร์
SU102

ศิลปากรสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Silpakorn)
การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ การ
พัฒ นาทักษะการเป็ น ผู้ น าและการเป็นผู้ ตามที่ดี ทั กษะการติดต่อสื่ อสาร ทัก ษะการเรียนรู้และการ
ทางานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา การปลูกฝังเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา โครงการสร้างสรรค์ในประเด็นที่สนใจภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง

SU110

มนุษย์กับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
วิวัฒ นาการของมนุ ษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและ
รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึง
ปัจจุบัน ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์
ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์
และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

SU111

บ้าน
3(3-0-6)
(Home)
แนวคิด ลั กษณะทางเศรษฐกิ จ การเมือง สังคมและวัฒ นธรรมของคาว่าบ้าน ความเป็นพื้นที่
เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว โลกาภิวัตน์ ความ
เป็นชาติ คนไร้บ้าน การเนรเทศ และการนาเสนอความเป็นชาติ
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SU112

ความสุข
3(3-0-6)
(Happiness)
ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข กลยุทธ์
เพิ่มความสุขด้วยการคิดบวก การออกกาลังกาย อาหาร และการฝึกสติ

SU113

การตั้งคาถามและวิธีการ
3(3-0-6)
(Asking Questions and Methods)
การตั้งคาถามรูป แบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิช า การตั้งคาถามเพื่ อสร้างและแสวงหา
ความรู้ วิธีการตั้งคาถาม การตั้งคาถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์

SU114

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
3(3-0-6)
(Disruptive Technology)
ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความสาคัญ ของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน
สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ
อิ น เทอร์ เน็ ต แห่ งสรรพสิ่ ง ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ด้ า นการเงิน และโครงข่ า ยบั ญ ชี ธุ รกรรมออนไลน์ และ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

SU115

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้ องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของ
อาหารกับ สุ ขภาพ อาหารที่ ไม่ได้ สั ดส่ วนกั บโรค อุป นิ สั ยการรับประทานอาหารกั บสุ ขภาพ ปั ญ หา
โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัย
ด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค

SU116

ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Modern and Contemporary Art in Thailand)
เนื้ อ หา รู ป แบบ และความเคลื่ อ นไหวของศิ ล ปะสมั ยใหม่ แ ละร่ว มสมั ย ในประเทศไทย การ
เปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและแนวความคิด
ในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนสาคัญ
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SU117

ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของ
ปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก

SU118

สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Architecture and Art in South East Asia)
การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ คติความ
เชื่อ ศาสนา วัฒ นธรรม สถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่น พั ฒ นาการทางสถาปั ต ยกรรม ศิ ล ปะและมรดกทาง
สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SU119

การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Reading for Life Quality Improvement)
วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารสาคัญในวรรณกรรม คุ ณค่า
ของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

SU120

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
ลักษณะสาคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ ประเพณี
ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย
มีทัศนศึกษานอกสถานที่

SU121

วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน
3(3-0-6)
(Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN)
ความรู้พื้นฐานในการดาเนิ นชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน เริ่ม
ตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต

SU122

สมาธิเชิงประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Meditation)
การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์
มีการศึกษานอกสถานที่
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SU123

วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Ways of Life in Multicultural Society)
ความเข้าใจ การซึ มซับ วัฒ นธรรมประเพณี ผ่ านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ อง วิถีชีวิต อาชีพ และการ
ดารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันและการอยู่
ร่วมกัน

SU124

เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
(Contemporary World Affairs)
การวิเคราะห์ ร ากฐานด้ านประวัติศ าสตร์ การเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม และปรากฏการณ์ ท าง
ธรรมชาติของเหตุการณ์สาคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับผลกระทบต่อสังคมโลก

SU125

มนุษย์กับการคิด
3(3-0-6)
(Man and Thinking)
ความสาคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิง ระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแบบสร้างสรรค์ การ
คิดเชิงนวัตกรรม

SU126

ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน
3(3-0-6)
(Contemporary Applied Arts and Media for Community)
การศึกษาพื้นที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์
ทั้ งโลกตะวั น ตก และตะวั น ออก ที่ ใช้ เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน ส าหรั บ เป็ น ต้ น แบบแก่ ผู้ เรี ย นในการ
สร้างสรรค์ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

SU127

กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
(Learning Processes of Symbolism in the 21st Century)
ที่ ม า กระบวนการเรี ย นรู้ และการตี ค วาม ระบบสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะ
วัฒ นธรรม ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การเรียนรู้
ตลอดชีวิตในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

53
SU128

การตีความศิลปะ
3(3-0-6)
(Interpretation of Arts)
ความหมาย ความคิ ด วิธีก าร กระบวนการ การตีค วามทางศิล ปะ ความตระหนั กรู้ในความ
แตกต่างทางพหุวัฒนธรรม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย สานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม

SU129

ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ
3(3-0-6)
(Information and Media Literacy Skills)
ความสาคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น และการคัดเลือก
แหล่ งสารสนเทศเพื่อ การสร้างงานและการอ้างอิงข้อมู ล รูป แบบต่ าง ๆ วิเคราะห์ กระบวนการผลิ ต
สารสนเทศ เสรีภ าพในการรับ รู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับประเด็นทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน

SU130

การพัฒนาการคิด
3(3-0-6)
(Thinking Development)
ความหมาย ความสาคัญของการคิค การคิดกับการทางานของสมอง การคิด ทักษะการคิด ทักษะ
การคิดที่สาคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
มีกิจกรรมนอกสถานที่

SU131

การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Information Management)
แนวคิดพื้ น ฐานเกี่ ย วกับ การจัดการสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การ
วิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การทารายงานและการนาเสนอ กรณีศึกษา

SU132

โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy in the Third Millennium)
ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ บ นโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ ท างอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์ทางดารา
ศาสตร์ ระบบสุ ริย ะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ ใน
สหัสวรรษที่ 3
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SU133

การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
3(3-0-6)
(Household Environmental Management)
การใช้แสงธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้า การอนุรักษ์น้าใช้ภายใน
บ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการมูลฝอย
อันตรายในครัวเรือน

SU134

ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication Literacy)
บทบาทและความส าคั ญ ของคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารในปั จจุบั น
แนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษา ความมั่นคง กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

SU135

ศิลปะการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้างความสุขให้กับชีวิต
แรงบันดาลใจในการสร้างความสาเร็จในอาชีพ จริยธรรมใน การทางานและการดารงชีวิต

SU136

เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Technology of Appliances in Daily Life)
ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องมือ
เครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน

SU137

เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์
3(3-0-6)
(Communication Technology and Human)
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ม ในอนาคต
อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการนาไปใช้งานในชีวิตประจาวัน ภัยคุกคามและความปลอดภัย
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SU138

ไฟฟ้ากับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Electricity and Everyday Life)
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้า แสงอาทิตย์ ลม น้ามัน และแก๊สธรรมชาติ การส่ง
จ่ายและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า การคานวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมินความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารสานักงานและโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต
และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

SU139

การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
(Leadership Development)
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้นา ทักษะจาเป็นในการเป็นผู้นา การพัฒนาภาวะผู้นา
ความแตกต่างของวัฒนธรรมสาหรับผู้นา การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหา
การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการควบคุม และการจัดการความเครียด

SU140

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy Technology)
ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่งพลังงานทดแทน
การเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน

SU141

การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Problem Solving)
ปั ญ หา ปั จจั ยและสาเหตุของปั ญหา การเข้าใจปัญ หา รูปแบบของปัญ หา ขั้นตอน การแก้ไข
ปัญหา ขั้นตอนวิธี การคิดเพื่อการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤตและแนวคิด
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และความสั ม พั น ธ์ กั น แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล การเข้ า ใจที่ ม าของข้ อ มู ล หลั ก ฐาน
ข้อเท็จจริงความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ

SU142

ดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music)
ดนตรี ในประชาคมอาเซีย น ประวัติศาสตร์และพั ฒ นาการดนตรีในพื้ น ที่ วัฒ นธรรมหลั กของ
อาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสาคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์ของดนตรี
กับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน
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SU143

สุนทรียภาพแห่งการฟัง
3(3-0-6)
(Aesthetics of Listening)
การฟั งเพลงและการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบดนตรี การประยุ ก ต์ ใช้ ศิ ล ปะการฟั งเพื่ อ การ
พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี

SU144

สมาธิในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Meditation in Daily Life)
การทาสมาธิในชีวิตประจาวัน หลักของการทาสมาธิ วิธีการทาสมาธิแบบต่าง ๆ ประโยชน์ของ
สมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการทางาน สมาธิกับการจัดการความเครียด ความสาคัญ ของ
คุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจาวัน

SU145

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture)
ลั กษณะพื้ นฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สั งคมและการเมืองของสั งคมไทย โดยพิ จารณาจาก
พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมทั้งเงื่อนไข
และปั ญหาต่ าง ๆ ที่ มี ผลต่ อวิ ถี ชี วิ ตของประชากรในสั งคมปั จจุ บั น พหุ วั ฒนธรรม แนวโน้ มและทิ ศทางการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย

SU146

โครงการพระราชดาริ
3(3-0-6)
(Royal Initiative Projects)
ปรัชญา ความหมาย และความสาคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการพระราชดาริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้า ป่า อาชีพ และวิศวกรรม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ทฤษฎี ใหม่ แนวทางการประยุ กต์ ใช้ เพื่ อการพั ฒ นาตนเอง ชุ มชน สั งคม และ
ประเทศชาติ
มีการศึกษานอกสถานที่

SU147

ภาพและเสียงดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Imaging and Sound)
โครงสร้าง หลักการเบื้องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล วิธีการสร้าง
ภาพและเสียงทีม่ ีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า
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SU148

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
(Dynamics of Thai Society)
พัฒ นาการและการเปลี่ ย นแปลงของสั งคมไทย ภูมิ ห ลั งด้านประวั ติศาสตร์ มรดกวัฒ นธรรม
ภู มิปั ญ ญา และค่ านิ ย มในด้านภาษา วรรณกรรม ศิ ล ปะ ศาสนาความเชื่ อ การเมื อ ง การปกครอง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย

SU201

ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
(English in the Digital Era)
เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล

SU202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3(2-2-5)
(English for International Communication)
วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202
การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ การเพิ่ ม พู น ความรู้ ภ าษาอั งกฤษ การใช้ ภ าษาอั งกฤษตาม
วัต ถุป ระสงค์ การใช้ภ าษาอั งกฤษเป็ นเครื่องมือ สื่ อสารในบริบทนานาชาติและวัฒ นธรรมภาษาอั น
หลากหลาย

SU203

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Communication Skills)
หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และ
มีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การ
รู้เท่าทันดิจิทัล
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SU210

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
(Thai Usage for Communication and Retrieval)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แหล่งข้อมูลสาหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้นข้อมูล
จากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

SU211

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน
3(3-0-6)
(Introduction to Language and Languages in ASEAN)
ลั กษณะทั่ ว ไปของภาษา การกาเนิ ดภาษา ความแตกต่ างระหว่างภาษามนุ ษ ย์กั บ ภาษาสั ต ว์
ภาษากั บ ตัว อั กษร โครงสร้ างของภาษา การใช้ภ าษาตามปริบ ทสั งคม การเปลี่ ยนแปลงของภาษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้ภาษา
การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

SU212

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(French for Cultural Communication)
ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ สานวนและ
โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง

SU213

ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Thai Language for Life Development)
การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การนาเสนอความคิด การพัฒนา
ทักษะการดารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร

SU214

ภาษาจีนเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
(Chinese for Careers)
หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพื้นฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน จาก
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูปประโยคง่าย ๆ

SU215

นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน
3(3-0-6)
(Folktales and Folk Plays)
ประเภท ลั กษณะและวิธีการศึกษานิ ทานพื้ นบ้ าน การละเล่ นและการแสดงพื้นบ้ าน ปริศนา คาทาย
สุภาษิตคาพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและการละเล่นกับสังคมและ
วัฒนธรรม
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SU301

พลเมืองตื่นรู้
3(3-0-6)
(Active Citizen)
ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์
ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ

SU310

การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cultural Heritage Conservation and Management)
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มรดกทางสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพื้นที่ประวั ติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนวทางการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการสื่อความหมาย

SU311

งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
(Creation and Innovation in the 21st Century)
ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่
21 การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม นาไปสู่การเป็นพลเมืองตื่นรู้

SU312

เพศสภาพและเพศวิถี
3(3-0-6)
(Gender and Sexuality)
แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม ประกอบ
สร้างและกาหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก แนวคิดเรื่องสิทธิใน
ร่างกายและขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมเพื่อเรียกร้องสิทธิ และสถานการณ์เพศสภาพ เพศวิถีใน
ปัจจุบัน

SU313

ธรรมชาติวิจักษ์
3(3-0-6)
(Nature Appreciation)
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสาคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณค่าและความงามของ
ธรรมชาติ การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม

SU314

รักษ์นก
3(3-0-6)
(Bird Conservation)
การดูน ก การจ าแนกชนิ ด ถิ่น ที่ อยู่อ าศั ย พฤติ กรรมการร้อง การหาอาหารและการสื บ พั น ธุ์
พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์
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SU315

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
3(3-0-6)
(Natural Environmental and Art Work Conservation)
ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของภัย
คุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลั ก การพื้ น ฐานในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อมทางธรรมชาติ และศิ ล ปกรรม การประยุ ก ต์ค วามรู้ด้ าน
วิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก

SU316

โลกของจุลินทรีย์
3(3-0-6)
(Microbial World)
ประโยชน์และความสาคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและการแพทย์ต่อ
มนุษย์ในชีวิตประจาวัน การใช้จุลินทรีย์โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

SU317

อินเทอร์เน็ตสีขาว
3(3-0-6)
(White Internet)
บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม แบบต่าง ๆ
จากการใช้งานอิน เทอร์ เน็ ตและการใช้งานเครือข่ายสั งคม การป้องกันภัยคุกคาม ประเด็นความเป็ น
ส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบั ติเมื่ อใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่ ส ามารถใช้งานเพื่ อเพิ่ มระดับความ
ปลอดภัย

SU318

สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
ระบบนิเวศ มลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบต่อ
ภาวะภูมิอากาศของโลก

SU319

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
(Science and Technology for Sustainable Development)
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ต่ อ การพั ฒ นาประเทศอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละยั่ ง ยื น ในด้ า นสั งคม
เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน
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SU320

โลกแห่งนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Innovations)
ปรัช ญา แนวคิ ด และการสร้างสรรค์น วัต กรรมต่ าง ๆ ในปั จจุบั น และอนาคต การพั ฒ นาการ
ประยุ กต์ใช้และการจั ดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม

SU321

วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Materials and Environmental Impacts)
การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบั ติพื้นฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจาวัน การ
จัดการขยะจากวัสดุ การนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ

SU322

การดูแลสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
(Pet Care)
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนสาหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มีประสิทธิภาพและเป็น
เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงติดต่อสู่คน และการป้องกันโรค
แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง

SU323

จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Mind)
ความเป็ น มาเกี่ ย วกั บ จิ ต สาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญ ของการมี จิ ต
สาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับจิ ตสาธารณะ ปั จจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลั กษณะที่เกี่ยวข้องกับจิต
สาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ

SU324

เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Clean Technology in Industries)
ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อมลภาวะ มลภาวะที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการ
สะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม อุตสาหกรรม
เซรามิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก การออกแบบอุตสาหกรรมที่รักษ์สิ่งแวดล้อม
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SU401

ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
ทักษะที่จาเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการบริหาร
จัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
และดาเนินธุรกิจใหม่

SU402

นวัตกรรมและการออกแบบ
3(3-0-6)
(Innovation and Design)
แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การทาความเข้าใจ
ปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์

SU410

การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ
3(3-0-6)
(Records and Archives Management)
นิยาม ความหมายและความสาคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการทางาน ฐานข้อมูล ธรรมมาภิ
บาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสารเพื่อจัดเก็บถาวรในหอ
จดหมายเหตุ กระบวนการจั ด การ เผยแพร่ และอนุ รัก ษ์ เอกสารจดหมายเหตุในฐานะแหล่ งข้ อมู ล
ฐานความรู้และหลักฐานสาคัญทางประวัติศาสตร์

SU411

การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Mushroom Farming and Business Extension)
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและ
อาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบี ยบและมาตรฐานการเกษตร การท่องเที่ยวและการ
ผลิตอาหาร

SU412

เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต
3(3-0-6)
(E-Sport Technology, Techniques and Industry)
นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์ด้าน
การศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่สาคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบหลายผู้เล่น (โมบา) เกม
ยิงแบบมุมมองบุ คคลที่ห นึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการ
สื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและการบริหารระดับจุลภาค รูปแบบการ
เล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่ส าคัญในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอี
สปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่นและผู้ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษาจาก
การแข่งขันที่น่าสนใจ
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SU413

มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Amazing Biotechnology Products)
ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่น่าสนใจ
ในอุ ต สาหกรรมอาหาร เครื่ อ งดื่ ม พลั งงาน ของใช้ ในครั ว เรือ น การเกษตร การบ าบั ด น้ าเสี ย และ
การแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การทดลองการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น

SU414

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Indigenous Knowledge toward Production Process)
การทาน้าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวน การหมักใน
อุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวนการผลิตสิ่งทอ กระดาษสา
กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตข้าวแบบดั้งเดิม กระบวนการผลิต
ข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง

SU415

การตลาดและการเงินพื้นฐานสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs)
ความสาคัญของการตลาดและการเงินสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้านการตลาด กลไก
ตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์ ทาง
การเงิน การระดมทุน ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

SU416

ธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Business)
หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการทาธุรกรรมที่
ปลอดภัยและประสบความสาเร็จบนระบบเครือข่าย การทาธุรกิจระหว่างองค์การ การทาธุรกิจระหว่าง
องค์การและลูกค้า การทาธุรกิจ ระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริห ารจัดการด้านธุรกรรมดิจิทัล
การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์
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หมวดวิชาเฉพาะ
710 101 เคมีทางสัตวศาสตร์
3(2-3-4)
(Chemistry for Animal Sciences)
ความเข้าใจพื้นฐานทางเคมีที่สาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สเตอริโอ
เคมี การเรี ย กชื่ อ สารเคมี ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์ สมการเคมี แก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว การเตรี ย ม
สารละลาย ชนิดของปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เทอร์โมเคมี ชนิดและสมบัติของสารอินทรีย์
และสารเคมีที่ใช้ในทางสัตวศาสตร์
710 102 ชีววิทยาทางสัตวศาสตร์
3(2-3-4)
(Biology for Animal Sciences)
หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและการทางานของเซลล์ พลังงานแห่งชีวิต การแบ่งเซลล์และ
การถ่ายทอดพันธุกรรม วิวัฒนาการและการคัดเลือกโดยธรรมชาติ อนุกรมวิธานและการจัดจาแนก
สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและการทางานเบื้องต้นของสัตว์และพืช การเจริญพัฒนาของสัตว์ พฤติกรรมสัตว์
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
710 103 ฟิสิกส์ทางสัตวศาสตร์
4(3-3-6)
(Physics for Animal Sciences)
ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติการทดลอง หรือปฏิบัติการโดยใช้สถานการณ์จาลองการทดลอง
ทางฟิ สิ ก ส์ เกี่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์ส าหรับ ฟิ สิ ก ส์ แรง งาน และพลั งงาน การแกว่งและคลื่ น เชิ งกล
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและความชื้น อุณหพลศาสตร์ ปรากฏการณ์ขนส่ง ไฟฟ้า ทัศนศาสตร์
ฟิสิกส์บรรยากาศ เซลล์แสงอาทิตย์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์และการสลายกัมมันตรังสี
710 104 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
3(2-3-4)
(Biochemistry for Animal Sciences)
ชีวเคมีของสารมหโมเลกุลและองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง คุณสมบัติและ
หน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิค โครงสร้างและการทางานของเอนไซม์ วิถีเม
ตาบอลิซึมในการสังเคราะห์และการสลายคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก การสร้าง
พลังงานในเซลล์ของสิ่ งมีชีวิต การถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน และการ
ควบคุมการแสดงออกของยีน
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710 111 กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง
3(2-3-4)
(Anatomy of Domestic Animals)
ขนาด รูปร่าง โครงสร้าง และตาแหน่งของอวัยวะในร่างกาย เซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบโครงร่าง
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึก ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบสืบพันธุ์
710 112 สรีรวิทยาของสัตว์
3(2-3-4)
(Animal Physiology)
กระบวนการทางานและกลไกในการควบคุมการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่า งกายของสัตว์
ได้แก่ ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึก ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายของเสีย ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์
และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
710 131 การสร้างมโนทัศน์ทางการผลิตสัตว์ในเชิงอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
(Conceptualization in Industrial Animal Production)
ภาพรวมของผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ สายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารและการ
ให้อาหาร การสุขาภิบาลและการป้องกันโรค การจัดการฟาร์มที่ดี การตลาด ปัญหาที่พบในการผลิต
สัตว์ มาตรฐานฟาร์ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการเกษตร ฝึกปฏิบัติงานในฟาร์ม
มีการศึกษานอกสถานที่
710 132 กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับสัตว์
3(3-0-6)
(Animal Laws and Ethics)
ความรู้เบื้ องต้น เกี่ย วกับ กฎหมายทั่ วไป กฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์เพื่ อการประกอบธุรกิจ
ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน กฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
อันตวิทยาและจริยศาสตร์เกี่ยวกับการทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จริยศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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710 141 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
4(3-3-6)
(Animal Genetics and Breeding)
พันธุศาสตร์เมนเดล พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ เทคนิคลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รูปแบบการคัดเลือก
ค่าอัตราพันธุกรรม ความก้าวหน้าของการคัดเลือก การผสมภายในสายพันธุ์ การผสมข้ามสายพันธุ์
และการผสมเลือดชิด
710 151 วิศวกรรมพื้นฐานเพื่อการผลิตปศุสัตว์
3(3-0-6)
(Basic Engineering for Livestock Production)
บทบาทของวิศกรรมพื้นฐานและเครื่องจักรกลในการผลิตปศุสัตว์ โรงเรือนระบบทาความเย็น
แบบระเหย อุป กรณ์ และระบบสนับสนุนในฟาร์ มอัจฉริยะเพื่อการผลิ ตปศุสัตว์ เทคโนโลยีโรงงาน
อาหารสัตว์ เทคโนโลยีโรงฟักไข่และตู้ฟัก เทคโนโลยีโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลผลิตจากปศุสัตว์
ขบวนการจัดการของเสียและระบบแก๊สชีวภาพ ระบบโลจิสติกในการผลิตปศุสัตว์
710 221 โภชนศาสตร์สัตว์
3(3-0-6)
(Animal Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : 710 104 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
อาจเรียนพร้อมกันได้
หลักโภชนาการของสัตว์ ความสาคัญของน้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่
ธาตุสาหรับปศุสัตว์ ความต้องการสารอาหารของกระเพาะเดี่ยวและสัตว์กระเพาะรวม การใช้ประโยชน์
ของโภชนะต่าง ๆ เพื่อต่อการดารงชีพ การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต เนื้อ นม ไข่ และการสืบพันธุ์
710 222 อาหารสัตว์
(Animal Feed)
วิชาบังคับก่อน : 710 221 โภชนศาสตร์สัตว์

3(2-3-4)

ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ วัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์ การจาแนกประเภทและการ
เก็บรักษาวัตถุดิบอาหารสัตว์ การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทนที่เหมาะสม หลักการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ การจัดการอาหารหยาบและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การวิเคราะห์และการประเมินคุณค่า
ทางโภชนะของวัตถุดิบและอาหารสัตว์ หลักการใช้และข้อจากัดการใช้สารเสริมและสารพิษในอาหาร
การผลิตอาหารสัตว์ เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์ การคานวณสูตรอาหารสัตว์ การจัดการให้อาหาร
สัตว์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

67

710 231 การจัดการสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยชีวภาพ
3(3-0-6)
(Animal Health Management and Biosecurity)
พื้นฐานสุขศาสตร์สาหรับการเลี้ยงสัตว์ วิทยาการระบาดทางสัตว์เบื้องต้น การป้องกันและ
ควบคุมโรคสัตว์ พื้นฐานวิทยาภูมิคุ้มกันและการทาวัคซีนในสัตว์ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรคติดต่อระหว่างมนุษย์และสัตว์ที่สาคัญ การตรวจประเมิน
สุขภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
710 232 จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร์
3(2-3-4)
(Microbiology for Animal Sciences)
ความรู้และทักษะที่จ าเป็ นต่อการปฏิ บัติห น้าที่ท างจุลชีว วิท ยา รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเภทและชนิดของแบคทีเรีย ราและไวรัสที่ก่อโรคสัตว์ เน้นวิธีการทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การระบุแบคทีเรียและรา
710 251 การผลิตและการจัดการสุกร
3(2-3-4)
(Swine Production and Management)
วิชาบังคับก่อน : 710 111 กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง
710 112 สรีรวิทยาของสัตว์
ความสาคัญการผลิ ตสุ กรในระดับโลกและประเทศไทย ห่วงโซ่การผลิ ตและห่ วงโซ่อุปทาน
ชนิด สายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์สุกรเบื้องต้น การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ข้อมูลทางชีววิทยาที่สาคัญ
ต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ การผสมเทียมและการเก็บเชื้ออสุจิ การตอน การจัดการสุกรแต่ละ
ช่ว งอายุ โรคที่ส าคัญ และการป้ องกันโรคระบาด การใช้ ยาในสุ กร การจัดการความปลอดภั ยทาง
ชีวภาพ การจัดการของเสีย การคานวณประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตและการตลาด ตลอดจน
กฎหมายปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง
มีการศึกษานอกสถานที่
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710 252 การผลิตสัตว์ปีกและการจัดการเชิงอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
(Poultry Production and Industrial Management)
วิชาบังคับก่อน : 710 111 กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง
710 112 สรีรวิทยาของสัตว์
การผลิตสัตว์ปีกในประเทศไทย ห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน ชนิด สายพันธุ์ และการ
ปรั บ ปรุ งพั น ธุ์สั ต ว์ปี ก การคัด เลื อ กและเลี้ ย งพ่ อพั น ธุ์แม่ พั น ธุ์ ข้ อมู ล ทางชี ว วิท ยาที่ ส าคัญ ต่อ การ
เจริญเติบโต การจัดการด้านผังฟาร์ม เทคโนโลยีโรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการระบายอากาศและ
ภาพรวมสิ่ งแวดล้ อมในโรงเรือน การจัดการไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พั นธุ์ และสัตว์ปีกเศรษฐกิจอื่น ๆ การ
ป้ องกัน โรคระบาด การจัดการความปลอดภัยทางชีว ภาพ เทคโนโลยีโรงฟั กไข่ เบื้องต้น ระบบการ
ประกันคุณภาพการเลี้ยง การคานวณประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิต และการตลาดสัตว์ปีก
มีการศึกษานอกสถานที่
710 253 การผลิตโคเนื้อโคนมและการจัดการเชิงอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
(Beef and Dairy Cattle Production and Industrial Management)
วิชาบังคับก่อน : 710 111 กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง
710 112 สรีรวิทยาของสัตว์
ภาพรวมการผลิตโคเนื้อและโคนม ห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนมและเนื้อ
พัน ธุ์และการผสมปรับ ปรุงพัน ธุ์โค การผสมเทียมและเทคโนโลยีทางชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในโค
การเจริญเติบโต การสร้างเนื้อ การสืบพันธุ์ และการผลิตนม การจัดการฟาร์มโคสมัยใหม่ การจัดการ
ของเสียและสิ่งแวดล้อม พืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์และการจัดการทุ่งหญ้า การจัดการโคนมและ
โคเนื้อแต่ละระยะ โรคและการวินิจฉัยโรค การจัดการสุขภาพสัตว์รายฝูง การคานวณประสิ ทธิภาพ
การผลิตต้นทุนการผลิต ระบบคุณภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โคอินทรีย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการผลิตโคนมโคเนื้อ
มีการศึกษานอกสถานที่
710 291 ฝึกประสบการณ์ 1
1(0-3-0)
(Practical Training I)
ฝึกปฏิบัติงานในฟาร์มของหน่วยงานรัฐ หรือฟาร์มของสถานประกอบการเอกชน เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะวิชาชีพในด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์
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710 292 ภาวะผู้นาและส่งเสริมการเกษตร
(Leadership and Agricultural Extension)

3(3-0-6)

การพัฒ นาภาวะผู้น าส่วนบุคคล ทักษะในการสื่อสารเบื้องต้น ทักษะการจ้างงานเพื่อความ
พร้อมของการประกอบอาชีพ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเกษตร วิธีและเทคนิค
การส่งเสริมการเกษตรที่คัดเฉพาะ แนวโน้มของศาสตร์การส่งเสริมที่สาคัญในการส่งเสริมการผลิตสัตว์
710 293 สถิติและการวางแผนการวิจัย
3(2-3-4)
(Statistics and Experimental Design)
หลักการทางสถิติเพื่อประยุกต์ในการวางแผนการทดลองสาหรับการวิจัยทางสัตวศาสตร์ สถิติ
พื้นฐานสาหรับข้อมูลงานทดลอง การทดลองที่เปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่มการทดลอง การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล
การทดลองโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ กรณีศึกษาข้อมูลวิจัยทางสัตวศาสตร์
710 331 พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว์
3(2-3-4)
(Animal Behavior and Handling)
พฤติกรรมสัตว์เบื้องต้น การจับบังคับและควบคุมสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติและตัวสัตว์ ปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และสัตว์
น้า วิธีการวิจัยด้านพฤติกรรมและการควบคุมสัตว์ ความผิดปกติของพฤติกรรมและการแก้ไข
มีการศึกษานอกสถานที่
710 332 กลไกการเกิดโรคและการตรวจวินิจฉัย
3(2-3-4)
(Mechanisms of Disease and Diagnosis)
บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ข องหลั ก วิ ช าที่ เกี่ ย วกั บ การตอบสนองของร่างกายต่ อ การบาดเจ็ บ
กระบวนการเกิดโรค การผ่าชาก การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อการตรวจวินิจฉัย
710 333 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
3(3-0-6)
(Animal Drugs and Usage)
ข้อมูลพื้นฐานการใช้ยาสาหรับสัตว์ ประเภทของยาสัตว์ กลไกและการออกฤทธิ์ของยาสัตว์ ข้อ
บ่งใช้และข้อห้ามใช้ยาสัตว์
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710 341 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์
3(2-3-4)
(Animal Reproductive Technology)
การสืบพันธุ์ การเป็นสัดและวงรอบการสืบพันธุ์ในสัตว์เศรษฐกิจ การควบคุมการเป็นสัดและ
ตกไข่ การเจริญพัฒนาของตัวอ่อน เทคโนโลยีการผสมพันธุ์ การย้ายฝากตัวอ่อน การคัดเลือกเพศอสุจิ
และตัวอ่อน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจโรคเพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพ การสร้างสัตว์
โคลนนิ่ง การสร้างและการใช้ประโยชน์สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
710 342 เทคโนโลยีดีเอ็นเอในการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมสัตว์และการใช้ประโยชน์
3(2-3-4)
(DNA Technology in Animal Genetic Resources Conservation and
Utilization)
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์พื้นเมืองและสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย ความสาคัญของ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ วัตถุประสงค์และวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรม วิธีการ
ประเมินความหลากหลายทางพันธุ กรรมจากข้อมูลดีเอ็นเอ เทคนิคทางดีเอ็นเอ แบบต่าง ๆ ในการหา
จีโนไทป์สัตว์ ระยะห่างทางพันธุกรรม ค่าสถิติเอฟ แผนภูมิต้นไม้ ส่วนร่วมทางพันธุกรรมและเลือดชิด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางดีเอ็นเอและการแปลผล
710 343 เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุลและการประยุกต์ใช้ในสัตว์
3(2-3-4)
(Animal Molecular Genetic Techniques and Applications)
การหาลาดับเบสและวิเคราะห์ในระดับจีโนม เครื่องมือชีวสารสนเทศศาสตร์ ข้อมูลขนาดใหญ่
ในทางสัตวศาสตร์: จีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ และโปรตีโอมิกส์ การสืบค้นและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
จีโนมสั ตว์ การตรวจสอบเครื่ องหมายพั นธุกรรมด้ว ยวิธีท างชีว โมเลกุล และการประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอนเอเพื่อตรวจสอบสายเลือด การค้นหาและประยุกต์ใช้
เครื่ อ งหมายพั น ธุ ก รรมที่ บ่ งชี้ ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ ลายพิ ม พ์ ดี เอ็ น เอในการตรวจสอบ โรคทาง
พันธุกรรม การตรวจโรคติดต่อในสัตว์ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล ชีววิทยาสังเคราะห์และสัตว์สังเคราะห์
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710 344 การสร้างสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
3(2-3-4)
(Transgenic Animal Production)
วิชาบังคับก่อน : 710 141 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
พันธุศาสตร์ในระดับจีโนมและกระบวนการเหนือพันธุกรรม การโคลนยีนและการควบคุมการ
แสดงออกของยีนที่ได้จากการโคลน หลักการออกแบบและประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอสายผสม กลยุทธ์การ
ถ่ายโอนดีเอ็นเอข้ามพันธุ์เข้าสู่เซลล์สัตว์ เทคนิคพันธุวิศวกรรมในการจัดการยีนในเซลล์สัตว์ การสร้าง
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมจาก
ฐานข้อมูลสาธารณะ
710 351 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์แพะ
3(2-3-4)
(Goat Breeding and Reproductive Technology)
พันธุ์แพะเนื้อและแพะนม หลักการปรับปรุงพันธุ์แพะ ลักษณะที่สาคัญทางเศรษฐกิจ การผสม
ข้ามและเฮทเทอโรซิส การผสมเพิ่มระดับเลือด หลักการผสมพันธุ์แพะ เทคโนโลยีการสืบพันธุ์
710 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรรมอาหารแพะ
3(2-3-4)
(Goat Feed Technology and Innovation)
ประเภทของอาหารแพะ การจัดการอาหารแพะ พืชอาหารสัตว์สาหรับแพะ การจัดการทุ่ง
หญ้าเลี้ยงแพะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแพะ
710 353 การจัดการฟาร์มแพะ
3(3-0-6)
(Goat Farming Management)
การจัดการเลี้ยงสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
การฟาร์ม การจัดการบริหารฟาร์มแพะ โรงเรือนแพะ และการจัดการของเสีย
710 354 การผลิตโคเนื้อคุณภาพ
3(2-3-4)
(Quality Beef Production)
การผลิตโคเนื้อและอุตสาหกรรมเนื้อ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให้ อาหาร
การออกแบบวางผังฟาร์ม การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียจากฟาร์ม มาตรฐานฟาร์มและระบบ
ประกัน คุณ ภาพการผลิ ตโคเนื้อ โรคและการป้องกันโรค การจัดการสุขภาพฝู งโคเนื้อ การประเมิน
ประสิ ทธิภ าพการผลิตและการควบคุมคุณ ภาพ การบริห ารจัดการธุรกิจฟาร์มผลิ ตโคเนื้ อคุณ ภาพ
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
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710 355 การจัดการสุขภาพโคเนื้อคุณภาพ
3(2-3-4)
(Health Management of Quality Beef)
โรคในโคเนื้อ การตรวจสุขภาพและการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ เวชศาสตร์
เบื้องต้น การป้องกันโรคสัตว์และหลักสุขาภิบาลฟาร์ม สวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการสุขภาพสัตว์ราย
ฝูงในโคเนื้อ มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการสุขภาพโคเนื้อ
มีการศึกษานอกสถานที่
710 356 เทคโนโลยีการจัดการฝูงโคนม
(Dairy Herd Management Technology)
3(2-3-4)
เทคโนโลยีฟาร์มโคนม หลั กการออกแบบโรงเรือนโคนมและอุปกรณ์อัตโนมัติ รวมทั้งระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบหลักของโรงเรือนโคนม การจัดการฟาร์มโคนมเชิง
พาณิ ช ย์ เทคโนโลยีการจั ดการอาหารโคนม การจัดการการรีดนมและศูนย์รวบรวมน้านมดิบ การ
ประเมินและการจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมโคนม
มีการศึกษานอกสถานที่
710 357 การจัดการอาหารโคนมและพืชอาหารสัตว์
3(2-3-4)
(Dairy Cattle Feed and Forage Crops Management)
ประเภทของอาหารโคนม การจัดการอาหารโคนม พืชอาหารสัตว์สาหรับโคนม การจัดการทุ่ง
หญ้าสาหรับโคนม เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารโคนม
มีการศึกษานอกสถานที่
710 358 การผลิตน้านมคุณภาพและผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-4)
(Quality Milk Production and Milk Products)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตน้านมในประเทศไทย กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต้า
นมโค คุณสมบัติของน้านมดิบที่ดี ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพน้านมจากฟาร์ มสู่ผู้บริโภค การตรวจ
คุณ ภาพน้านม ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการปนเปื้อนสารตกค้าง แหล่งจุลินทรีย์ปนเปื้อนใน
น้านมรวมทั้งวิธี การป้องกันและควบคุม ความสาคัญของจุลินทรีย์ในน้านม และผลิตภัณฑ์ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้านมจากโรคเต้านมอักเสบ โรคของระหว่างสัตว์และคนที่ผ่านทางน้านม การแปรรูปน้านม
มีการศึกษานอกสถานที่
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710 359

การจัดการผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
(Industrial Swine Production Management)
วิชาบังคับก่อน : 710 251 การผลิตและการจัดการสุกร
การจัดการสร้างฟาร์ม เทคโนโลยีโรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการสิ่งแวดล้ อมฟาร์มสุกรใน
ระบบอุตสาหกรรม สายพันธุ์สุกรและการปรับปรุงพันธุ์สุกรเชิงอุตสาหกรรม การจัดการผลิตสุกร
ทดแทน การผสมเทียม การจัดการสุกรพ่อแม่พันธุ์ การจัดการสุกรอนุบาล การจัดการสุกรเล็ก-รุ่น-ขุน
โภชนาการและการจั ดการอาหารสุ ก ร การประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต และการใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปประเมินประสิทธิภาพของฟาร์มสุกร ระบบป้องกันโรคและความปลอดภัยทางชีวภาพฟาร์ม
สุกร ระบบการสุขาภิบาล ระบบโรงเชือดฟาร์มสุกร การประกันคุณภาพระบบการผลิตสุกร

710 361 การดูแลและการจัดการสุนัขและแมว
3(3-0-6)
(Care and Management of Dogs and Cats)
การพิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ การพั ฒ นาทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละแนวโน้ ม ในอนาคตของ
อุตสาหกรรมระบบสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน การจาแนก การประเมิน การคัดเลือกและการจัดการสัตว์โดย
พิจารณาจากลักษณะเฉพาะทางกายวิภาคและสรีรวิทยา ประกอบด้วยโครงสร้างกายภาพ โรงเรือน
สุขภาพ พฤติกรรมและการสืบพันธุ์ของสุนัขและแมว
710 362 การดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนวิเทศและขนาดเล็ก
3(3-0-6)
(Exotic and Pocket Pet Care)
การจาแนก การประเมิน การคัดเลือกและการจัดการสัตว์โดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะทาง
กายวิภาคและสรีรวิทยา ประกอบด้วยโครงสร้างกายภาพ โรงเรือน โภชนาการ สุขภาพ พฤติกรรมและ
การสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนวิเทศและสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนขนาดเล็ก
710 363 หลักการพยาบาลสัตว์
3(3-0-6)
(Principles of Veterinary Nursing)
พื้ น ฐานและทฤษฎี ก ารพยาบาลสั ต ว์ ศั พ ทวิ ท ยาทางสั ต วแพทย์ พื้ น ฐานการดู แ ลสั ต ว์
กระบวนงานทางคลินิกสาหรับการดูแลสัตว์และเวชระเบียน
710 364 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การผลิต และการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า
3(3-0-6)
(Breeds Diversity, Production, and Reproduction of Wildlife)
ชนิดและสายพันธุ์สัตว์ป่า สัตว์ป่าในประเทศ สัตว์ป่านาเข้า สัตว์ป่าเชิงพาณิ ชย์ พ.ร.บ.สัตว์ป่า
การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า
มีการศึกษานอกสถานที่
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710 365 อาหารและการจัดการพืชอาหารสัตว์สาหรับสัตว์ป่า
3(2-3-4)
(Feed and Forage Management for Wildlife)
ประเภทของอาหารสัตว์ป่าการจัดการการให้อาหารสาหรับสัตว์ป่า ชนิดพืชอาหารสัตว์สาหรับ
สัตว์ป่า การจัดการทุ่งหญ้าสาหรับสัตว์ป่า
มีการศึกษานอกสถานที่
710 366 การผลิตนกกระทา
3(2-3-4)
(Quail Production)
ภาพรวมการผลิ ตนกกระทาในประเทศไทย ชนิด สายพันธุ์นกกระทาที่ผ ลิ ตเพื่อการค้าใน
ประเทศไทย การจั ด การพ่ อ พั น ธุ์แ ม่ พั น ธุ์ น กกระทา การจั ด การนกกระทาไข่ แ ละนกกระทาเนื้ อ
ลักษณะทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารและระบบสืบพันธุ์ การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์
ความต้องการโภชนะและการให้อาหาร การฟักไข่และการคัดเพศ การเก็บบันทึกข้อมูล การคานวณ
ประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนการผลิต การตลาดของนกกระทา
มีการศึกษานอกสถานที่
710 367 การผลิตเป็ด
3(2-3-4)
(Duck Production)
ภาพรวมการผลิตเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ในประเทศไทย ชนิด สายพันธุ์เป็ดที่ผลิตเพื่อการค้าใน
ประเทศไทย การจัดการเป็ ดเนื้ อ และเป็ดไข่ ลักษณะทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารและ
ระบบสืบพันธุ์ การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ ความต้องการโภชนะและการให้อาหาร การเก็บบันทึก
ข้อ มู ล การค านวณประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต และต้ น ทุ น การผลิ ต การตลาดของเป็ ด เนื้ อ เป็ ด ไข่แ ละ
ผลิตภัณฑ์จากไข่เป็ด
710 368 การผลิตและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองไทย
3(2-3-4)
(Production and Conservation of Native Chicken)
ประวัติความเป็นมาของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในประเทศไทย ความสาคัญของการอนุรักษ์เพื่อ
การผลิ ต ไก่ พื้ น เมื อง สายพั น ธุ์ไก่ พื้ น เมื อ งในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาเกี่ ยวกั บ การจัด การฟาร์ม ไก่
พื้นเมือง หลักการพื้นฐานการผลิตไก่พื้นเมือง
มีการศึกษานอกสถานที่
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710 371 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการแปรรูปเชิงสร้างสรรค์
3(2-3-4)
(Creative Product Design and Processing)
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงอุตสาหกรรมและส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เพื่อนามาใช้เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สาอาง กรรมวิธีในการแปรรูป
ผลิ ต ภัณ ฑ์ การพั ฒ นาและการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เชิงสร้างสรรค์ การสร้างเอกลั กษณ์ เฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการทาการตลาดและการสร้างสื่อเพื่อการจัด
จาหน่าย
710 372 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Marketing and Entrepreneurship)
หลักการการเป็นผู้ประกอบการที่ดี แนวคิดในการบริหารธุรกิจ แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางการเงินของโครงการลงทุน บัญชีฟาร์มและการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
หลักการตลาดเบื้องต้น กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าสินค้า กลยุทธ์การตั้งราคา กลยุทธ์การจัดจาหน่าย และ
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ของสินค้าปศุสัตว์
710 381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์ม
3(2-3-4)
(Information Technology for Farm Management)
การสื บ ค้ น สารสนเทศทางการเกษตร การประยุ ก ต์ ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานใน
สานักงานและฟาร์มปศุสัตว์ การจัดเก็บข้อมูลในการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจปศุสัตว์
มีการศึกษานอกสถานที่
710 382 การจัดการฟาร์มสีเขียวและเพิ่มมูลค่าของเสีย
3(3-0-6)
(Green Farm Management and Increasing Value of Waste)
การจัดการฟาร์มสีเขียว การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย
มลพิ ษ ในฟาร์ ม ปศุสั ต ว์ ผลกระทบของของเสี ย และมลพิ ษ ที่ เกิด กับ สั ตว์ในฟาร์ม และสิ่ งแวดล้ อ ม
ข้อบังคับและกฎหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการของเสีย โดยใช้กระบวนการทาง
กายภาพ ทางชีวภาพ และทางเคมี การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
และทางการเกษตร และพลังงานทดแทน
มีการศึกษานอกสถานที่
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710 383 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเพื่อการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Using Internet of Things for Smart Farm Management)
ความรู้เบื้องต้น และความสาคัญของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
เทคโนโลยี คลื่นความถี่วิทยุ เกษตรแม่นยา การตรวจวัดอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบเรี ยลไทม์
การใช้อากาศยานไร้คนขับในระบบอุตสาหกรรมปศุสัตว์ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งใน
ฟาร์มอัจริยะ
มีการศึกษานอกสถานที่หรือกรณีศึกษา
710 384 ข้อมูลและการจัดการข้อมูลเพื่อการผลิตปศุสัตว์
3(3-0-6)
(Data and Data Management for Livestock Production)
ความหมายและประเภทของข้อมูล แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่สาคัญในการผลิตสัตว์ การวางแผน
และระบบการเก็ บ บั น ทึ กข้อมู ล คุณ สมบัติ ของข้อมู ล ที่ดี ระบบสารสนเทศทางสั ตวศาสตร์ ระบบ
ฐานข้อมู ล ฐานข้อมูล ออนไลน์ โปรแกรมการจัดการแหล่ งข้อ มูล ขนาดใหญ่ การใช้ป ระโยชน์จาก
แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบปศุสัตว์ การวิเคราะห์ข้อมูล รายงาน สรุปผล และการนาเสนอข้อมูล
เพื่อใช้ประโยชน์ในทางปศุสัตว์
710 385 การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในทางสัตวศาสตร์
3(3-0-6)
(Applied Artificial Intelligence for Animal Science)
การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ การคัดเลือกตัวแปรความต้องการโภชนะที่
เหมาะสม การใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อทานายการให้ผลผลิต การเกิดโรคระบาด การพยากรณ์
วัตถุดิบ อาหารสัตว์ การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีปัญ ญาประดิษฐ์ ช่วยติดตามพฤติกรรมและประเมิน
สุขภาพสัตว์
710 386 การจัดการและพัฒนาธุรกิจปศุสัตว์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Management and Development of Industrial Livestock Business)
ภาพรวมของการผลิตปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตสุกร สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อ โรงผลิตอาหาร
สัตว์ และวัตถุดิบ เวชภัณฑ์และอาหารเสริม โรงฆ่าสัตว์และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อสั ตว์ แนวคิด
พื้นฐานทางธุรกิจ ระบบธุรกิจ สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ
หน้าที่ธุรกิจด้านการตลาด การผลิต การบัญชี การเงิน และทรัพยากรบุคคล การจัดการองค์กร ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
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710 387 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์
3(3-0-6)
(Feed Manufacturing Technology)
บทบาทโรงงานอาหารสั ต ว์ ต่ อ การผลิ ต อาหารสั ต ว์ การวางแผนการผลิ ต อาหารสั ต ว์
กระบวนการผลิตและวิธีอาหารสัตว์ด้วยเครื่องจักรกล การแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์ การคัดเลือก
และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และอาหารเสริม การทาความสะอาดและเก็บ
รักษาวัตถุดิบอาหารสัตว์ หลักการและวิธีการบดและการลดขนาด หลักการและวิธีการผสม หลักการ
และวิธีการขึ้นรูปด้วยความร้อนชื้น การอัดเม็ด การเอ็กซ์ทรูด การทาแห้งและเย็น เทคโนโลยีระบบ
การฉีดของเหลวหลังกระบวนการอัดเม็ด การบรรจุและขนส่ง การจัดเก็บอาหารสัตว์สาเร็จรูป การ
จัดการของเสียในโรงงานอาหารสัตว์ ระบบควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
710 388 เทคโนโลยีโรงฟักไข่และการจัดการฟักไข่
3(3-0-6)
(Hatchery Technology and Incubation Management)
บทบาทของเทคโนโลยีพื้นฐานในการฟักไข่ กาเนิดไข่ฟักและหลักการสร้างไข่ ระบบสืบพันธุ์
ของสัตว์ปีกเพศเมียและสัตว์ปีกเพศผู้ การเจริญและพัฒนาของคัพภะของสัตว์ปีก การคัดเลือกและ
จัดการไข่ฟัก การทาความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การเก็บรักษาไข่ฟักและการจัดการก่อนเข้าฟัก การ
วางแผนผังและองค์ประกอบของโรงฟัก เทคโนโลยีตู้ฟักไข่แบบอายุเดียวและแบบหลายอายุ หลักการ
ถ่ายเทความร้อน เทคโนโลยีตู้เกิด หลักการปฏิบัติในการฟักไข่ไก่ หลักการปฏิบัติในการฟักไข่เป็ด การ
จัดการลูกสัตว์ปีกเกิดใหม่และคัดเพศ เทคโนโลยีการจัดการลูกไก่ในโรงฟัก การขนส่งลูกไก่และการ
วิเคราะห์ปัญหาในการฟักไข่
มีการศึกษานอกสถานที่
710 389 วัตถุดิบอาหารสัตว์และเทคโนโลยีวัตถุดิบอาหารสัตว์
3(2-3-4)
(Raw Material and Raw Material Technology)
ชนิดและลักษณะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ สารเสริมและเวชภัณฑ์ที่ใช้อาหารสัตว์ การประเมิน
คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ การจัดเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประโยชน์ของสารอาหาร ความต้ องการ
โภชนะของสัตว์แต่ละชนิด การคานวณสูตรอาหารเบื้องต้น และการใช้โปรแกรมคานวณสูตรอาหาร
การผลิตอาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
710 391 ฝึกประสบการณ์ 2
1(0-3-0)
(Practical Training II)
วิชาบังคับก่อน: 710 291 การฝึกประสบการณ์ 1
การฝึกปฏิบัติงานในฟาร์มเอกชนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์ในระดับสูง
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710 392 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางสัตวศาสตร์
710 393 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
2(1-2-3)
(Readiness Preparation for Training in the Enterprises)
การฝึกพูดในที่สาธารณะ และการทาหน้าที่ผู้ประสานงานในการประชุมกลุ่มย่อย การเขียน
ประวัติและจดหมายสมัครงาน การฝึกสัมภาษณ์งานและการเขียนโครงการ ทักษะวิชาชีพในการจัดการ
ฟาร์ม ความปลอดภัยในสถานประกอบการ การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
เรียนรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
710 394 ปัญหาพิเศษ
(Special Problem)
วิชาบังคับก่อน: 710 293 สถิติและการวางแผนการวิจัย
อาจเรียนพร้อมกันได้
วิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์
710 395

2(0-6-0)

การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1
6(0-18-0)
(Work Integrated Learning I)
วิชาบังคับก่อน: 710 393 เตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปฏิบั ติงานและทางานวิจัยอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาพร้อมทั้งนาเสนอ และส่ งรายงาน
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

710 431 พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์
3(3-0-6)
(Biotoxicology in Animals)
พิษวิทยาชีวภาพ ดัชนีความเป็นพิษ การทดสอบความเป็นพิษของสารกาจัดศัตรูพืชในแมลง
และสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นพิษของสารพิษในสัตว์ ผลของสารแปลกปลอมต่อกลไกการกลาย
พันธุ์ และการก่อมะเร็งในสัตว์ กลไกการแพร่กระจาย เอนไซม์ทาลายพิษและขบวนการเมแทบอลิซึม
ของสารพิษในสัตว์
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710 432 กฎหมายและระบบมาตรฐานที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
3(3-0-6)
(Laws and Standard Systems for Commercial Animal Farms)
กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ทางการเกษตรที่ สั ม พั น ธ์ กั บ กิ จ กรรมฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์
ประกอบด้วย มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มาตรฐานอาหารที่มีต้นกาเนิดมาจากสัตว์ และมาตรฐานและ
ระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
710 441 การผสมเทียมปศุสัตว์
3(2-3-4)
(Artificial Insemination in Livestock)
วิชาบังคับก่อน: 710 341 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์
ประวัติความเป็นมาของการผสมเทียม การผลิตคลังน้าเชื้อและการควบคุมคุณภาพน้าเชื้อ เทคนิค
และขั้นตอนการผสมเทียม สาเหตุและปัญหาการผสมไม่ติด การตรวจท้องและการบันทึกระเบียนข้อมูลใน
การผสมเทียม โรคระบบสืบพันธุ์ในปศุสัตว์และการจัดการสุขศาสตร์สัตว์เพื่อการผสมเทียม
710 442 เทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
3(2-3-4)
(Animal Reproductive Biotechnology)
วิชาบังคับก่อน: 710 341 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์
การกระตุ้นเพิ่มการตกไข่และการย้ายฝากตัวอ่อน การผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ การแช่
แข็งตัวอ่อน การคัดเพศ การตัดแบ่งตัวอ่อน การโคลนนิ่ง
710 451 โปรแกรมสุขภาพแพะ
3(2-3-4)
(Goat Health Program)
การจัดการสุขภาพรายฝูงในแพะ เวชศาสตร์เบื้องต้นในแพะ โรคทางพันธุกรรมและการตรวจโรค
ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ หลักสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานฟาร์มแพะ
มีการศึกษานอกสถานที่
710 452 ผลิตภัณฑ์แปรรูปและการตลาดแพะ
3(2-3-4)
(Goat Product Processing and Marketing)
สถานการณ์ การผลิ ตและผลผลิตจากแพะ เทคโนโลยีเนื้อสั ตว์และผลิ ตภัณ ฑ์ จากเนื้อแพะ
เทคโนโลยีน มและผลิตภั ณ ฑ์ จากนมแพะ การควบคุมคุณ ภาพของผลผลิ ตและผลิ ตภั ณ ฑ์ จ ากแพะ
การตลาดและการตลาดออนไลน์ในธุรกิจการเลี้ยงแพะ
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710 453 เนื้อโคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
3(2-3-4)
(Beef and Meat Processing for Value Addition)
เนื้อและการสะสมองค์ประกอบของเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ การจัดการและกระบวนการฆ่าสัตว์
ตามมาตรฐาน การตัดแต่งซากและการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ การจัดการโรงฆ่าสัตว์และของเสีย การแบ่ง
เกรดคุณภาพซาก และการประเมินคุณภาพเนื้อโค มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการผลิตอาหาร
ปลอดภั ย ระเบี ย บและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเนื้ อ โคเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
ประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจผลิตเนื้อโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโค
มีการศึกษานอกสถานที่
710 454 การตลาดโคเนื้อคุณภาพและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อ
3(2-3-4)
(Quality Beef Cattle Market and Beef Product Business)
การนาเข้า-ส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์เนื้อ โซ่อุปทานการผลิตเนื้อโคคุ ณภาพและผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากเนื้อโค ตลาดโคเนื้อ ตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การจัดการโลจิสติกส์และ
ระบบการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบธุรกิจการตลาดแบบออฟไลน์-ออนไลน์ มาตรฐานการผลิต
และระบบรับ รองคุณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์ การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อม การเขียนแผนโมเดลทางธุรกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดโคเนื้อคุณภาพและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อ
มีการศึกษานอกสถานที่
710 455 การเป็นผู้ประกอบการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพ
3(2-3-4)
(Entrepreneurship for Quality Beef Production and Products)
ธุรกิจผลิตโคเนื้อคุณภาพและอุตสาหกรรมเนื้อเบื้องต้น การเป็นผู้ประกอบการและการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจโคเนื้อคุณภาพ ธุรกิจต้นน้าการผลิต ธุรกิจกลางน้าการแปรรูป ธุรกิจปลายน้าการตลาด
การขายและโลจิสติกส์ ธุรกิจสหกรณ์โคเนื้อ ธุรกิจโคเนื้ออินทรีย์ ธุรกิจการจาหน่ายเนื้อ ผลิตภัณฑ์ เนื้อ
และร้านอาหาร การวางแผนพัฒนาธุรกิจ ประสบการณ์วิชาชีพด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตโค
เนื้อสมัยใหม่และผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคคุณภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
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710 456 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมสมัยใหม่
3(2-3-4)
(Entrepreneurship for Modern Dairy Cattle Industry)
ธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมเบื้องต้น การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโคนมสมัยใหม่ โซ่อุปทานการ
ผลิตและธุรกิจอุตสาหกรรมนม ธุรกิจต้นน้าการผลิต ธุรกิจกลางน้าการแปรรูป ธุรกิจปลายน้าการตลาด
การขายและโลจิสติกส์ ธุรกิจโคนมอินทรีย์ ธุรกิจสหกรณ์โคนม การวางแผนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
โคนม การพั ฒ นาศักยภาพผู้ ป ระกอบการ ประสบการณ์ วิช าชีพ ด้านการเป็ น ผู้ ประกอบการธุรกิ จ
อุตสาหกรรมโคนมสมัยใหม่
มีการศึกษานอกสถานที่
710 457 การดูแลสุขภาพโคนม
3(2-3-4)
(Health Management of Dairy Cattle)
โรคในโคนม การตรวจสุขภาพและการเก็บ ตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ เวชศาสตร์
เบื้องต้น การป้องกันโรคสัตว์และหลักสุขาภิบาลฟาร์ม สวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการสุขภาพสัตว์ราย
ฝูงในโคนม มาตรฐานฟาร์มโคนม
มีการศึกษานอกสถานที่
710 458 โรคและการสุขาภิบาลในฟาร์มสุกร
3(2-3-4)
(Diseases and Sanitation in Pig Farm)
หลักการสุขาภิบาลทั่วไปในสุกร การสร้างภูมิคุ้มกันโรค วิธีการยับยั้งหรือทาลายเชื้อโรค และ
ศึกษาถึงโรคที่สาคัญในสุกร ซึ่งประกอบด้วยสาเหตุ การติดต่อ อาการ การวินิจฉัย การรักษา การ
ป้ องกัน และการควบคุมโรค การจัดการของเสี ย กฎ ระเบียบ และข้อบั ง คับ มีนาเสนอกรณี ศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานในฟาร์ม
มีการศึกษานอกสถานที่
710 461

การจัดการธุรกิจสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
(Pet Business Management)
แนวคิ ดและทฤษฎีการจัดการธุรกิจสั ตว์เลี้ ยง รูป แบบธุรกิจ แผนธุรกิจ กลยุท ธการตลาด
ระเบียบข้อบังคับทางธุรกิจ อุปสรรคและความเสี่ยงที่สาคัญ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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710 462

โภชนศาสตร์สัตว์เล็ก
3(3-0-6)
(Small Animal Nutrition)
พื้นฐานโภชนศาสตร์สาหรับสัตว์ สารอาหารที่จาเป็นสาหรับสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน โดยเน้นสุนัข
และแมว อาหารสาเร็จรูปสาหรับสัตว์เลี้ยง การจัดการอาหารตลอดช่วงอายุ การจัดการสารอาหาร
สาหรับสัตว์ป่วย

710 463

โรคสัตว์ป่าและสวัสดิภาพสัตว์
3(3-0-6)
(Wildlife Disease and Animal Welfare)
โรคและการป้องกันโรคของสัตว์ป่า การจัดการสุขภาพสัตว์ป่า หลักสวัสดิภาพในการเลี้ยงสัตว์ป่า
มีการศึกษานอกสถานที่

710 464

การจัดการและการแปรรูปสัตว์ป่า
3(3-0-6)
(Management and Processing of Wildlife)
การจั ดการฟาร์มสั ตว์ป่ าประเภทต่าง ๆ การแปรรูปผลิ ตภั ณ ฑ์ จากสั ตว์ป่ า การตลาดและ
การตลาดออนไลน์ในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ป่า
มีการศึกษานอกสถานที่

710 465

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มและการอนุรักษ์สัตว์ป่า
3(2-3-4)
( Information Technology for Farm Management and Wildlife
Conservation)
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ด การฟาร์ ม และการศึ ก ษาสั ต ว์ป่ าเชิ งอนุ รัก ษ์ โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอิเล็กทรอนิกส์

710 466

การผลิตสัตว์ปีกสวยงาม
3(2-3-4)
(Fancy Bird Production)
ชนิดและพันธุ์สัตว์ปีกสวยงาม พันธุกรรมและการคัดเลือกพันธุ์ การจัดการผสมพันธุ์และการ
ฟักไข่ของสัตว์ปีกสวยงาม การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ ความต้องการโภชนะและการให้อาหาร
การตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประกวดตัดสินและการให้คะแนนสัตว์ปีกสวยงาม
มีการศึกษานอกสถานที่
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710 467

การจัดการสุขภาพสัตว์ปีก
3(2-3-4)
(Poultry Health Management)
โรคในสัตว์ปีก การตรวจสุขภาพและการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ เวชศาสตร์
เบื้องต้น การป้องกันโรคสัตว์และหลักสุขาภิบาลฟาร์ม สวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการสุขภาพสัตว์
รายฝูงในฟาร์มสัตว์ปีก มาตรฐานฟาร์ม
มีการศึกษานอกสถานที่

710 481

การประยุกต์ใช้งานวิจัยในระบบอุตสาหกรรมปศุสัตว์
3(2-3-4)
(Applied Research in Livestock Industry System)
หลักและวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ การกาหนดปัญหาการวิจัย การวางรูปแบบการวิจัย การสร้าง
วัตถุประสงค์และสมมติฐานของงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์
และ ตีความข้อมูล การใช้สถิติสาหรับการวิจัย การประยุกต์หลักการไคเซ็นในการปรับปรุงขั้นตอน
การทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในกระบวนการผลิต การเขียนรายงาน และการเสนอ
ผลการวิจัย

710 482

สื่อสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Creative Media and Agricultural Communication)
บทบาทการใช้สื่อประเภทต่างๆ ประโยชน์และอิทธิพลของสื่อ การวางแผนการใช้และการ
ผลิ ต เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารในการถ่ า ยทอดความรู้ รู ป แบบการน าเสนอตลอดจนการใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการนาเสนอข้อมูล

710 483

เทคโนโลยีโรงฆ่าและการจัดการเนื้อสัตว์
3(3-0-6)
(Slaughterhouse Technology and Meat Management)
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรม โดยเน้น
การจัดการสัตว์ก่อนการฆ่า การขนส่งสัตว์ เทคนิคการฆ่าสัตว์ให้ตายอย่างสงบและรวดเร็ว การตรวจ
พยาธิสภาพทั่วไปเพื่อประกันความปลอดภัย หลักการจัดการระบบและโครงสร้างโรงฆ่าสัตว์ การ
จัดลาดับคุณภาพเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ การจัด การอนามัยในโรง
ฆ่าสัตว์และสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐาน การตัดแต่งและการประเมินคุณภาพซากสัตว์
วิทยาศาสตร์เนื้อและการจัดการเนื้อสัตว์ การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการตลาดเนื้อสัตว์
มีการศึกษานอกสถานที่
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710 484

การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมปศุสัตว์
3(3-0-6)
(Quality Assurance in Livestock Industry System)
ภาพรวมของการเข้าใจถึงบทบาทและความส าคัญ ของคุณ ภาพการผลิ ต มาตรฐานสิ นค้ า
เกษตรที่ได้จากปศุสัตว์ การควบคุมขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบย้อนกลับ การจัดการความ
ปลอดภั ย ทางชี ว ภาพในฟาร์ ม การตรวจวั ด คุ ณ ภาพ การผลิ ต ทางการเกษตรที่ ดี แ ละเหมาะสม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิ ต ขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นมาตรฐานด้านสุขาภิบาล การ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และระบบการประกันคุณภาพอื่น

710 485

เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1
(Selected Topics in Animal Sciences I)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน

710 486

เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2
3(2-3-4)
(Selected Topics in Animal Sciences II)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และมีการฝึกปฏิบัติการ

710 487

จุลนิพนธ์
3(0-9-0)
(Senior Project)
วิชาบังคับก่อน: 710 293 สถิติและการวางแผนการวิจัย
อาจเรียนพร้อมกันได้
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์รายบุคคล นาเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ

710 488

ระบบคุณภาพในโรงงานอาหารสัตว์
3(2-3-4)
(Quality System in Feed Mill)
การควบคุมคุณภาพของอาหารส าเร็จรูป การตรวจสอบ การสอบเทียบ การควบคุมการ
ปนเปื้อนข้าม และการวิเคราะห์รากสาเหตุ การตรวจสอบย้อนกลับและการร้องเรียน ระบบคุณภาพ
ในโรงงานอาหารสัตว์ กฏหมายเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ระบบการจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการเพื่อ
การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ การใช้สถิติเชิงประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลในโรงงานอาหารสัตว์

3(3-0-6)
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710 491

สหกิจศึกษา 1
9(0-27-0)
(Co-operative Education I)
วิชาบังคับก่อน : 710 393 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
อาจเรียนพร้อมกันได้
เงื่อนไข: 1) โดยความยินยอมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) ในภาคการศึกษาที่ล งทะเบียนรายวิชา 710 491 สหกิจศึกษา 1 นักศึกษาไม่สามารถ
ลงทะเบียนวิชาอื่นได้
ปฏิบั ติงานและท างานวิจัยอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาพร้อมทั้งน าเสนอ และส่งรายงาน
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

710 492

สหกิจศึกษา 2
9(0-27-0)
(Co-operative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 710 491 สหกิจศึกษา 1
เงื่อนไข: 1) โดยความยินยอมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 710 492 สหกิจศึกษา 2 นักศึกษาไม่สามารถ
ลงทะเบียนวิชาอื่นได้
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (1) โดยเน้นการแก้ปัญหาโจทย์
วิจัยจากสถานประกอบการที่ต่อเนื่องมาจากการปฏิบัติงานสหกิจ 1 หรือ (2) ปฏิบัติงานและทางาน
วิจัยในสถานประกอบการอื่น หลังจากเสร็จสิ้ นการปฏิบัติงานนักศึกษานาเสนอและส่งรายงานการ
วิจัยและการปฏิบัติงาน

710 493

การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2
6(0-18-0)
(Work Integrated Learning II)
วิชาบังคับก่อน : 710 395 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปฏิ บั ติงานและท างานวิจัยอย่างน้ อย 1 ภาคการศึก ษาพร้อมทั้ งน าเสนอ และส่ งรายงาน
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิเชษฐ ศรีบุญยงค์
X-XXXX-XXXXX-XX-X

2

อาจารย์ ดร. พิรวิทย์
เชื้อวงศ์บุญ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

3

อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา
สิทธิยะ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภัทราพร ภุมรินทร์
X-XXXX-XXXXX-XX-X

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
X-XXXX-XXXXX-XX-X

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ปร.ด. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2561)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2537)
ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)
Ph.D. (Animal Science) Ehime University,
Japan (2015)
M.S. (Agriculture) Kagawa University,
Japan (2012)
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2548)
Ph.D. (Animal Science) University of the
Philippines at Los Baños, Philippines (2014)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2545)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2547)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน ปรับปรุง
15
17

15

17

15

17

15

17

15

17

87

ลาดับ

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิเชษฐ ศรีบุญยงค์
X-XXXX-XXXXX-XX-X

2

อาจารย์ ดร. พิรวิทย์
เชื้อวงศ์บุญ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

3

อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา
สิทธิยะ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภัทราพร ภุมรินทร์
X-XXXX-XXXXX-XX-X

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
X-XXXX-XXXXX-XX-X

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ปร.ด. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2561)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2537)
ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)
Ph.D. (Animal Science) Ehime University,
Japan (2015)
M.S. (Agriculture) Kagawa University,
Japan (2012)
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2548)
Ph.D. (Animal Science) University of the
Philippines at Los Baños, Philippines (2014)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2545)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2547)

3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน ปรับปรุง
15
17

15

17

15

17

15

17

15

17
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
หลักสูตรความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี
รายวิชาการฝึกงานดังต่อไปนี้
1. รายวิชา 710 291 ฝึ กประสบการณ์ 1 โดยให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนฝึกประสบการณ์ ภ าคสนาม
ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าว
2. รายวิชา 710 391 ฝึ กประสบการณ์ 2 โดยให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคนฝึกประสบการณ์ ภ าคสนาม
ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ณ หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการสื่อสารการเกษตร ซึ่ง
อยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3. รายวิชา 710 491 สหกิจศึกษา 1 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนต้องฝึกงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา
120 วันต่อเนื่อง ซึ่งต้องส่งรายงานโครงการวิจัย และรายงานผลการฝึกงานสหกิจศึ กษาด้วย ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบ
และข้อบังคับของคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. รายวิชา 710 492 สหกิจศึกษา 2 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการจะฝึกสหกิจศึกษา 2 ครั้งเลือก
ฝึกงานสหกิจ ศึกษาเป็ น เวลา 120 วัน ต่อเนื่ อง (1) โดยเน้นการแก้ปั ญ หาโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการที่ ต่อ
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานสหกิจ 1 หรือ (2) ปฏิบัติงานและทางานวิจัยในสถานประกอบการอื่น ซึ่งต้องส่งรายงาน
โครงการวิจัย และรายงานผลการฝึกงานสหกิจศึกษาด้วย ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการ
สหกิจศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หากนักศึกษาไม่ต้องการฝึกสหกิจ
ศึกษา 2 ก็สามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาชีพเลือกเพื่อเติมเต็มความรู้อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ได้
5. รายวิชา 710 395 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เลือกแผนการศึกษาที่
3 ทุกคนต้องฝึกงานเป็นเวลา 120 วันต่อเนื่อง ซึ่งต้องส่งรายงานโครงการวิจัย และรายงานผลการฝึกงานด้วย ซึ่งอยู่
ภายใต้ ร ะเบี ย บและข้ อ บั งคั บ ของคณะกรรมการสหกิ จ ศึ ก ษาของคณะสั ต วศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. รายวิชา 710 493 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เลือกแผนการศึกษาที่
3 ทุกคนต้องฝึกงานเป็นเวลา 120 วันต่อเนื่อง ซึ่งต้องส่งรายงานโครงการวิจัย และรายงานผลการฝึกงานด้วย ซึ่งอยู่
ภายใต้ ร ะเบี ย บและข้ อ บั งคั บ ของคณะกรรมการสหกิ จ ศึ ก ษาของคณะสั ต วศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) มีความรู้และทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สัตวศาสตร์ รวมถึงเครื่องมือวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานในสถานที่ฝึกงาน
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
(3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
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4.2 ช่วงเวลา
1. รายวิชา 710 291 ฝึกประสบการณ์ 1 : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนฝึกงานช่วงภาคการศึกษาฤดู
ร้อนในระยะเวลา 30 วัน หรือไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
2. รายวิชา 710 391 ฝึกประสบการณ์ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคนฝึกงานช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน
ในระยะเวลา 60 วัน หรือไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง
3. รายวิชา 710 491 สหกิจศึกษา 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนฝึกงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา
หรือระยะเวลาไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง
4. รายวิ ช า 710 492 สหกิ จ ศึ ก ษา 2 นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 (แผน 1) ฝึ ก งานสหกิ จ ศึ ก ษา 1 ภาค
การศึกษา หรือระยะเวลาไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง
5. รายวิชา 710 395 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (แผน 3) ฝึกงานที่สถาน
ประกอบการ 1 ภาคการศึกษา หรือระยะเวลาไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง
6. รายวิชา 710 493 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (แผน 3) ฝึกงานที่สถาน
ประกอบการ 1 ภาคการศึกษา หรือระยะเวลาไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
710 291 ฝึกประสบการณ์ 1
710 391 ฝึกประสบการณ์ 2
710 491 สหกิจศึกษา 1
710 492 สหกิจศึกษา 2 (แผน 1)
710 395 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1 (แผน 3)
710 493 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2 (แผน 3)

จานวนชั่วโมง
จัดเต็มเวลาในระยะเวลา 30 วัน หรือ
ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
จัดเต็มเวลาในระยะเวลา 60 วัน หรือ
ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา หรือ
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา หรือ
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา หรือ
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา หรือ
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การบรรยายกระบวนการทาวิจัย รายละเอียดตามรายวิชา 710 394 ปัญหาพิเศษ จัดกลุ่มนักศึกษาใน
การทาวิจัย กลุ่มละไม่เกิน 2 คน ทางานวิจัยตามโจทย์ที่น่าสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นาเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและวาจา
รายละเอียดตามรายวิชา 710 487 จุลนิพนธ์ ทางานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์รายบุคคล
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และนาเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทางานโครงงานและ/หรืองานวิจัย รายละเอียดตามรายวิชา 710 491
สหกิจศึกษา 1 และ 710 492 สหกิจศึกษา 2 (แผน 1) ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ และ/หรือประเด็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาโครงงานและ/หรืองานวิจัย มี
ขอบเขตโครงงานและ/หรืองานวิจัยที่สามารถทาสาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา และ/หรือที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทางานโครงงานและ/หรืองานวิจัย รายละเอี ยดตามรายวิชา 710 395
การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1 และ 710 493 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2 (แผน 3) ในประเด็นปัญหา
ปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ และ/หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามา
ประยุ กต์ในการทาโครงงานและ/หรืองานวิจั ย มีขอบเขตโครงงานและ/หรืองานวิจัยที่ส ามารถทาส าเร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) มีค วามรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็ น ระบบ สามารถทาวิจัยเบื้ องต้ น และเขีย น
รายงานผลวิจัยเพื่อนาเสนอสู่สังคมได้
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสัตวศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
(3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ
(4) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
(5) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่วงเวลา
รายวิชา 710 394 ปัญหาพิเศษ เริ่มทางานวิจัยได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 3 และต้องสิ้นสุดการ
ส่งเล่มรายงานวิจัยก่อนไปฝึกงานสหกิจศึกษา 1
แผนที่ 1 (สหกิจศึกษา)
รายวิชา 710 491 สหกิจศึกษา 1 ฝึกตลอดทั้งภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4
รายวิชา 710 492 สหกิจศึกษา 2 ฝึกตลอดทั้งภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
แผนที่ 2 (จุลนิพนธ์)
รายวิชา 710 491 สหกิจศึกษา 1 ฝึกตลอดทั้งภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4
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รายวิชา 710 487 จุลนิพนธ์ เริ่มทางานวิจัยได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 3
แผนที่ 3 (การเรียนรู้ในสถานประกอบการ)
รายวิชา 710 395 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1 ฝึกตลอดทั้งภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 3
รายวิชา 710 493 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2 ฝึกตลอดทั้งภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
(1) รายวิชา 710 394 ปัญหาพิเศษ
(2) รายวิชา 710 395 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1
(3) รายวิชา 710 487 จุลนิพนธ์
(4) รายวิชา 710 491 สหกิจศึกษา 1
(5) รายวิชา 710 492 สหกิจศึกษา 2
(6) รายวิชา 710 493 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2

จานวน 2 หน่วยกิต 2(0-6-0)
จานวน 6 หน่วยกิต 6(0-18-0)
จานวน 3 หน่วยกิต 3(0-9-0)
จานวน 9 หน่วยกิต 9(0-27-0)
จานวน 9 หน่วยกิต 9(0-27-0)
จานวน 6 หน่วยกิต 6(0-18-0)

5.5 การเตรียมการ
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อให้คาแนะนา
แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและกรรมการที่ปรึกษา
โครงการวิจัย
(2) ประเมิน ความก้าวหน้ าในระหว่างการทางานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย จากการ
สังเกตและจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
(3) ประเมินจากการนาเสนอผลงานวิจัยและรูปเล่ม รายงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
กรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย และกรรมการสอบโครงการวิจัยรวมกันอย่างน้อย 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ร่วมกับทางคณะวิชา ได้มีการมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษาให้มีขึ้นในตัวบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์นี้ ดังนี้
1. มีความมั่นใจในตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสร้างสรรค์
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์
3. เป็นนักสัตวบาลที่มีคุณสมบัติที่พร้อมปฏิบัติงาน
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความมั่นใจในตนเอง และ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างสร้างสรรค์

2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบสื่อวิชาการทางด้าน
สัตวศาสตร์

3. เป็นนักสัตวบาลที่มีคุณสมบัติที่
พร้อมปฏิบัติงาน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
กาหนดให้มีรายวิชาที่มีการสอนสอดแทรกกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้
ออกแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาทางสัตวศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เช่น
รายวิชา 710 292 ภาวะผู้นาและส่งเสริมการเกษตร รายวิชา 710 394
ปัญหาพิเศษ รวมทั้งมีรายวิชาที่ทากิจกรรมการทางานเป็นกลุ่ม เช่น มี
การกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทารายงาน ตลอดจนให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การนาเสนอรายงาน เพื่ อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ สร้างความมั่นใจและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี และมีความกล้ าในการแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการ
กาหนดให้มีรายวิชาที่มีการสอนสอดแทรกให้นักศึกษาได้ออกแบบ
สื่อวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความสามารถใน
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รายวิชา 710 371 การออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการแปรรูป เชิ งสร้างสรรค์ รายวิช า 710 392 สั ม มนา
รายวิชา 710 394 ปัญหาพิเศษ
ทุกรายวิชาในหลักสูตรสัตวศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความ
เข้ า ใจในทฤษฎี และในวิ ช าที่ มี บ ทปฏิ บั ติ ก ารก็ จ ะมี ฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
ห้องปฏิบัติการ ฟาร์มสาธิต สถานประกอบการในส่วนราชการและเอกชน
เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในทางปฏิบัติและรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในด้าน
ทฤษฎีในการปฏิบัติงานจริง
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2.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร
กลยุทธ์การสอน
(PLOs)
PLO1 อธิบายความหมาย 1) การเรียนรู้จากศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
และคุณค่าของศิลปะและ แข น งต่ าง ๆ ก ารศึ ก ษ าผ ล งาน แ น วคิ ด แ ล ะ
การสร้างสรรค์ได้
กระบวนการคิ ด สร้า งสรรค์ เพื่ อ ให้ ส ามารถ เข้ าใจ
คุณ ค่าและความงามของธรรมชาติ ศิล ปะ และการ
สร้างสรรค์
2) การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า น ระบบออนไลน์ /
เทคโนโลยี

PLO2 อภิปรายความหมาย 1) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผ่ า นการบรรยาย
ของความหลากหลายทาง กรณี ศึกษา การเรียนรู้จากสถานการณ์ จาลอง และ
วัฒนธรรมได้
สถานการณ์ จ ริ ง การเรีย นรู้ร่ว มกั บ เพื่ อ นนั ก ศึ ก ษา
ต่างชาติ
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒ นาความรู้และความ
ตระหนักด้านวัฒนธรรมและความหลากหลาย
3) การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นระบบออนไลน์ /
เทคโนโลยี
4) การให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์จริง

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
การประเมินตามสภาพจริง
ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก าร
ห ล าก ห ล าย เช่ น ก าร
อภิ ปราย การตอบคาถาม
การนาเสนอผลงาน โดยให้
นั ก ศึ ก ษาอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
แนวคิด และกระบวนการ
คิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นศิ ล ปะ
แขนงต่ า ง ๆ คุ ณ ค่ า และ
ความงามของธรรมชาติ
ศิล ปะและการสร้างสรรค์
และประเมิ น จากความ
ถู ก ต้ อ งค รบ ถ้ ว น แ ล ะ
ชัดเจนของการอธิบาย
การประเมินตามสภาพจริง
ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก าร
หลากหลาย เช่น การสอบ
ข้ อ เขี ย น การสอบทั ก ษะ
ภาคปฏิ บั ติ การสอบปาก
เปล่า การสังเกตพฤติกรรม
เช่น ให้ นั กศึกษาอภิป ราย
วัฒนธรรมของ ชนชาติและ
ภาษาต่ า ง ๆ และความ
แตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมที่
ส่ งผลต่ อ การสื่ อ สารและ
การปฏิ สั ม พั น ธ์ เช่ น การ
เลื อกใช้ภ าษา การแสดงสี
หน้ าท่ า ทาง การแต่ ง กาย
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร
(PLOs)

กลยุทธ์การสอน

PLO3 ระบุความรู้
เบื้องต้นเกีย่ วกับการ
ประกอบธุรกิจและทักษะ
พื้นฐาน ที่จาเป็นต่อการ
เป็นผู้ประกอบการได้

การป ระยุ ก ต์ ใช้ ก ารส อน แบ บ เน้ น สม รรถน ะ
(Competency Based) โด ยเน้ น การบู รณ าการ
ความรู้ การอภิปรายแนวคิดทางการตลาดและการ
ป ระก อบ ธุ ร กิ จ ก ารอ ธิ บ าย ทั ก ษ ะค ว าม เป็ น
ผู้ประกอบการ การเรียนรู้จากปัญหาเป็ นฐาน การ
ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ กรณีศึกษาสถาน
ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ เป็นต้น

PLO4 มีทักษะการใช้
ภาษา และสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ในบริบท
การสื่อสารที่ หลากหลาย

1) การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ในชั้ น เรี ยนด้ วยวิ ธี การ
เรี ยนรู้ เชิ งรุ ก (Active Learning) การสอนแบบสาธิ ต
(Demonstration Method) ก า ร ส อ น แ บ บ ใ ช้
สถานการณ์จาลอง (Simulation) การสอนโดยใช้เกม
2) การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นระบบออนไลน์ /
เทคโนโลยี

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ

1) การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
2) การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นระบบออนไลน์ /
เทคโนโลยี
3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และบูรณาการ
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ สารสนเทศ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
มารยาททางสังคม เป็นต้น
และประเมิ น จาก ความ
ถู ก ต้ อ ง ครบ ถ้ ว น และ
ชัดเจนของการอธิบาย
การประเมินตามสภาพจริง
ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก าร
ห ล าก ห ล าย เช่ น ก าร
อภิปราย การประเมินจาก
กิ จ กรรมกลุ่ ม การแก้ ไ ข
ปัญหา การประเมินตนเอง
การประเมินโดยเพื่อนร่วม
ชั้ น เรี ย น ห รื อ ก ลุ่ ม งาน
การประเมิ น กระบวนการ
รายงานการทั ศ นศึ ก ษาดู
งาน
การประเมินตามสภาพจริง
ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก าร
หลากหลาย เช่น การสอบ
ข้ อ เขี ย น การสอบทั ก ษะ
ภาคปฏิ บั ติ การสอบปาก
เปล่า การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินจากกิจกรรม
การประเมินตามสภาพจริง
ในขณะ ท ากิ จ กรรมการ
เรี ย น รู้ โด ย ก ารสั งเก ต
พฤติ ก รรม การประเมิ น
ตนเอง การประเมิ น โดย
เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่ม
งาน การสอบข้อเขียน การ
ส อ บ ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ก า ร
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร
(PLOs)

กลยุทธ์การสอน

PLO6 แสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง และนาความรู้
ไปใช้ในการพัฒนา ตนเอง
และการดาเนินชีวิต

1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
(Self-directed Learning) เพื่ อ การแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะทาง กาย
จิต ปัญญา และสังคม
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/
เทคโนโลยี

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

การเรีย นการสอนที่ส่ งเสริมการทางานเปนทีม เช่น
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based
Learning) หรื อ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem-based Learning) เพื่อส่งเสริม การแสดง
บทบาทของการเปนผูนาและผูตาม ความรับผิดชอบ
และการแก้ไขปัญหาในหลากหลายสถานการณ์ทั้งใน
และนอกห้องเรียน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
ประเมินผลงานโดยประเมิน
ความสามารถในการระบุ
ความ ต้ องการใช้ สื่ อ ได้
ถูกต้ อง เลื อกใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ตรงตามการใช้
งานอย่ างปลอดภั ย ถู ก
กฎหมายและมีจริยธรรม
การสั งเกตพฤติกรรม การ
ออกแบบและวางแผนการ
เรีย น ความรั บ ผิ ด ชอบใน
การเรี ย นรู้ การประเมิ น
ต น เอ ง ก า ร ป ร ะ เมิ น
ความก้าวหน้าระหว่างภาค
เรียน และการประเมินท้าย
ภาคเรี ย นด้ ว ยการสอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ แฟ้ม
สะสมงาน หรือ รายงานผล
การนาความรู้ไปใช้ใน การ
พั ฒ น าต น เอ งแล ะก าร
ดาเนินชีวิต
การประเมิ น จากกิ จ กรรม
กลุ่ ม การประเมิ น ผลจาก
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง ก า ร
ประเมิ น ความสามารถใน
ก ารป ฏิ บั ติ ข อ งผู้ เรี ย น
ในขณ ะท ากิ จ กรรมการ
เรียนรู้ และพิจารณา จาก
ผลงานที่ เกิ ด ขึ้ น จากการ
เรียนรู้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร
(PLOs)
PLO8 ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานหรือดาเนินโครงการ
ได้

PLO9 คิดวิเคราะห์
วางแผนอย่างเป็นระบบ
เพื่อ แก้ไขปัญหาหรือเพื่อ
ออกแบบนวัตกรรมได้

กลยุทธ์การสอน
1) การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน (Projectbased Learning) เน้ น กระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์
การสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนา ให้เกิดความคิดใหม่
การสร้างผลผลิตและนวัตกรรม
2) การจัดการศึกษาโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ ความคิด
สร้ า งสรรค์ ในการออกแบบผลงาน กิ จ กรรมหรื อ
โครงการในชั้น เรียน เน้นการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง
ความหมาย และสะท้อนความคิดด้านการสร้างสรรค์
และสุ น ทรี ย ภาพ ทั้ ง นี้ การสร้ า งผลงานและการ
ดาเนินโครงการสามารถทาได้ทั้งในและนอกห้องเรียน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล

การประเมิ น กระบวนการ
จัดทาผลงาน กิจกรรมหรือ
โค ร งก าร ตั้ งแ ต่ ก าร
ก าหนดหั ว ข้ อ วางแผน
ป ฏิ บั ติ ท บ ท ว น แ ล ะ
น า เส น อ ก า ร สั ง เก ต
พฤติกรรม การทางานเป็น
กลุ่ ม การประเมิ น ตนเอง
การประเมินโดยเพื่อนร่วม
ชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน การ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ง า น โด ย
ประเมินจากความใหม่ของ
แ น ว คิ ด / แ น ว ท า ง
ป ระ โย ช น์ คุ ณ ค่ าท าง
สุนทรียะ เป็นต้น
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางโดยใช้ปัญหาเป็น การสั งเกตพฤติกรรม การ
ฐาน (Problem-based) ฝึ ก การคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง ก า ร
ออกแบบอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ
ประเมินโดยเพื่อนร่วม ชั้น
เรี ย นหรื อ กลุ่ ม งาน การ
ประเมินกระบวนการ เช่น
ก ารว างแ ผ น งาน ก าร
ออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา
ห รื อ ก า ร อ อ ก แ บ บ
นวั ต กรรม การวิ เคราะห์
แล ะแก้ ไ ขโจท ย์ ปั ญ ห า
ด้ ว ยการวางแผนหรื อ ใช้
นวัตกรรม
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1. บรรยายทฤษฎี หลักการและฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิบั ติงานทางด้านการให้อาหารสัตว์ปศุสัตว์ การวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนะ
2. ยกตัวอย่างสถานการณ์ ในชั้นเรียนให้นักศึกษาได้นาองค์
ความรู้ด้านอาหารสัตว์ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ดยเน้ น การสอนทั ก ษะที่ เป็ น เทคนิ ค เฉพาะ
พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
4. ใช้สถานประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นสถานที่ฝึก
ปฏิบัติให้นักศึกษาได้นาองค์ความรู้ไปใช้จริง ในด้านการผลิต
และการให้อาหารสัตว์

PLO11 จัดการเพาะ 1. บรรยายทฤษฎี พร้ อมยกตั วอย่ างและแบบฝึ กหั ดประกอบ
ขยายพันธุ์ปศุสัตว์ได้ เกี่ยวกับหลั กการการปรับปรุ งพันธุ์สั ตว์และการขยายพันธุ์ปศุ
สัตว์
2. ฝึกปฏิบัติหรือทากิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อสามารถเข้าใจและ
สามารถใช้ เทคโนโลยี ในการปรับปรุงพั นธุ์และการขยายพั นธุ์
ปศุสัตว์
3. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานทั้งงานเดี่ยว และงาน
กลุ่ ม โดยมอบหมายงานให้ นั กศึ กษาค้ นคว้าข้ อมู ลจากแหล่ ง
สารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยายพันธุ์สัตว์ พร้อม
ทั้ งปฏิ บั ติ จริ งภายในฟาร์ มมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร โดยมี การ
นาเสนอผลในรูปแบบของการถาม-ตอบ อภิปราย รายงาน และ/
หรือ นาเสนอหน้าชั้นเรียน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก
สถานการณ์จริง การประเมิน
ความสามารถในการจั ดการ
อาหารสั ตว์ ของผู้ เรี ยน เช่ น
การเลื อกใช้ วั ตถุ ดิ บอาหาร
สัตว์ได้อย่างเหมาะสม แสดง
วิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ค่ าทาง
โภชนะของวั ต ถุ ดิ บ อาหาร
สั ตว์ โดยพิ จารณาจากผล
การปฏิ บั ติ งานในด้ านการ
จัดการให้อาหารสัตว์ เทคนิค
การวิ เคราะห์ คุ ณ ค่ าทาง
โภชนะของอาหารสัตว์
ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก
สถานการณ์จริง การประเมิน
ความสามารถในการจั ดการ
เพาะขยายพันธุ์ปศุสั ตว์ เช่น
การปรั บปรุ งพั นธุ์ การผสม
พันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
โดยพิ จารณ าจากผลการ
ปฏิบั ติงานโดยใช้เทคโนโลยี
ในการปรับปรุงพันธุ์และการ
ขยายพันธุ์ปศุสัตว์
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PLO12 จัดการการ
เลี้ยงปศุสัตว์เชิง
อุตสาหกรรมได้

1. บรรยายทฤษฎี หลักการและฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิ บั ติ งานทางด้ านการจั ด การระบบการเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ เชิ ง
อุตสาหกรรม
2. ยกตัวอย่ างสถานการณ์ในชั้นเรียนให้นักศึกษาได้นาองค์
ความรู้ด้านจัดการระบบการเลี้ยงปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ดยเน้ น การสอนทั ก ษะที่ เป็ น เทคนิ ค เฉพาะ
พร้ อ มทั้ ง การใช้ ร ะบบการเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ เชิ ง อุ ต สาหกรรม
สมัยใหม่
4. ใช้สถานประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นสถานที่ฝึก
ปฏิบัติให้นักศึกษาได้นาองค์ความรู้ไปใช้จริง ในด้านระบบการ
เลี้ยงปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

PLO13 วางแผนการ
จัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ในการเลี้ยงสัตว์ได้

1. บรรยายแนวคิด ทฤษฎีและหลักการให้นักศึกษาสามารถมี
ความเข้าใจด้านการจัดการสุ ขภาพสัตว์และความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
2. ยกตั ว อย่ างสถานการณ์ เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพสั ต ว์ แ ละความ
ปลอดภัยทางชีวภาพฟาร์มปศุสัตว์ ในชั้นเรียนให้นักศึกษาได้
นาองค์ความรู้ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์และความปลอดภัย
ทางชีวภาพไปประยุกต์ในสถานการณ์ที่เป็นตัวอย่าง
3. นาสถานการณ์จาลองจากทฤษฎีสู่การเรียนรู้ในสถานการณ์
สมมติในชั้นเรียน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง ก า ร
ประเมิ น ความสามารถใน
ก า ร จั ด ก า ร เ ลี้ ย ง
สั ตว์ ประเภทต่ าง ๆ ในเชิ ง
อุ ต สาห กรรม เช่ น การ
จัดการระบบโรงเรือนโดยใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ การ
จั ด การสั ต ว์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ มี
การพิ จ ารณาจากผลการ
สอบภาคทฤษฎี และการ
ส อ บ ทั ก ษ ะ ภ าค ป ฏิ บั ติ
รวมถึงผลการประเมิน จาก
การฝึกสหกิจศึกษา
ประเมิน ความรู้ข องผู้ เรีย น
และความสามารถด้านการ
วางแผนจัดการสุขภาพสัตว์
และความปลอดภั ย ทาง
ชี ว ภาพ เช่ น การวางแผน
การจั ด การควบ คุ ม และ
ป้ อ งกั น โรค สั ต ว์ ภ าย ใน
ฟาร์ม โดยพิจารณาจากการ
วางแผนการจั ด การความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการ
เลี้ยงสัตว์
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PLO14 คานวณ
สมรรถภาพการผลิต
และต้นทุนการผลิต
ปศุสัตว์ได้

1. อธิบายทฤษฎีและหลักการคานวณผลิตภาพของการผลิต
ปศุสัตว์ โดยมีการยกตัวย่างประกอบในชั้นเรียน
2. ใช้ กรณี ศึ กษาที่ เกี่ ยวข้ องกั บการค านวณผลิ ตภาพ เพื่ อให้
นักศึกษาได้ฝึกการคานวณในชั้นเรียน และการนาผลที่ได้จากการ
คานวณไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์
3. การมอบหมายทางานกลุ่มเพื่ อกระตุ้นให้ เกิดการทางาน
เป็ น ทีม และแลกเปลี่ ยนวิธีคิดแก้ปัญ หาโจทย์คานวณผลิ ต
ภาพของการผลิตปศุสัตว์ร่วมกัน
4. การเรียนรู้จากการปฎิบัติจริงในการออกปฎิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการจริงที่มีการ คานวณผลิตภาพของ
การผลิตปศุสัตว์ของฟาร์ม

PLO15 เลือกวิธีการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ของฟาร์มปศุสัตว์
โดยคานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ได้

1. บรรยายทฤษฎี หลั ก การ และแนวคิ ด ให้ นั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถเลื อกวิธีการจัดการสิ่ งแวดล้ อมของฟาร์มปศุ
สัตว์โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมได้
2. ยกตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้
นั ก ศึ ก ษาน าองค์ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
3. ใช้กรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาที่เรียน โดยเน้นความ
ทันสมัยและการประยุกต์ใช้จริง

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
ประเมินองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การคานวณสมรรถภาพการ
ผลิ ต และต้ น ทุ นการผลิ ต
ปศุ สั ต ว์ เช่ น การค านวณ
ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ตและ
ต้นทุน การจัดทาบัญชีฟาร์ม
โดยพิ จ ารณาจากการตอบ
ค าถาม การสอบข้ อ เขี ย น
และการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้ น เรี ย นการประเมิ น โดย
สถานประกอบการหรือผู้ ใช้
บัณฑิต
ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก
สถานการณ์จริง การประเมิน
ความสามารถในการเลื อ ก
วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ฟาร์ ม ปศุ สั ตว์ เช่ น การ
เลือกใช้วิธีการจัดการของเสีย
จากปศุ สั ต ว์ การเลื อ กใช้
ประโยชน์ จากวั สดุ เหลื อใช้
ทางการเกษตร โดยพิจารณา
จากผลการปฏิ บั ติ งานด้ าน
จัดการสิ่งแวดล้อมของฟาร์ม
ปศุ สั ต ว์ โดยค านึ งถึ งความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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PLO16 จัดการ
1.สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฏี และรูปแบบในการแปรรูป
ผลิตผลจากสัตว์และ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีการยกตัวอย่างประกอบในชั้น
อาหารปลอดภัยได้ เรียน
2.การเรียนรู้จากการปฎิบัติจริงในการสึกษาดูงานจากโรงงาน
หรื อ บริ ษ้ ท เอกชน หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ก ารแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัย
3.มอบหมายการท างานเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนแนวความคิด ตลอดจนเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์
ในผลงาน

PLO17 ประยุกต์
หลักการตลาดกับ
การผลิตปศุสัตว์เพื่อ
เข้าสู่การเป็น
ผู้ประกอบการได้

1. บรรยายหลักการและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด การ
เป็นผู้ประกอบการ และการผลิตปศุสัตว์
2. ใช้กรณี ศึกษาที่เกี่ย วข้องกับเนื้ อหาที่เรียนโดยเน้ นความ
ทันสมัยและการประยุกต์ใช้จริง
3. การมอบหมายท างานกลุ่ มเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการทางาน
เป็นทีม และการเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
Learning) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก สามารถน าเอาความรู้ พื้ น ฐานมา
ประยุ ก ต์ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หาในด้ านการตลาดกั บ การผลิ ต
ป ศุ สั ต ว์ ร ว ม ทั้ งก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห าเกี่ ย ว กั บ ก าร เป็ น
ผู้ประกอบการทางด้านการผลิตปศุสัตว์

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก
สถานการณ์จริง การประเมิน
ความสามารถในการจั ดการ
ผลิ ตผลจากสั ตว์ และอาหาร
ปลอดภั ย เช่ น การพั ฒ นา
และออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ เชิ ง
สร้ า งสรรค์ การควบ คุ ม
คุ ณ ภาพน้ านม การแปรรู ป
น้ านมดิ บ เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์
น้ านม โดยพิ จารณาจากผล
การป ฏิ บั ติ งานด้ านการ
จัดการผลิ ตผลจากสั ตว์ และ
อาหารปลอดภัย
ประเมินองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ก า ร ต ล า ด ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการ และการผลิ ต
ปศุสัตว์ โดยพิจารณาจาก
1. การตอบค าถามและการ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2 . ก า ร ท า งา น ที่ ได้ รั บ
มอบหมายทั้งในและนอกชั้น
เรียน
3. คะแน น ท ดสอบ ย่ อย
ระหว่ างภาค คะแนนสอบ
กลางภาค และคะแนนสอบ
ปลายภาค
4. ก ารป ระเมิ น ผ ล จ าก
สถานการณ์จริง การประเมิน
ความสามารถในการคัดเลือก
แนวทางการแก้ปัญหาในด้าน
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PLO18 สามารถ
แก้ปัญหาทางด้าน
การผลิตปศุสัตว์โดย
บูรณาการความรู้
ความคิดสร้างสรรค์
และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ หรือ
นวัตกรรมได้อย่าง
เหมาะสม

กลยุทธ์การสอน

1. ยกตัวอย่างสถานการณ์ ในชั้นเรียนให้นักศึกษาได้นาองค์
ความรู้ด้านจัดการระบบการเลี้ยงปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ดยเน้ น การสอนทั ก ษะที่ เป็ น เทคนิ ค เฉพาะ
พร้ อ มทั้ ง การใช้ ร ะบบการเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ เชิ ง อุ ต สาหกรรม
สมัยใหม่
3. ใช้สถานประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นสถานที่ฝึก
ปฏิบัติให้นักศึกษาได้นาองค์ความรู้ไปใช้จริง ในด้านระบบการ
เลี้ยงปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
การตลาดกับการผลิตปศุสัตว์
รวมทั้ งการแก้ ไขปั ญ ห า
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ป็ น
ผู้ ประกอบการทางด้ านการ
ผลิตปศุสัตว์
ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก
สถานการณ์จริง การประเมิน
ความสามารถแก้ ปั ญ หา
ทางด้านการผลิตปศุสัตว์โดย
บู รณาการความรู้ ความคิ ด
สร้ างสรรค์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ หรือ นวัตกรรม เช่น
การประยุ กต์ ใช้ ความรู้ ทาง
วิ ช าการกั บ การปฏิ บั ติ งาน
จริ ง การวางแผนการเก็ บ
บันทึกข้อมูลในฟาร์ม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จั ด ก า ร ฟ า ร์ ม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม โดยพิ จารณาจาก
ผลการปฏิ บั ติ งานด้ านการ
แก้ ปั ญ หาทางการผลิ ต ปศุ
สั ต ว์ โดยบู รณาการความรู้
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ หรื อ
นวัตกรรม และพิจารณาจาก
ผลการประเมิ น จากสถาน
ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต
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กลยุทธ์การสอน

PLO19 แสดงวิธีการ
สื่อสารวิชาการ
ทางด้านสัตวศาสตร์
ควบคู่กับเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม

1. การจัดการเรียนการสอนที่มีการแสดงออกการสื่อสาร และ
การเลื อ กใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษา เช่ น การ
มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนองาน การแสดงความ
คิดเห็น โดยอยู่บนพื้นฐานของถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จากการท างานจริงในสถาน
ประกอบการ เพื่อฝึกประสบการณ์ทักษะด้านวิชาชีพ

PLO20 แสดงออก
ถึงภาวะผู้นา ผู้ตาม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

1. ฝึกทักษะการเป็นผู้นาจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
กรณีศึกษา (Case study)
2. จัดประสบการณ์และการจาลองเหตุการณ์ที่แสดงออกถึง
ภาวะการเป็นผู้นา
3. จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีการค้นคว้าและการ
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต โดยใช้ ทั ก ษะภาษาอั งกฤษ เช่ น รายวิช า
710 392 สัมมนา รายวิชา 710 102 ชีววิทยาทางสัตวศาสตร์
และรายวิชา 710 394 ปัญหาพิเศษ

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก
สถานการณ์จริง การประเมิน
ความสามารถในการแสดง
วิ ธี การสื่ อสารควบ คู่ กั บ
เทคโนโลยี สารสนเทศอย่ าง
เหมาะสม เช่น การน าเสนอ
สาระสาคัญด้านวิชาการทาง
สั ตวศาสตร์ การสื บ ค้ น
สารสนเทศ และฐานข้ อมู ล
วารสารวิชาการทางด้านสัตว
ศาสตร์ โดยพิจารณาจากการ
ตอบคาถาม การสอบข้อเขียน
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน และการน าเสนอหน้ า
ชั้นเรียน
ประเมิ น ความสามารถใน
การเป็นผู้นา มีการตัดสินใจ
โดยสามารถอธิบายหลักการ
และเหตุ ผ ลประกอบ มี
ลักษณะของผู้ที่มีการเรียนรู้
ต ล อ ด ชี วิ ต เช่ น ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษ และสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะ
ผู้ น าและผู้ ต ามได้ โดยใช้
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในการวั ด
และประเมินผล ได้แก่
1. การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้ เ รี ย นในชั้ น เรี ย น มี ก าร
ประเมิน โดยใช้แ บบสั งเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนในชั้น
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PLO21 แสดงออก
ถึงความเป็นผู้มี
จริยธรรม ศีลธรรม
และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

กลยุทธ์การสอน

1. บรรยายแนวคิด ทฤษฎี หลักการและปรัชญาที่สัมพันธ์กั บ
เนื้ อ หาให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า ใจพื้ น ฐานจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ใช้กรณี ศึกษาที่เกี่ย วข้องกับเนื้ อหาที่เรียนโดยเน้ นความ
กิจกรรมที่ผู้สอนสร้างขึ้นในชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
แสดงออกถึ ง พ ฤติ ก รรมของตนในเชิ ง จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตสัตว์
4. ใช้สถานประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานให้นักศึกษาเพื่อมีประสบการณ์ตรงการในประกอบ
วิชาชีพ

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
เรียน
2. การเข้าร่วมกิจกรรม
3 . ก า ร ส อ บ ถ า ม ห รื อ
สัมภาษณ์นักศึกษา
ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง ก า ร
ประเมินผลจากความเป็นผู้
มี จ ริย ธรรม ศี ล ธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เช่น
1. การทารายงานเดี่ยวหรือ
รายงานกลุ่ม
2. การสั งเกตพฤติกรรมใน
ชั้ น เ รี ย น แ ล ะ ส ถ า น
ปฏิบัติงาน
3. ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละความ
คิดเห็นจากผู้ควบคุมงานใน
สถานปฏิบัติงาน
4. การเข้ าร่ว มกิ จ กรรมใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
5. การสอบ
6. การอภิ ป รายกลุ่ ม ใหญ่
และกลุ่มย่อย
7. การน าเสนอและการ
ตอบข้อซักถาม

มคอ. 2
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและ
การสร้างสรรค์ได้
PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้
PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้
PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย
PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์

2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์

2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3


    
   
PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และนาความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดาเนินชีวิต
     
   
PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
 
PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือ
ดาเนินโครงการได้
     
PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  ในช่องทีผ่ ลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
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มคอ. 2

ผลการเรียนรู้ในตาราง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) มีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.4 มีความสานึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
1.6 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.3 สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์
3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ
3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
4.2 มีภาวะการเป็นผู้นา และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล
6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและ
สากล
6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
6.3 มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม
จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs)

PLO10 จัดการให้อาหารสัตว์ปศุสัตว์ได้
PLO11 จัดการเพาะขยายพันธุ์ปศุสัตว์ได้
PLO12 จัดการการเลี้ยงปศุสัตว์
เชิงอุตสาหกรรมได้
PLO13 วางแผนการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ได้
PLO14 คานวณสมรรถภาพการผลิตและต้นทุน
การผลิตปศุสัตว์ได้
PLO15 เลือกวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ฟาร์มปศุสัตว์โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้

1

2

2. ความรู้

3

1

2

3. ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4









   





 


1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1







2

3

4
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs)

PLO16 จัดการผลิตผลจากสัตว์และอาหาร
ปลอดภัยได้
PLO17 ประยุกต์หลักการตลาดกับการผลิต
ปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการได้
PLO18 สามารถแก้ปัญหาทางด้านการผลิต
ปศุสัตว์โดยบูรณาการความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
PLO19 แสดงวิธีการสื่อสารวิชาการทางด้าน
สัตวศาสตร์ควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
PLO20 แสดงออกถึงภาวะผู้นา ผู้ตาม การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการทางานร่วมกับผู้อื่น

1

2

2. ความรู้

3

1

2

3. ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs)

1

2

2. ความรู้

3

1

2

3. ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

PLO21 แสดงออกถึงความเป็นผู้มีจริยธรรม
  
   
ศีลธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

4
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ผลการเรียนรู้ในตาราง (หมวดวิชาเฉพาะ) มีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการและทฤษฎีที่ สาคัญ ในเนื้อหาสาขาวิช า
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เป็นระบบ ในด้านการผลิตและเพาะพันธุ์สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์
การจัดการอาหาร สุขภาพสัตว์ และการจัดการฟาร์ม พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการ
การจัดการทรัพยากรเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มนุษยศาสตร์และสังคม
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาและการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.4 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทางสั ต วศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตรได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิ ดชอบในการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.2 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่าง
สม่ าเสมอเพื่ อ การรวบรวมข้ อ มู ล แปลความหมาย และสื่ อ สารข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
แนวความคิด
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5.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถู กต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษใน
ระดับใช้งานได้และเหมาะสม
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
จาแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

SU101 ศิลปะศิลปากร
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์
SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์
SU111 บ้าน
SU112 ความสุข
SU113 การตั้งคาถามและวิธีการ
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วม
สมัยในประเทศไทย
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรม
ทางการเห็น
SU118 สถาปัตยกรรมและ
ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

PLO
2





PLO
3

PLO
4

PLO
5

PLO
6















PLO
8











PLO
7

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
PLO
9

PLO
10

PLO
11

PLO
12

PLO
13

PLO
14

PLO
15

PLO
16

PLO
17

PLO
18

PLO
19

PLO
20

PLO
21
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
SU120 ไทยศึกษา
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทย
และอาเซียน
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์
SU123 วิถีชีวิตในสังคม
พหุวัฒนธรรม
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบนั
SU125 มนุษย์กับการคิด
SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัย
ประยุกต์เพื่อชุมชน
SU12 กระบวนการเรียนรู้ระบบ
สัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21
SU128 การตีความศิลปะ
SU129 ทักษะการรู้เท่าทัน
สารสนเทศและสื่อ

PLO
2

PLO
3

PLO
4

PLO
5



PLO
6

PLO
7

PLO
8

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
PLO
9

PLO
10

PLO
11

PLO
12

PLO
13

PLO
14

PLO
15

PLO
16

PLO
17

PLO
18

PLO
19

PLO
20

PLO
21
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

SU130 การพัฒนาการคิด
SU131 การจัดการสารสนเทศ
เบื้องต้น
SU132 โลกและดาราศาสตร์ใน
สหัสวรรษที่ 3
SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือน
SU134 ความรอบรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
SU135 ศิลปะการดารงชีวิต
SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน
SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับ
มนุษย์
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจาวัน
SU139 การพัฒนาภาวะผู้นา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

SU140 เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน
SU141 การแก้ปัญหาแบบ
สร้างสรรค์
SU142 ดนตรีอาเซียน
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง
SU144 สมาธิในชีวิตประจาวัน
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย
SU146 โครงการพระราชดาริ
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล
SU148 พลวัตสังคมไทย
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้น
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PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษาและภาษาในอาเซียน
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
สื่อสารด้านวัฒนธรรม
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ชีวิต
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ
SU215 นิทานและการละเล่น
พื้นบ้าน
SU301 พลเมืองตื่นรู้
SU310 การอนุรักษ์และการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม
SU311 งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์
SU314 รักษ์นก
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PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
SU316 โลกของจุลินทรีย์
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและ
พลังงาน
SU319 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
SU320 โลกแห่งนวัตกรรม
SU321 วัสดุและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง
SU323 จิตสาธารณะ
SU324 เทคโนโลยีสะอาดใน
อุตสาหกรรม
SU401 ความเป็นผูป้ ระกอบ
การที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
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หมวดวิชาเฉพาะ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

SU402 นวัตกรรมและการ
ออกแบบ
SU410 การจัดการเอกสารและ
จดหมายเหตุ
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อ
ยอดทางธุรกิจ
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และ
อุตสาหกรรมอีสปอร์ต
SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ
SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
กระบวนการผลิต
SU415 การตลาดและการเงิน
พื้นฐานสาหรับผู้ประกอบการ
SU416 ธุรกิจดิจิทัล
710 101 เคมีทางสัตวศาสตร์
710 102 ชีววิทยาทางสัตวศาสตร์
710 103 ฟิสิกส์ทางสัตวศาสตร์
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PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

710 104 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
710 111 กายวิภาคศาสตร์ของ
สัตว์เลี้ยง
710 112 สรีรวิทยาของสัตว์
710 131 การสร้างมโนทัศน์
ทางการผลิตสัตว์ในเชิง
อุตสาหกรรม
710 132 กฎหมายและ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์
710 141 พันธุศาสตร์และการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
710 151 วิศวกรรมพื้นฐานเพื่อ
การผลิตปศุสัตว์
710 221 โภชนศาสตร์สัตว์
710 222 อาหารสัตว์
710 231 การจัดการสุขภาพสัตว์
และความปลอดภัยชีวภาพ
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หมวดวิชาเฉพาะ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

710 232 จุลชีววิทยาทาง
สัตวศาสตร์
710 251 การผลิตและการ
จัดการสุกร
710 252 การผลิตสัตว์ปีกและ
การจัดการเชิงอุตสาหกรรม
710 253 การผลิตโคเนื้อโคนม
และการจัดการเชิงอุตสาหกรรม
710 291 ฝึกประสบการณ์ 1
710 292 ภาวะผู้นาและส่งเสริม
การเกษตร
710 293 สถิติและการวาง
แผนการวิจัย
710 331 พฤติกรรมและการจับ
บังคับสัตว์
710 332 กลไกการเกิดโรคและ
การตรวจวินิจฉัย
710 333 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
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หมวดวิชาเฉพาะ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

710 341 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์
และขยายพันธุ์สัตว์
710 342 เทคโนโลยีดีเอ็นเอใน
การอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมสัตว์
และการใช้ประโยชน์
710 343 เทคนิคพันธุศาสตร์
โมเลกุลและการประยุกต์ใช้ในสัตว์
710 344 การสร้างสัตว์ดัดแปลง
พันธุกรรม
710 351 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์
และปรับปรุงพันธุ์แพะ
710 352 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรรมอาหารแพะ
710 353 การจัดการฟาร์มแพะ
710 354 การผลิตโคเนื้อคุณภาพ
710 355 การจัดการสุขภาพโค
เนื้อคุณภาพ
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PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

710 356 เทคโนโลยีการจัดการ
ฝูงโคนม
710 357 การจัดการอาหารโคนม
และพืชอาหารสัตว์
710 358 การผลิตน้านมคุณภาพ
และผลิตภัณฑ์นม
710 359 การจัดการผลิตสุกรเชิง
อุตสาหกรรม
710 361 การดูแลและการ
จัดการสุนัขและแมว
710 362 การดูแลสัตว์เลีย้ งเป็น
เพื่อนวิเทศและขนาดเล็ก
710 363 หลักการพยาบาลสัตว์
710 364 ความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ การผลิต และการเพาะ
ขยายพันธุส์ ัตว์ปา่
710 365 อาหารและการจัดการ
พืชอาหารสัตว์สาหรับสัตว์ปา่
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PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
PLO
9

PLO
10

PLO
11

PLO
12

PLO
13

 



 



 



 



 





 





 
 






 



PLO
14

PLO
15

PLO
16












PLO
17

PLO
18

PLO
19

PLO
20

PLO
21

มคอ. 2

123
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

710 366 การผลิตนกกระทา
710 367 การผลิตเป็ด
710 368 การผลิตและการ
อนุรักษ์ไก่พื้นเมืองไทย
710 371 การออกแบบผลิตภัณฑ์
และการแปรรูปเชิงสร้างสรรค์
710 372 การตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการ
710 381 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อจัดการฟาร์ม
710 382 การจัดการฟาร์มสีเขียว
และเพิ่มมูลค่าของเสีย
710 383 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
สรรพสิ่งเพื่อการจัดการฟาร์ม
อัจฉริยะ
710 384 ข้อมูลและการจัดการ
ข้อมูลเพื่อการผลิตปศุสัตว์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

710 385 การประยุกต์
ปัญญาประดิษฐ์ในทางสัตวศาสตร์
710 386 การจัดการและพัฒนา
ธุรกิจปศุสัตว์อุตสาหกรรม
710 387 เทคโนโลยีโรงงาน
อาหารสัตว์
710 388 เทคโนโลยีโรงฟักไข่
และการจัดการฟักไข่
710 389 วัตถุดิบอาหารสัตว์และ
เทคโนโลยีวัตถุดิบอาหารสัตว์
710 391 ฝึกประสบการณ์ 2
710 392 สัมมนา
710 393 เตรียมความพร้อมสู่
สถานประกอบการ
710 394 ปัญหาพิเศษ
710 395 การเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ 1
710 431 พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์
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หมวดวิชาเฉพาะ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

710 432 กฎหมายและระบบ
มาตรฐานที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
เชิงพาณิชย์
710 441 การผสมเทียมปศุสัตว์
710 442 เทคโนโลยีชวี ภาพทาง
วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
710 451 โปรแกรมสุขภาพแพะ
710 452 ผลิตภัณฑ์แปรรูปและ
การตลาดแพะ
710 453 เนื้อโคและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
710 454 การตลาดโคเนื้อ
คุณภาพและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนือ้
710 455 การเป็นผูป้ ระกอบการ
ผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงและ
ผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพ
710 456 การเป็นผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมสมัยใหม่

PLO
2

PLO
3

PLO
4

PLO
5

 



 
 




 
 




 



 



 



 



PLO
6

PLO
7

PLO
8

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
PLO
9

PLO
10

PLO
11

PLO
12

PLO
13

PLO
14

PLO
15

PLO
16

PLO
17



















PLO
18

PLO
19

PLO
20

PLO
21
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

710 457 การดูแลสุขภาพโคนม
710 458 โรคและการสุขาภิบาล
ในฟาร์มสุกร
710 461 การจัดการธุรกิจสัตว์
เลี้ยง
710 462 โภชนศาสตร์สัตว์เล็ก
710 463 โรคสัตว์ป่าและ
สวัสดิภาพสัตว์
710 464 การจัดการและการ
แปรรูปสัตว์ปา่
710 465 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการฟาร์มและการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า
710 466 การผลิตสัตว์ปีก
สวยงาม
710 467 การจัดการสุขภาพสัตว์
ปีก

PLO
2

PLO
3

PLO
4

PLO
5

 
 




 



 
 




 



 



 



 



 



PLO
6

PLO
7

PLO
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
PLO
9

PLO
10

PLO
11

PLO
12

PLO
13

PLO
14

PLO
15

PLO
16

PLO
17

PLO
18












PLO
19

PLO
20

PLO
21
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

710 481 การประยุกต์ใช้งานวิจัย
ในระบบอุตสาหกรรมปศุสัตว์
710 482 สื่อสร้างสรรค์ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร
710 483 เทคโนโลยีโรงฆ่าและ
การจัดการเนื้อสัตว์
710 484 การประกันคุณภาพใน
อุตสาหกรรมปศุสัตว์
710 485 เรื่องคัดเฉพาะทาง
สัตวศาสตร์ 1
710 486 เรื่องคัดเฉพาะทาง
สัตวศาสตร์ 2
710 487 จุลนิพนธ์
710 488 ระบบคุณภาพใน
โรงงานอาหารสัตว์
710 491 สหกิจศึกษา 1
710 492 สหกิจศึกษา 2

PLO
2

PLO
3

PLO
4

PLO
5

PLO
6

PLO
7

PLO
8

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
PLO
9

PLO
10

PLO
11

PLO
12
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
PLO
1

710 493 การเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ 2

PLO
2

PLO
3

 

PLO
4

PLO
5



PLO
6

PLO
7

PLO
8

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
PLO
9

PLO
10

PLO
11

PLO
12

PLO
13

PLO
14

PLO
15

PLO
16

PLO
17

PLO
18



PLO
19

PLO
20

PLO
21





หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes
จาแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามลาดับชั้นปี)
จานวน
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
SU101 ศิลปะศิลปากร
SU102 ศิลปากร
สร้างสรรค์
SU201 ภาษาอังกฤษในยุค
ดิจิทัล
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารนานาชาติ
710 101 เคมีทาง
สัตวศาสตร์
710 102 ชีววิทยาทาง
สัตวศาสตร์
710 103 ฟิสิกส์ทาง
สัตวศาสตร์
710 104 ชีวเคมีทาง
สัตวศาสตร์

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

1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
3
4
5
6
7
8

U
U

Ap

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-4)

Ap
U

Ap

Ap,
At

9

10

11

Ap

Ap,
At

Ap
U

3(2-3-4)

U

4(3-3-6)
3(2-3-4)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
12 13 14 15 16 17 18 19

U
U

U

20

21
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130
จานวน
หน่วยกิต
1
710 111 กายวิภาค
ศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง
710 112 สรีรวิทยาของ
สัตว์
710 131 การสร้าง
มโนทัศน์ทางการผลิตสัตว์
ในเชิงอุตสาหกรรม
710 132 กฎหมายและ
จรรยาบรรณเกีย่ วกับสัตว์
710 141 พันธุศาสตร์และ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
710 151 วิศวกรรม
พื้นฐานเพื่อการผลิต
ปศุสัตว์
ชั้นปีที่ 2
SU203 ทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์
SU401 ความเป็น
ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
3
4
5
6
7
8

3(2-3-4)

11
U

3(2-3-4)

U

3(2-3-4)

9

10

U

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
12 13 14 15 16 17 18 19

U

3(3-0-6)

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

Ap,
At

U

3(3-0-6)

U

U

Ap
U

Ap
Ap

21

U

U

4(3-3-6)

20

U
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131
จานวน
หน่วยกิต
1
710 221 โภชนศาสตร์สัตว์
710 222 อาหารสัตว์
710 231 การจัดการ
สุขภาพสัตว์และความ
ปลอดภัยชีวภาพ
710 232 จุลชีววิทยาทาง
สัตวศาสตร์
710 251 การผลิตและการ
จัดการสุกร
710 252 การผลิตสัตว์ปีก
และการจัดการเชิง
อุตสาหกรรม
710 253 การผลิตโคเนื้อ
โคนมและการจัดการเชิง
อุตสาหกรรม
710 291 ฝึกประสบการณ์
1
710 292 ภาวะผู้นาและ
ส่งเสริมการเกษตร
710 293 สถิติและการ
วางแผนวิจัย

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
3
4
5
6
7
8

9

10
U
Ap

11

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
12 13 14 15 16 17 18 19
U
Ap

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

3(2-3-4)

Ap

Ap

Ap,
S
Ap,
S

Ap,
S
Ap,
S

Ap,
S

Ap,
S

1(0-3-0)

Ap,
At
Ap,
At

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

20

Ap

21
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จานวน
หน่วยกิต
1
ชั้นปีที่ 3
SU301 พลเมืองตื่นรู้
SU402 นวัตกรรมและการ
ออกแบบ
710 341 เทคโนโลยีการ
สืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์
710 371 การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป
เชิงสร้างสรรค์
710 372 การตลาดและ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
710 381 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ฟาร์ม
710 382 การจัดการฟาร์ม
สีเขียวและเพิ่มมูลค่าของ
เสีย
710 391 ฝึกประสบการณ์
2

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
3
4
5
6
7
8
U

9

10

11

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
12 13 14 15 16 17 18 19

Ap, Ap,
At At
U

Ap

An
Ap,
S

3(2-3-4)

Ap

3(3-0-6)

Ap

Ap

U

3(2-3-4)

Ap

3(3-0-6)

1(0-3-0)

20

Ap

Ap,
S

Ap

Ap,
At

21
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จานวน
หน่วยกิต

710 392 สัมมนา

1(0-2-1)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาเฉพาะ
12 13 14 15 16 17 18 19
Ap

710 393 การเตรียมความ
พร้อมสูส่ ถานประกอบการ
710 394 ปัญหาพิเศษ

2(1-2-3)

Ap

2(0-6-0)

Ap

710 395 การเรียนรู้ใน
สถานประกอบการ 1
ชั้นปีที่ 4
710 487 จุลนิพนธ์

6(0-18-0)

Ap

3(0-9-0)

Ap

710 491 สหกิจศึกษา 1

9(0-27-0)

Ap

710 492 สหกิจศึกษา 2

9(0-27-0)

Ap

710 493 การเรียนรู้ใน
สถานประกอบการ 2

6(0-18-0)

Ap

1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs : Program-Level Learning Outcomes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

หมายเหตุ * หมายถึง ระบุรายวิชาเรียนตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs
Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์ “R” Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U” Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”
Analyzing แทนด้วยสัญลักษณ์ “An” Evaluating แทนด้วยสัญลักษณ์ “E” Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C”
สาหรับ Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S” Affective Domain (Attitude) แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”

20
Ap,
At

21

Ap,
At
Ap, Ap,
At At
Ap,
At
Ap, Ap,
At At
Ap, Ap,
At At
Ap, Ap,
At At
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ตารางแสดงความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ปีการศึกษา

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับโภชนศาสตร์ พันธุศาสตร์ และการจัดการการเลี้ยงปศุสัตว์ สามารถ
อธิบายภาพรวมของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศได้ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวศาสตร์ รวมทั้งดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์
มีความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์ สรีร วิทยาและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ มีความรู้ด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจในเชิง
อุตสาหกรรม เข้าใจภาพรวมของการผลิตปศุสัตว์และอธิบายความแตกต่างของการผลิตปศุสัตว์แต่ละประเภทได้
มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้เพื่ อ แก้ ปั ญ หาโดยใช้ โจทย์ วิ จั ย ได้ มี ทั ก ษะในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม ตลอดจนจัดการผลิตผลจากสัตว์และอาหารปลอดภัย และมีความรู้ในการจัดการ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตปศุสัตว์ได้ สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีความสามารถในการนาเสนอ
สามารถจัดการการผลิตปศุสัตว์ได้ แก้ปัญหาทางการผลิตปศุสัตว์โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านสัตว์ศาสตร์ร่วมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือนวัตกรรมได้ แสดงออกถึงบทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความ
พร้อมในการทางาน

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. การประเมินผลนักศึกษา (AUN-QA เกณฑ์ที่ 5)
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ได้จัดกระบวนการประเมินผลนักศึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยทั้งนี้ทาง
หลักสูตรได้มีกระบวนการประเมินผลนักศึกษาของหลักสูตรตาม AUN-QA เกณฑ์ที่ 5 ประกอบด้วย
(1) การประเมินผลนักศึกษา โดยสะท้อนด้วยการวัดความสามารถของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรว่าได้
บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หรือได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ซึ่งจะได้
มีการสรุปและรายงานผลเพื่อประเมินคุณภาพของการประเมินผลนักศึกษาและปรับปรุงพัฒนาในรอบถัดไป
(2) การประเมินผลนักศึกษา ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของ
แต่ละรายวิช า โดยกาหนดให้ ก่อนเริ่ม การเรียนการสอนต้องมีการชี้แจงอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุถึง
ระยะเวลา/ช่ ว งเวลาที่ จ ะท าการประเมิ น ผล, วิ ธี ก ารที่ จ ะใช้ ป ระเมิ น ผล, หลั ก เกณฑ์ อ งค์ ป ระกอบในการวั ด
ประเมินผล, การแจกแจงคะแนนหรือค่าน้าหนักในการวัดประเมินผล และต้องอธิบายถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้เรียน
ได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้คะแนนตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่ง
เกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัดประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs)
(3) วิธีการวัด/มาตรวัด ที่ใช้ในการประเมินผลนักศึกษาซึ่งวิธีการหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้คะแนน
ตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัดประเมินผลนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ได้มีการตรวจสอบและสามารถใข้เป็นวิธีการวัด/มาตรวัด
ในการประเมินผลนักศึกษาได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาที่กาหนดไว้
(4) มีการนาผลประเมินนักศึกษาที่ได้กลับไป (Feedback) เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในช่วงระหว่าง
การเรียนในหลักสูตรก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และบรรลุตามเป้มหมายวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา
(5) มี ก ารจั ด ช่ อ งทางและแสดงขั้ น ตอนให้ ผู้ เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาได้ ท ราบ และสามารถใช้ สิ ท ธิ์อุ ท ธรณ์ /
ร้องเรียน ในกระบวนการประเมินผลนักศึกษาได้ ตามระเบียบและข้อบังคับของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยที่ได้
กาหนดไว้
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3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กาหนดให้ มีระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึ กษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ล ะ
รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนในหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็น
อย่างน้ อย และสอดคล้ องกับ ความรับ ผิดชอบที่กาหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อนาไปดาเนิน การจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ และสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
หลักเกณฑ์แนวทางของกระบวนการ ประกอบด้วย
3.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบข้อสอบของแต่ละรายวิชา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และการกาหนดสัดส่วนคะแนนและวิธีการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อเป็นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ
(2) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่มีการปฏิบัติ โดยการจัดให้มีการ
ทดสอบระหว่างเรียน และมีการสุ่มทบทวนความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ
(3) การทวนสอบในระดับหลั กสู ตร ทาโดยการสุ่ มให้ นักศึกษาในหลั กสูตรมาทาการนาเสนอ
ภาพรวม เพื่อเป็นการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังจากที่สิ้นสุดการเรียนแล้ว
(4) กาหนดให้มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรเพื่อทาการทบทวนและสรุป
ของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรต่อไป
3.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
กาหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นการทาวิจัยสั มฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอนและหลักสูตรแบบครบวงจรสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ
(1) ผลสัมฤทธิ์ของภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิ ตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
หลักสูตร ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) ผลสัมฤทธิ์จากการสารวจความเห็นผู้ใช้บัณฑิต โดยตรวจสอบจากผู้ประกอบการ ซึ่งได้จาก
การขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากผลการประเมินโดยสถานศึกษาอื่น ในความพึงพอใจที่มีต่อ
ความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและได้เ ข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส
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(4) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากผลการประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของ
ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาวิช าอื่น ๆ ที่กาหนดในหลั กสู ตร ที่ เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(5) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร
หรื อ เป็ น อาจารย์ พิ เศษ ต่ อ มาตรฐานผลการเรีย นรู้ข องนั กศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
สัตวศาสตร์
4. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4.1 สอบได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
4.2 สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) โดยต้อง
สอบได้ค ่า ระดับ เฉลี ่ย สะสมของทุ ก รายวิช าบัง คับ และวิช าบัง คับ เลือ กตามแผนในหมวดวิช าเฉพาะ
ไม่ต่ากว่า 2.00
4.3 อื ่น ๆ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในรายวิชา
ที่อาจารย์ใหม่ได้รับผิดชอบ
1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสาคัญและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวั งของหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้แก่อาจารย์ใหม่เพื่อได้นาไปศึกษาและ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีต่อไปในการพัฒนาคุณภาพ
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างประเทศระยะสั้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
(1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมอบรมการ
ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอน การเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมที่สอดคล้ องกับหลักสูตร หรือการ
ใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลโดยใช้วิธี
Problem-based learning Project-based learning Research-based learning Active learning การสอนใน
รูปแบบ Online เป็นต้น โดยจัดเป็นประจาทุกปี
(2) การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมนอกสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ
ของหลักสูตร
(3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่างอาจารย์ในคณะ
(4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(3) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกาหนดจานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีการกาหนดการปรับปรุงหลักสู ตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะฯ และได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยทั้งนี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร ได้จัดกระบวนการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยใช้
หลักเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งมีอยู่ 11 เกณฑ์ ประกอบด้วย
1.1 ผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELO)
(1) มีการกาหนดผลการเรียนรู้คาดหวังที่ชัดเจนซึ่งได้มาจากการทา Gap analysis เพื่อวิเคราะห์
หาความต้อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ หลั ก สู ต ร (Stakeholder Need) โดยที่ มีก ารก าหนดผลการเรีย นรู้
คาดหวังของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กาหนดไว้ใน มคอ.2
(2) ผลการเรีย นรู้คาดหวังของหลั กสูตรที่กาหนดไว้มีความครอบคลุมทั้งด้านทั่วไป (Subject
generic) และความเฉพาะทาง (Subject specific) ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 2 ข้อมูล
เฉพาะหลักสูตร โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางที่ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และตาราง
ที่ 1.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(3) ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 มีความชัดแจนและครอบคลุ ม
สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ หลั ก สู ต ร (Stakeholder Need) ซึ่ งได้ ม าจาก
กระบวนการทา Gap analysis เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการและกาหนดเป็นผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร
1.2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
(1) มีการกาหนดให้แสดงรายละเอียดและข้อมูลที่สาคัญจาเป็นในข้อกาหนดของหลักสูตร เช่น
ชื่อสถาบัน สถานที่จัดการเรียนการสอน โครงสร้างของหน่วยกิต ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร
คุณสมบัติการรับเข้าเรียน เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกันกับที่แสดงไว้ใน มคอ.2 โดยที่มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันที่ใช้จริง โดยได้รับการยืนยันจากสภามหาวิทยาลัย และ/หรือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็นต้น
(2) มีการกาหนดให้แสดงรายละเอียดและข้อมูลที่สาคัญจาเป็นในข้อกาหนดของรายวิชา เช่น ชื่อ
วิชา รายวิชาบังคับก่อน ผลการเรียนรู้คาดหวังของรายวิ ชา มีการแสดงวิธีการเรียน การสอน การกาหนดสัดส่วน
คะแนน เกณฑ์ในการวัดประเมินผล และวันที่ได้ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกันกับที่แสดง
ไว้ใน มคอ.3 โดยที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่ใช้จริง โดยได้รับการยืนยันจากหลักสูตร
(3) มีการกาหนดช่องทางในการสื่อสารและให้ข้อมูลของรายละเอียดและข้อกาหนดต่าง ๆ ของ
หลักสูตร (Programme Specification) และรายวิชา (Course Specification) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
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(Stakeholder) สามารถเข้าถึงหรือรับทราบได้ผ่านช่องทางการรับรู้ต่าง ๆ เช่น การแสดงให้เห็นในเว็บเพจของ
หลักสูตรในคณะวิชา การจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
1.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
(1) มีการกาหนดให้การออกแบบและจัดทาหลักสูตร มาจากผลการเรียนรู้คาดหวั ง (ELO) ที่ถูก
กาหนดขึ้นมาได้มาจากการทา Gap analysis เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
(Stakeholder Need) โดยที่มีการกาหนดผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร โดยได้แสดง
รายละเอียดไว้ใน ตารางที่ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และ ตารางที่ 1.3.3 ความสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(2) มีการจัดทาออกแบบสร้างรายวิชาในหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อผล
การเรียนรู้คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรที่กาหนดไว้ ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(3) มีการจัดทาออกแบบหลักสูตรและการออกแบบสร้างรายวิชาในหลักสูตร เพื่อให้มีรูปแบบที่
เป็ น เหตุ ผ ล มี ค วามเป็ น ล าดั บ มี ก ารผสมผสานกั น โดยที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งตามสาระของหลั ก สู ต ร ซึ่ งได้ แ สดง
รายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล โดยได้แสดงรายละเอียดไว้
ใน ตารางแสดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และทางหลักสูตรได้มีการกาหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวหน้าทางวิชาการอยู่ตลอดในแต่ละรอบของการประเมินผลนักศึกษา ซึ่งจะมีการ
รายงานไว้ใน มคอ.5 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และรายงานใน มคอ.7 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยกาหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อนาผลและข้อเสนอแนะ
ที่ได้นามาปรับปรุงพัฒนาสาระของเนื้อหาการสอนในรายวิชาให้มีความก้าวหน้าทันสมัยต่อไป
2. บัณฑิต
2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตว่ามีคุณลักษณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
(PLOs) ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ไม่น้อยกว่า 20
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2.3 มีการประเมินภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายใน 1 ปี โดยมีการจาแนกบัณฑิตที่ได้งานทาหลักสาเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ซึ่งจาแนกเป็นบัณฑิตที่ได้งานทาตรงสาขาที่เรียน และไม่ตรงสาขาที่
เรียน นอกจากนี้แล้วมีการสารวจจานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ ซึ่งมีการนาข้อมูลที่สารวจภาวะการมีงานทาได้มาคิด
คานวณ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา มีการกาหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา
มีการกาหนดคุณสมบัติการคัดเลือกรับนักศึกษา และประกาศเป็นระเบียบขั้นตอน/วิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียนใน
หลักสูตร และอาจมีรูปแบบเฉพาะที่หลักสูตรดาเนิน การเพื่อให้ได้นักศึกษาตามจานวนและคุณภาพตามที่หลักสูตร
ต้องการ
3.2 มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษา
3.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละรายวิชา และบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
3.4 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อแนะแนว และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการดาเนินชีวิต
ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสสาเร็จการศึกษา มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและมีอัตราการคงอยู่ตลอด
หลักสูตร
3.5 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อนามาพัฒนาการ
เรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการหลักสูตร
3.6 ความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักศึกษาจะถูกนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
ปรึกษาหารือ วางแผน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม จากนั้ นนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกัน และมีการดาเนินการต่อไป
3.7 นักศึกษาสามารถอุธรณ์ตามประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3.8 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มีการรายงานแสดงผลจานวนนักศึกษาประจาปีการศึกษาที่รับเข้าจริง จานวนคง
อยู่ จ านวนผู้ ส าเร็จ การศึกษาตามเกณฑ์ การส าเร็จการศึกษาของหลั กสู ตร และการแสดงอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาประจาปีการศึกษา รวมถึงรายงานสรุปผลความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
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โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย โดยอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4.2 คุณ ภาพอาจารย์ มีการรายงานแสดงผลจานวนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ซึ่งแสดงร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ เพื่อสรุปภาพรวมถึงคุณภาพอาจารย์ของหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ มีการรายงานแสดงผลจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ซึ่งแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาปีการศึกษา รวมถึงรายงานสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 3) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.4 มีการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
4.5 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการทาวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.6 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ประจาหลั กสูตรในการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร (จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
80) และอาจารย์ผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ โดยความเห็นชอบของคณะ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
5.2 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์จากการทาโครงงานตามแบบ มคอ.3
และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
5.3 คณาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ประจาหลักสู ตร (จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จะต้อง
ประชุมร่วมกัน ในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกากับการจัดทารายวิชา โดยให้มีวิธีประเมิน การจัดกิจกรรมการ
เรีย นการสอนที่ ห ลากหลาย เพื่ อให้ ผ ลการดาเนิน งานบรรลุ เป้าหมายของหลั กสู ตร และได้บั ณ ฑิ ตเป็ นไปตาม
คุณลักษณะของบั ณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และสอดคล้ องกับปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
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5.4 คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรร่วมกับคณะวิชา จะดาเนินการวางระบบผู้ สอน และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นหลัก
5.5 ผู้ เรียนจะถู กประเมิน จากการสอบข้อเขียน/ปากเปล่ า/ปฏิบัติ การสั งเกตพฤติกรรม การนาเสนอ
ผลงาน และอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตาม และกากับการ
ประเมิน
5.6 อาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนน ต่อคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อนาเข้าที่ประชุมและให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา
5.7 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการกาหนดการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA และจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิช าของ
หลักสูตร ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะฯ และได้รับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
5.8 การประเมินผู้เรียน มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งได้ระบุไว้ใน มคอ.3 โดยมีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน
5.9 มีการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) จัดให้มี
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และมีก ารประเมิ น หลั กสู ตรโดยมีการจัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.7
ประจาปีการศึกษา โดยมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจั ดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งชุมชนและแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ WiFi และอื่น ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒ นาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2564 2565 2566 2567 2568
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
X
X
X
X
X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
X
X
X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่
เรียนข้ามสถาบัน
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ X
X
X
X
X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
X
X
X
X
X
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียน
ข้ามสถาบัน
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
X
X
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
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(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2564 2565 2566 2567 2568
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

9

10

10

11

12

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
2568

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย การสั งเกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา การอภิ ป รายโต้ ต อบจาก
นักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
1.1.2 จัดให้มีการประเมินรายวิชา และประเมินการสอนของแต่ละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นั ก ศึ กษาประเมิ น การสอนของอาจารย์ ทุ กรายวิช าเมื่ อสิ้ นสุ ด การเรีย นการสอนรายวิช าผ่ าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสานักทะเบียนและประเมินผล
1.2.2 นาผลการประเมินส่งแก่อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป
1.2.3 คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อ
นามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของ
คณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในรูปแบบสอบถาม
2.2 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการสอบ
สัมภาษณ์
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยใช้ เ กณฑ์ AUN-QA หรื อ เกณฑ์ อื่ น ที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 ให้ทุกหลักสูตรมีการพั ฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค
ปรับ ปรุ งทั น ทีจ ากข้อมูล ที่ ได้รั บ เมื่อสิ้ น ภาคการศึกษา จัด ทารายงานผลการดาเนิ นการรายวิช าเสนอหั วหน้ า
สาขา/ประธานหลักสูตร
4.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรติดตามผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 จากการประเมินคุณภาพภายใน
สาขาวิชา
4.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรประจาปี (มคอ.7) เสนอคณะวิชา
4.4 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรจากร่างรายงานผลการ
ดาเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดาเนินการเพื่อใช้ใน
รอบการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก
(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560
(ข) ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ค) ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานทาและรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(ง) คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564)
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
(ฉ) ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :
PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)
(ช) คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี

1. ชื่อ-นามสกุล
นายพิเชษฐ ศรีบุญยงค์
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2561)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2537)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sriboonyong, P., and Ruangpanit, Y. (2 0 2 0 ). “Use of Low Methanol
Crude Glycerol in Broiler Diet on Carcass Traits and Meat
Quality.” Khon Kaen Agriculture Journal. 48 (1): 35-42. (TCI กลุ่ม
ที่ 1)
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Sriboonyong, P., Attamangkune, S., Rattanatubtimtong, R., and
Ruangpanit, Y. (2019). “The Study of Physical, Chemical
Properties, and Apparent Metabolizable Energy of Glycerol in
Broiler.” Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine. 14(2): 8191. (TCI กลุ่มที่ 1)
Sriboonyong, P., and Ruangpanit, Y. (2019). “Effect of Using Probiotic
(GUT PRO) on Growth Performance and Gut Morphology in
Broiler.” Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine. 14(1): 2332. (TCI กลุ่มที่ 1)
Sriboonyong, P., and Pattaraporn, P. (2018). “Effect of Using Palm
Kernel Meal and Saccharomyces cerevisiae as Protein Source
for Soybean Meal Replacement in Diet on Nutrients
Digestibility, Productive Performance and Carcass Traits in
Broiler.” Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine. 13(2):
123-134. (TCI กลุ่มที่ 1)
Sriboonyong, P., and Poommarin, P. (2018). “Effect of Using Palm
Kernel Meal and Saccharomyces cerevisiae as Protein Source
for Soybean Meal Replacement in Diet on Nutrients
Digestibility, Productive Performance and Carcass Traits in
Broiler.” Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine. 13(2):
123-134. (TCI กลุ่มที่ 1)
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 18 ปี
ระดับปริญญาตรี
710 101 หลักการผลิตสัตว์
710 201 กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับสัตว์
710 321 โภชนศาสตร์สัตว์
710 322 อาหารสัตว์
710 323 สารเสริมในอาหารสัตว์เบื้องต้น
710 351 การผลิตสัตว์ปีก
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714 322

ธุรกิจอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์

ระดับบัณฑิตศึกษา
710 510 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวชั้นสูง
710 516 เทคนิควิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
2. ชื่อ-นามสกุล
นายพิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Laosutthipong, C., and Chuawongboon, P. (2018). “Genetic
relationship of maternal lineages in Phetchaburi native cattle.”
International Journal of Agricultural Technology. 14(7): 13791390. (ISI)
Chuawongboon, P., S. Sirisatien, J. Pongpeng, D. Sakhong, T. Nagai and
T. Vongpralub. (2017). “Effects of supplementation of iodixanol
to semen extender on quality and fertilization ability of frozen–
thawed Thai native bull sperm.” Animal Science Journal. 89(9)
1310-1319. (ISI/SCOPUS)
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Chankitisakul, V., Pitchayapipatkul, J., Chuawongboon, P., Rakwongrit,
D., Sakhong, D., Boonkum, W., and Vongpralub, T. (2017).
“Comparison of three superovulation protocols with or without
GnRH treatment at the time of artificial insemination on ovarian
response and embryo quality in Thai native heifers.” Tropical
Animal Health Production. 49(3): 633-639. (ISI/SCOPUS)
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 19 ปี
ระดับปริญญาตรี
700 204 โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
700 306 เศรษฐกิจพอเพียง
710 101 หลักการผลิตสัตว์
710 211 กายวิภาคและสรีวิทยาของสัตว์เลี้ยง
710 311 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์สัตว์
710 334 ปรสิตวิทยาของสัตว์
710 342 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
710 351 การผลิตสัตว์ปีก
710 352 การผลิตสุกร
710 385 สวัสดิภาพสัตว์และจรรยาบรรณการทดลองในสัตว์
710 441 การผสมเทียมปศุสัตว์
710 451 การผลิตโคนมและโคเนื้อในเขตร้อน
ระดับบัณฑิตศึกษา
710 503 ระเบียบวิธีวิจัยระบบการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน
710 517 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์
710 530 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2
710 598 วิทยานิพนธ์
715 522 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
3. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจันทร์จิรา สิทธิยะ
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Animal Science) Ehime University, Japan (2015)
M.S. (Agriculture) Kagawa University, Japan (2012)
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2548)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sittiya, J., Yamauchi, K., Nimanong, W., and Thongwittaya, N. (2020).
“Influence of levels of dietary fiber sources on the
performance, carcass traits, gastrointestinal tract development,
fecal ammonia nitrogen, and intestinal morphology of broilers.”
Brazilian Journal of Poultry Science. 22(1): 1-8. (ISI/SCOPUS)
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Khonyoung, D., Yamauchi, K., Sittiya, J., and Wonnakuma, P. (2019).
“Effect of dietary new sugar cane extract on growth
performance and intestinal histology in broiler chickens.”
Agriculture and Natural Resources. 53: 533-537. (SCOPUS)
Sittiya, J., Yamauchi, K., Yamauchi, K., Phuchivatanapong, P. (2018).
“Effects of a Mixture of Wood Charcoal Powder and Wood
Vinegar Solution on Escherichia coli, Ammonia Nitrogen, Vitamin
C and Productive Performance of Laying Hens.” International
Journal of Poultry Science. 17(11): 552-559. (SCOPUS)
Khonyoung, D., Sittiya, J., and Yamauchi K. (2017). “Growth
performance, carcass quality, visceral organs and intestinal
histology in broilers fed dietary dried fermented ginger and/or
fermented corncob powder.” Food and Nutrition Sciences. 8:
565-577. (PubMed)
Proceedings
Santos, S., Laosutthipong, C., Yamauchi, K., Thongwittaya, N., and
Sittiya, J. (2019). “Effects of dietary fiber on growth
performance, fecal ammonia nitrogen.” The 4th
International Conference on Industrial Revolution and Its
Impacts, Walailak University, Thailand, 27-30 March, 2019.
Walailak Procedia, 2019 (1), IC4IR-73.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
ระดับปริญญาตรี
700 341 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
710 101 หลักการผลิตสัตว์
710 321 โภชนศาสตร์สัตว์
710 323 อาหารสัตว์
710 351 การผลิตสัตว์ปีก
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710 353 การผลิตนกกระทา
710 391 สัมมนา
710 491 สัมมนา
ระดับบัณฑิตศึกษา
710 510 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
710 516 เทคนิควิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
710 522 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
715 523 ระบบการจัดการฟาร์มในการผลิตสัตว์แบบผสมผสาน
715 529 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1 (ชีววิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย)
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
4. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวภัทราพร ภุมรินทร์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Animal Science) University of the Philippines at Los Baños, Philippines (2014)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2545)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Pichet Sriboonyong and Pattaraporn Poommarin. (2018). “Effect of
Using Palm Kernel Meal and Saccharomyces cerevisiae as Protein
Source for Soybean Meal Replacement in Diet on Nutrients
Digestibility, Productive Performance and Carcass Traits in Broiler.”
Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine. 13(2): 123-134. (TCI
กลุ่มที่ 1)
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Poommarin, P. (2017). “Effects on serum calcium and digestibility of
using eggshells from hatcheries to substitute calcium in diets for
nursery pigs.” Livestock Research for Rural Development. 29: 8.
(SCOPUS-Q.4)
Proceedings
พรพรรณ แสนภูมิ สุภาวดี ฉิมทอง ภัทราพร ภุมรินทร์ วสุนันท์ นิ่มอนงค์ ปฏิญญา
สมทรัพย์ และปูริดา เขียวเกษม. (2563). “การปรับปรุงกากกะทิและเปลือกตาล
โดยใช้เอนไซม์เพื่อเป็นพรีไบโอติกส์ในอาหารสัตว์ ” ใน วารสารแก่นเกษตร ปีที่
48 (ฉบับพิเศษ 1): 621-627.
โฆษิต ขวาของ วิสุทธิ์ พิเภก ชินะทัตร์ นาคะสิงห์ และภัทราพร ภุมรินทร์. (2560).
“การศึกษาถึงระดับโปรตีนร่วมกับการใช้ปลาป่นระดับต่างๆ ต่อสมรรถภาพการ
ผลิตและคุณภาพไข่ ในไก่ไข่ (ช่วงอายุ 20 – 39 สัปดาห์).” ใน Proceedings of
the 14th KU-KPS Conference. ก ารป ระ ชุ ม วิ ช าก ารป ระ จ าปี 2 5 6 0
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน. 7-8 ธั น วาคม 2560. นครปฐม:
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน ส านั ก งานวิ ท ยาเขต
กาแพงแสน กองบริหารวิชาการและนิสิต. น. 115-119.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี
ระดับปริญญาตรี
700 341 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
710 101 หลักการผลิตสัตว์
710 321 โภชนศาสตร์สัตว์
710 322 อาหารสัตว์
710 352 การผลิตสุกร
714 106 การผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ
714 322 ธุรกิจอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์
ระดับบัณฑิตศึกษา
710 510 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
710 528 ปัญหาพิเศษ
715 630 เรื่องคัดเฉพาะทางชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
5. ชื่อ-นามสกุล
นายมนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2547)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
มนัสนัน ท์ นพรัตน์ไมตรี จินดา กลิ่นอุบล ณัฐพล เอี่ยมมงคล ธนภัทร สิทธิสุพร
กนกกร ภาระเวช พิชญา ฉ่าชื่น พรพิมล คงทัพ ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์
รักษาศิริ และ วรางคณา กิจพิพิธ. (2563). (ผลการเสริมไขสบู่ถั่วเหลืองใน
อาหารไก่เนื้อต่อการย่อยได้ของโภชนะ สมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก
คุ ณ ภ าพ เนื้ อ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ (Effect of soybean
soapstock supplementation in broiler diets on nutrient
digestibility, productive performance, carcass trait, meat quality,
and economic benefit return). วารสารเกษตร ปีที่ 36(2): 247 – 256.
(TCI กลุ่มที่ 2)
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มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา กนกพล มั่งชู อานันท์ จันทร์โต
เกวลี เหมมาลา และวรางคณา กิจพิ พิธ. (2562). ผลการเสริมใบถั่วคาวาล
เคดเป็นแหล่งโปรตีนและเยื่อใยอาหารต่อการย่อยได้ปรากฏของโภชนะ
สมรรถนะการผลิต ลักษณะซาก และคุณ ภาพเนื้อของไก่เนื้อ (Effect of
centurion (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) leaf meal
supplementation as protein and dietary fiber source on
apparent nutrient digestibility, productive performance, carcass
characteristic, and meat quality of broiler chickens). ว า ร ส า ร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 21(2): 21-33.
(TCI กลุ่มที่ 1)
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี วรางคณา กิจพิพิธ พรพรรณ แสนภูมิ ชนะชัย วงษ์เพ็ชร
ชยาทิตย์ กฤตโยภาส พิทยุตม์ ลือวณิชกิจ ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา และ
เสาวภา เขียนงาม. (2562). การเสริมก้อนเชื้อเห็ดนางรมฮังการีเหลือทิ้งใน
อาหารไก่ เนื้ อ ต่ อ การย่ อ ยได้ แ บบปรากฏของโภชนะจุ ลิ น ทรี ย์ ในซี กั ม
สัณฐานวิทยาของลาไส้เล็ก สมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก คุณภาพและ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก ร ด ไข มั น ใน เนื้ อ (Effects of spent oyster
mushroom (Pleurotus ostreatus) substrates (SOMS)
supplementation in broiler diets on apparent nutrient
digestibility, cecal microbiology, small intestinal
histomorphology,
productive
performance,
carcass
characteristic, quality and fatty acid composition of meat)
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 21(1):
7-21. (TCI กลุม่ ที่ 1)
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มนั ส นั น ท์ นพรั ต น์ ไ มตรี วรางคณา กิ จ พิ พิ ธ ชนะชั ย วงษ์ เพ็ ชร ชยาทิ ต ย์
กฤตโยภาส พิทยุตม์ ลือวณิ ชกิจ และ อณัญญา ปานทอง. (2561). การเสริม
ก้อนเชื้อเห็ ดนางรมฮังการีเหลือทิ้งในอาหารไก่ไข่ต่อการย่อยได้แบบปรากฏ
ของโภชนะ จุลินทรีย์ในซีกัม สัณฐานวิทยาของลาไส้เล็ก สมรรถภาพการผลิต
คุ ณ ภาพไข่ และองค์ ป ระกอบของกรดไขมั น ในไข่ แดง (Effects of spent
oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) substrates (SOMS)
supplementation in laying hens diets on apparent nutrient
digestibility, cecal microbiology, small intestinal histomorphology,
productive performance, egg quality and fatty acid composition of
yolk).วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 37(6):
856 – 870. (TCI กลุ่มที่ 1)
มนัสนั นท์ นพรัตน์ไมตรี สิทธิศักดิ์ จีนพงษ์พันธุ์ พรพัชรา นารโท ศรัณย์ หุ่ นจันทร์
อรอุมา รุ่งจักรวาลชัย อณัญญา ปานทอง และ วรางคณา กิจพิพิธ. (2561). ผล
การเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิต โลหิตวิทยาคุณภาพทาง
กายภาพ และคุณค่าทางโภชนะของไข่ไก่ ระดับคอเลสเตอรอล และการสะสม
กรดไขมั นในไข่ แดง (Effects of betaine supplementation in laying hen
diets on performance, hematology, egg physical quality and
nutritive value, cholesterol and enrichment of fatty acid in yolk)
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 35(3): 30 – 43. (TCI กลุ่มที่ 1)
มนั ส นั น ท์ นพรั ต น์ ไมตรี อณั ญญา ปานทอง มาริ ษ า นาวา สิ ท ธิ ชั ย บรรลื อ
ศิลป์ชัย วชิรอมรเลิ ศวีรชัย ชุมแสงโชติสกุล สาโรชน์ เจี่ยวยี่ และ วรางคณา
กิจพิพิธ (2561). ผลการเสริมกากงาขี้ม้อน (Perilla frutescens) สกัดน้ามันใน
อาหารไก่ไข่ (ระยะท้าย) ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพของไข่ไก่ และการ
สะสมกรดไขมั น ในไข่ แ ดง (Effects of perilla mint (Perilla frutescens)
extracted meal supplementation in diets of laying hens (late
period) on productive performance, eggs quality and enrichment of
fatty acid in yolk). วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ปีที่ 20(3): 50 – 63. (TCI กลุ่มที่ 1)
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มนั สนั นท์ นพรั ตน์ ไมตรี ศั กดา ประจั กษ์ บุ ญเจษฎา พิ มพ์ ผกา บุ ญธรรม ปนั ดดา
อิ นทะสะระ ปรียานุ ช สุ ดทอง จั กรกฤษ จั นตรา และ วรางคณา กิ จพิ พิ ธ.
(2561). การใช้เศษเลซิตินถั่วเหลืองเหลือทิ้งในอาหารไก่เนื้อต่อประสิทธิภาพ
การย่อยได้ โลหิตวิทยา สมรรถนะการผลิต คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ
ของเนื้ อ. (Using of soy lecithin by-product in broiler chicken diets on
digestible efficiency, hematology, productive performance, quality
and nutritive value of meat). วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 37(5): 675 – 688. (TCI กลุ่มที่ 1)
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี นาฏยา แบ่งลาภ ธนวดี ทองประสงค์ ธนากร ศิริบุตร สาโรชน์
เจี่ยวยี่ อิศรพงษ์ เผือกเงิน จิรัฎฐวัฒน์ ศรี อ่อนเลิศ และ วรางคณา กิจพิพิธ.
(2561). การเสริมโปรไบโอติกส์ รวมในอาหารต่อการย่อยได้แบบปรากฏของ
โภชนะ จุ ลิ นทรี ย์ และจุ ลกายวิ ภาคของล าไส้ เล็ กของลู กสุ กรหลั งหย่ านม
( Effect of multi-probiotics supplementation in diets on apparent
nutrient digestibility, intestinal microbiota and histomorphology of
weaned pigs). Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn
University ปีที่ 5(3): 139-156. (TCI กลุ่มที่ 1)
มนั ส นั น ท์ นพรั ต น์ ไ มตรี อณั ญ ญา ปานทอง ธนวดี ทองประสงค์ จั ก รกฤษ
จันตรา สิทธิศักดิ์ จีนพงษ์พันธุ์ ศรัณย์ หุ่นจันทร์ และ วรางคณา กิจพิพิธ.
(2561). ผลการเสริมสารอิมัลซิไฟเออร์ที่ให้โภชนะในอาหารไก่ไข่ต่อการ
ย่อยได้ของโภชนะ สมรรถนะการผลิต โลหิตวิทยา และการผลิตไข่ไก่เพื่อ
สุ ข ภ า พ (Effects of nutritional emulsifier supplementation in
laying hen diets on digestibility, performance, hematology, and
factional egg production). แก่ น เกษตร ปี ที่ 46(5): 887 – 900. (TCI
กลุ่มที่ 1)
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มนั ส นั น ท์ นพรั ต น์ ไ มตรี อณั ญญา ปานทอง จารุ ว รรณ ธู ป แช่ ม ธนิ ษ ฐา
โมราวงษ์ ทั บ ทิ ม ทิ พ ย์ อิ น กอง ชลธิช า ดวงดี อิ ศ รพงษ์ เผื อ กเงิน และ
วรางคณา กิจพิพิธ. (2561). ผลของการเสริมเมล็ดงาขี้ม้อนในอาหารของไก่
ไข่ (ระยะท้าย) ต่อการย่อยได้ของโภชนะ สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่
คอเลสเตอรอลและการสะสมของกรดไขมันโอเมก้าในไข่ไก่ (Effects of
dietary perilla mint seed supplementation in laying hen (late
period) diets on digestibility, performance, eggs quality,
cholesterol, and enrichment of omega fatty acid in eggs).
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
ปีท5ี่ (2): 46-64. (TCI กลุ่มที่ 2)
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี วรางคณา กิจพิพิธ จิรัฎฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ ศักดา ประจักษ์
บุญเจษฎา ชวลิต ผึ้งปฐมภรณ์ ศราวุธ ม่วงเผือก เอกกมล กมลลาภวรกุล
และ เสาวภา เขียนงาม (2561). การเสริม Bacillus sp. ผสมหลายชนิดใน
น้ าดื่ ม ของไก่ เ นื้ อ ต่ อ สมรรถนะการผลิ ต ลั ก ษณ ะซาก คุ ณ ภาพเนื้ อ
คอเลสเตอรอล และกรดไขมั นในเนื้ อ (The multi-strain Bacillus
species supplementation in drinking water of broilers on
performance, carcass characteristics, meat quality, cholesterol
and fatty Acid in meat). ว ารส ารวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 37(2): 191–201. (TCI กลุ่มที่ 1)
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี วรางคณา กิจพิพิธ จิรัฎฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ ศักดา ประจักษ์
บุญเจษฎา ชวลิต ผึ้งปฐมภรณ์ ศราวุธ ม่วงเผือก เอกกมล กมลลาภวรกุล
และ เสาวภา เขียนงาม (2561). ผลของการเสริมผลิตภัณฑ์หัวเชื้อ บาซิลัส
ผสมหลากสายพันธุ์ในน้าดื่มต่อจุลินทรี ย์ในไส้ตัน การย่อยได้แบบปรากฏ
ของโภชนะและสัณฐานวิทยาของลาไส้เล็กของไก่เนื้อ (Effects of multistrain Bacillus species supplementation in drinking water on
cecal microbiology, apparent nutrient digestibility, and small
intestinal morphology of broilers). แก่นเกษตร ปีที่ 46(1): 137–148.
(TCI กลุ่มที่ 1)
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มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี ศักดา ประจักษ์บุญ เจษฎา ทับทิมทิพย์ อินกอง ชลธิช า
ดวงดี และ วรางคณา กิจพิพิธ. (2560). ผลของการเสริมบีเทนแอนไฮดรัส
ในน้าดื่มของไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ของโภชนะ ลักษณะ
เลื อ ด ลั ก ษณะซาก และคุ ณ ภาพเนื้ อ (Effects of Betaine anhydrous
supplementation in drinking water of broiler on performance,
digestibility, blood characteristics, carcass traits, and meat
quality) วารสารเกษตร ปีที่ 33(1): 91 – 107. (TCI กลุ่มที่ 1)
Proceedings
มนัสนัน ท์ นพรัตน์ไมตรี จินดา กลิ่นอุบล ณั ฐพล เอี่ยมมงคล ธนภัทร สิ ทธิสุ พร
กนกกร ภาระเวช พิชญา ฉ่าชื่น พรพิมล คงทัพ. (2563). “ผลการเสริมไข
สบู่ถั่วเหลืองในอาหารไก่ไข่ต่อการย่อยได้ของโภชนะ สมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพไข่” ใน วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 47 (ฉบับพิเศษ 2): 699-704.
วรางคณา กิ จ พิ พิ ธ พรทิ พ ย์ เก้ าเอี้ ย น นรุ ต ม์ จั น ธนะตระกู ล และ มนั ส นั น ท์
นพรั ต น์ ไ มตรี . (2563). “ผลของค่ า ดั ช นี อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ต่ อ
สมรรถภาพทางการสื บ พัน ธ์ของแม่สุ กรในฟาร์มเอกชนแห่ งหนึ่งภายใต้
ระบบโรงเรือนแบบปิด ” ใน วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 47 (ฉบับพิเศษ 2):
203-208.
ภู ธ ฤทธิ์ วิท ยาพั ฒ นานุ รัก ษ์ รักษาศิ ริ จุ ฑ าทิ พ ย์ สุ่ น สา ปิ ยากร ดวงจิ น ดา พชร
ศรีสุขสวัส ดิ์ จันทร์จิรา สิทธิยะ และ มนัสนัน ท์ นพรัตน์ไมตรี . (2563).
“การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของน้ าสั บ ปะรดร่ ว มกั บ สารละลายเกลื อ ต่ อ
คุณสมบัติด้านการบริโภคของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง” ใน วารสารแก่นเกษตร
ปีที่ 47 (ฉบับพิเศษ 2): 215-220.
มนั ส นั น ท์ นพรั ตน์ ไมตรี อณั ญ ญา ปานทอง และ วรางคณา กิจพิ พิ ธ . (2562).
“ผลการเสริม เลซิติ นถั่ วเหลื องในอาหารไก่ ไข่ ต่ อ การย่ อ ยได้ ข องโภชนะ
สมรรถภาพการผลิ ต และคุ ณ ภาพไข่ ” ใน วารสารแก่ น เกษตร. ปี ที่ 47
(ฉบับพิเศษ 2): 183-188.
มนั ส นั น ท์ นพรั ต น์ ไมตรี วรางคณา กิ จ พิ พิ ธ พรรณธิ ภ า ณ เชี ย งใหม่ พิ รวิ ท ย์
เชื้อวงษ์บุญ และ ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ. (2562). “ผลการ
เสริมไฟโตไบโอติกส์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ ”
ใน วารสารแก่นเกษตร. ปีที่ 47 (ฉบับพิเศษ 1): 697-702.
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ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี จิรวัลย์ โคตรศักดี
ศิวพร แพงคา และ ปราโมทย์ แพงคา. (2562). “ผลของระดับอาหารข้น
และการตอนต่อคุณภาพเนื้อและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อแพะ” ใน
วารสารแก่นเกษตร. ปีที่ 47 (ฉบับพิเศษ 1): 845-852.
มนั ส นั น ท์ นพรั ต น์ ไ มตรี วุ ฒิ ภั ท ร รอดพิ พั ฒ น์ ศิ ริ พ ร ภู่ ร ะหงษ์ หนึ่ ง ฤทั ย
ราษฎร์ศิริ ศิรินทร์นภา พุ่มแจ้ อณัญญา ปานทอง และ วรางคณา กิจพิพิธ.
(2561). “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาและการเสริมสารแคล
ดีฟอส®ในน้าดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ระยะหลัง
ผลัดขน” ใน วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรปีที่ 35(2) (Suppl. 2):
551-559.
วรางคณา กิจพิพิธ ปวิชญา กาเนิดศิริกุล ปาณิสรา อองกุ ลนะ มนัสนันท์ นพรัตน์
ไมตรี อรอุมา ทองหล่อ และ พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ. (2561). “สาเหตุการคัด
ทิ้ ง แม่ สุ ก รลู ก ผสมแลนด์ เรช-ลาร์จ ไวท์ ที่ เลี้ ย งภายใต้ โรงเรื อ นระบบปิ ด
ควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยน้า” ใน วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
เกษตรปีที่ 35(2) (Suppl. 2): 925-932.
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี และ วรางคณา กิจพิพิธ. (2561). “การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการสูญเสียน้าหนักของไข่ฟักกับลักษณะการฟักออกและคุณภาพ
ลูกไก่ภายใต้ระบบตู้ฟักไข่แบบหลายอายุ ” ใน วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46
(ฉบับพิเศษ 1): 656-661.
มนัสนัน ท์ นพรัตน์ไมตรี พิ รวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ และ วรางคณา กิจพิพิธ. (2561).
“การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอยระหว่างการย่อยได้ของโภชนะ
แบบปรากฏ สั ณ ฐานวิ ท ยาของล าไส้ เล็ ก และสมรรถภาพการผลิ ต ของ
ไก่เนื้อที่ ได้รับสารเสริมชีวภั ณ ฑ์ ” ใน วารสารแก่น เกษตร ปีที่ 46 (ฉบั บ
พิเศษ 1): 662-668.
วรางคณา กิ จ พิ พิ ธ มนั ส นั น ท์ นพรั ต น์ ไ มตรี และ สายั ณ ต์ บั ว บาน. (2561).
“ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม
ในประเทศไทย” ใน วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46 (ฉบับพิเศษ 1): 628-633.
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มนั ส นั น ท์ นพรั ต น์ ไ มตรี ศั ก ดา ประจั ก ษ์ บุ ญ เจษฎา ทศพล มู ล มณี เสาวภา
เขียนงาม ขนิษฐา เภาอ้วน นภัสวรรณ กระจง เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์ และ
วรางคณา กิ จ พิ พิ ธ . (2560). “ผลการเสริม ซิ น ไบโอติ ก ส์ ช นิ ด เหลวจาก
การหมักเศษเห็ดนางรม (Pleurotus ostreats) เหลือทิ้งร่วมกับจุลินทรีย์
ในเพื่อเป็นสารที่เติมแต่งในน้าดื่มต่อสมรรถนะการผลิตและผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิ จ ของไก่ เนื้ อ ” ใน วารสารวิ ท ยาศาสตร์เกษตร ปี ที่ 48 (2
พิเศษ): 410 – 416.
วรางคณ า กิ จ พิ พิ ธ มนั ส นั น ท์ นพรั ต น์ ไ มตรี พั ช รารั ต น์ พี่ ง พรหม ภริ ต า
ศรี ป ระยู ธ เจนจิ ร า ไทยโอสถ มาริ ษ าพั น ธุ์ ศ รี และ สายั น ต์ บั ว บาน.
(2560). “อิทธิพ ลของขนาดฟาร์มต่ อปริมาณนม 305 วัน และอายุเมื่ อ
คลอดลูกตัวแรกของโคนมที่เลี้ยงในเขตภาคตะวันตกของไทย” ใน วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 (2 พิเศษ): 913 – 920.
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี และ วรางคณา กิจพิพิธ. (2560). “ผลของระดับข้าวโพด
ดี ดี จี เอสและระบบการขนส่ งจากโรงงานอาหารสั ต ว์ สู่ ฟ าร์ ม ไก่ เนื้ อ ต่ อ
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเม็ดอาหารสัตว์” ใน วารสารแก่นเกษตร
ปีที่ 44 (ฉบับพิเศษ 1): 605-615.
มนัสนัน ท์ นพรัตน์ไมตรี พรพรรณ แสนภูมิ อณัญญา ปานทอง และ วรางคณา
กิจพิพิธ. (2560). “คุณค่าทางโภชนะและการปรับปรุงเศษเหลือทิ้งจากการ
เพาะเห็ ดเพื่อใช้เป็นอาหารสั ตว์ ” ใน วารสารแก่น เกษตร ปีที่ 44 (ฉบั บ
พิเศษ 1): 715-721.
วรางคณา กิจพิพิธ และ มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี (2560). “ผลกระทบของค่าดัชนี
ความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ภายใต้การ
เลี้ยงแบบระบบเปิด” ใน วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45 (ฉบับพิเศษ 1): 722728.
วรางคณา กิจพิพิธ มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี นริศรา ริอุบล ปัทวีกานต์ ปรีสงค์ และ
สายันต์ บัวบาน. (2560). “อิทธิพลของค่าดัชนีความเครียดเนื่องจากความ
ร้ อ นต่ อ การผสมเที ย มของโคนมในภาคตะวัน ตกของประเทศไทย” ใน
วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45 (ฉบับพิเศษ 1): 624-630.
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พรพรรณ แสนภู มิ สุ ภ าวดี ฉิ ม ทอง อนั น ท์ เชาว์ เครื อ เสมอใจ บุ รี น อก และ
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี . (2560). “ผลการใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค
จากน้าพืชหมักเป็นสารเสริมในการหมักเปลือกตาลอ่อนร่วมกับฟางข้าวต่อ
สมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้ในแพะ” ใน วารสารแก่นเกษตร
ปีที่ 45 (ฉบับพิเศษ 1): 722-728.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี
ระดับปริญญาตรี
710 322 อาหารสัตว์
710 323 ปฏิบัติการอาหารสัตว์
710 324 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์
710 351 การผลิตสัตว์ปีก
710 356 การจัดการโรงเรือน อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตปศุสัตว์
710 372 เทคโนโลยีโรงฟักและการจัดการฟักไข่
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานทาและรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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รายงานข้อมูลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2560
1. แผนการรับนักศึกษากับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ตารางที่ 1.1 ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี
จานวนรับ
จานวนนักศึกษาคงอยู่
ปีการศึกษา
พ้นสภาพ/ลาออก
จบการศึกษา
กาลังศึกษา
ตามแผน รับจริง
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
2557
120
172
18
10.46
136
79.06
1
0.58
2558
120
179
41
22.90
126
70.39
7
3.91
2559
120
141
19
13.47
115
81.56
7
4.96
2560
100
88
19
21.59
69
78.41
2561
100
79
18
22.78
61
77.22
2562
100
76
9
11.84
67
88.16
2563
100
84
84
100.00
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตารางที่ 2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561 โดยนักศึกษา
หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
1) มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้า
3.79
ศึกษา (เฉพาะนักศึกษาปี 1 ตอบ)
2) การแนะนาระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
3.69
3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะ
3.87
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ
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หัวข้อการประเมิน
4) มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ (เช่น การอบรม
มาตรฐานฟาร์ม GAP) ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ (เฉพาะนักศึกษาปี 3
และ ปี 4 ตอบ)
5) รายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสัตวศาสตร์
6) ความเหมาะสมของรายวิชาต่างๆในแต่ละชั้นปี
7) ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
8) ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย
เช่น คะแนนสอบ การบ้านรายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
3.83

4.01
4.03
4.31
4.07

ตารางที่ 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561 โดยอาจารย์
หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
1) ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร
4.00
2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเน้นการพัฒนานักศึกษาให้
4.00
เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร
3) การเปิดรายวิชามีลาดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอื้อให้นักศึกษามี
4.33
พื้นฐานความรู้ และสามารถต่อยอดความรู้
4) การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอนในหลักสูตรมีความเหมาะสม ตรงกับ
4.33
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน
5) ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับ
4.00
ในหลักสูตร
6) การกากับและติดตามการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และ
4.67
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
7) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
4.33
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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หัวข้อการประเมิน
8) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
9) การกากับและติดตามการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
4.00

4.33

3. ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานทาและรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2560
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
153
100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
147
96.08
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
การศึกษา
104
70.75
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
71
62.28
- ตรงสาขาที่เรียน
33
40.74
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
10
8.77
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อน
3
2.56
เข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
4
2.72
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
1
0.68
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือ
114
82.01
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
หมายเหตุ: วันที่สารวจ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 3.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) แสดงดังตาราง ต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย
ลาดับที่
รายการ
1

2

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)

4.07
4.28
4.01
3.92
4.25
3.90
153

194

ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า
1.3 วิชาที่กาหนดโดยคณะวิชา

จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2564
30
30
9
24
9-12
6
9-12
0

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

102
35

108
0

2.2 วิชาแกน
2.3 วิชาบังคับ
2.4 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า

10
48
9
6
138

13
68
27
6
144

การเปลี่ยนแปลง
1. หน่วยกิตวิชาบังคับเพิ่มขึ้น 15
หน่วยกิต
2. เปลี่ยน “วิชาบังคับเลือก” เป็น
“วิชาเลือก”
3. ยกเลิกมีวิชาที่กาหนดโดยคณะวิชา
+6
-35 (ย้ายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ไป
อยู่ในวิชาแกน)
+3 (ย้ายวิชาแกนไปอยู่ในวิชาบังคับ)
+20
+18
+6

ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 30 นก.
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 30 นก.

การเปลี่ยนแปลง

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

198
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
082 101 มนุษย์กับศิลปะ
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

082 103
082 104
082 105
082 106

ปรัชญากับชีวิต
อารยธรรมโลก
อารยธรรมไทย
ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคม SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชีย
อาเซียน 3(3-0-6)
ตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)

082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) SU144 สมาธิในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)

082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)

มคอ. 2
การเปลี่ยนแปลง
ปิดรายวิชา
1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น
“รายวิชาเลือก”
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น
“รายวิชาเลือก”
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น
“รายวิชาเลือก”
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น
“รายวิชาเลือก”
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
082 109 ดนตรีวิจักษ์
082 110 ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางาน
อย่างเป็นสุข
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
083 103 หลักการจัดการ
083 104 กีฬาศึกษา
083 105 การเมือง การปกครองและ
เศรษฐกิจไทย
083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาสังคม
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)

084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)

SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)

การเปลี่ยนแปลง
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น
“รายวิชาเลือก”
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น
“รายวิชาเลือก”
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา

200
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร 3(3-0-6)
เทคโนโลยี 3(3-0-6)

084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิต
ประจาวัน
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)

084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)

084 107 พลังงานในอาเซียน
084 108 โลกและดาราศาสตร์ 3(3-0-6)

SU320 โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)

มคอ. 2
การเปลี่ยนแปลง
1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น
“รายวิชาเลือก”
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปิดรายวิชา

1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น
“รายวิชาเลือก”
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา
พัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น
“รายวิชาเลือก”
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
ปิดรายวิชา
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่3 1. เปลี่ยนรหัสวิชา
3(3-0-6)
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น
“รายวิชาเลือก”
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา

201
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(1-4-4)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

SU101
SU111
SU112
SU113
SU114
SU116
SU119
SU120
SU121
SU122
SU123
SU124
SU125
SU126
SU127
SU128

ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6)
บ้าน 3(3-0-6)
ความสุข 3(3-0-6)
การตั้งคาถามและวิธีการ 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6)
ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยใน
ประเทศไทย 3(3-0-6)
การอ่ า น วรรณ กรรมเพื่ อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
ไทยศึกษา 3(3-0-6)
วิ ถี พุ ท ธ ใน ป ระ เท ศ ไท ย แ ล ะ
อาเซียน 3(3-0-6)
สมาธิเชิงประยุกต์ 3(3-0-6)
วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
มนุษย์กับการคิด 3(3-0-6)
ศิ ล ปะและสื่ อ ร่ ว มสมั ย ประยุ ก ต์
เพื่อชุมชน 3(3-0-6)
กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์
ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
การตีความศิลปะ 3(3-0-6)

มคอ. 2
การเปลี่ยนแปลง
1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น
“รายวิชาเลือก”
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา
4. ปรับหน่วยกิต
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
3(3-0-6)
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่

202
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและ
สื่อ 3(3-0-6)
SU130 การพัฒนาการคิด (3-0-6)
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
SU133 ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใน
ครัวเรือน 3(3-0-6)
SU135 ศิลปะการดารงชีวิต 3(3-0-6)
SU136 เทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์
3(3-0-6)
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
SU139 การพัฒนาภาวะผู้นา 3(3-0-6)
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
3(3-0-6)
SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6)
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
SU146 โครงการพระราชดาริ 3(3-0-6)
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6)
SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6)
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 3(2-2-5)

มคอ. 2
การเปลี่ยนแปลง
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่

203
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
และการสืบค้น 3(3-0-6)
SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
และภาษาในอาเซียน 3(3-0-6)
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้าน
วัฒนธรรม 3(3-0-6)
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน
3(3-0-6)
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6)
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6)
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6)
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม 3(3-0-6)
SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6)
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6)
SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6)

มคอ. 2
การเปลี่ยนแปลง
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่

มคอ. 2

204
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

700 101 แคลคูลัส

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6)
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ
3(3-0-6)
SU410 การจัดการเอกสารและ
จดหมายเหตุ 3(3-0-6)
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทาง
ธุรกิจ 3(3-0-6)
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และ
อุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6)
SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ชีวภาพ 3(3-0-6)
SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการ
ผลิต 3(3-0-6)
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐาน
สาหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-

-

การเปลี่ยนแปลง
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
- เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ
แก้ไขคาอธิบายรายวิชาใน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชา
แกน

มคอ. 2

205
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
700 102 ฟิสิกส์พื้นฐาน
700 111 เคมีเบื้องต้น
700 112 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
700 113 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
700 114 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
700 121 ชีววิทยา 1
700 122 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
700 123 ชีววิทยา 2
700 124 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
700 201 ชีวสถิติเบื้องต้น
700 211 ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์
การเกษตร
700 212 ปฏิบัติการชีวเคมีสาหรับ
วิทยาศาสตร์การเกษตร
700 221 จุลชีววิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์
การเกษตร
700 321 พันธุศาสตร์การเกษตร
2.2 วิชาแกน
700 202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
-

710 101 หลักการผลิตสัตว์และส่งเสริม
การเกษตร

-

การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ
แก้ไขคาอธิบายรายวิชาใน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชา
แกน

-

- ตัดออก และนาเนื้อหา
ไปรวมกับรายวิชา
710 372 การตลาดและ
การเป็นผู้ประกอบการใน
กลุ่มวิชาบังคับ
- เปลี่ยนรหัสและชื่อเป็น
รายวิชา 710 131 การ
สร้างมโนทัศน์ทางการ
ผลิตสัตว์ในเชิง
อุตสาหกรรม

มคอ. 2

206
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

700 341 การเตรียมความพร้อมสู่สถาน
ประกอบการ

-

710 201 กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับ
สัตว์

-

710 301 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใน
การจัดการฟาร์มปศุสัตว์

-

-

2.1 วิชาแกน
710 101 เคมีทางสัตวศาสตร์

-

710 102 ชีววิทยาทางสัตวศาสตร์

-

710 103 ฟิสิกส์ทางสัตวศาสตร์

การเปลี่ยนแปลง
- ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา
บังคับ
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา
บังคับ
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา
บังคับ
- เปลี่ยนรหัสและชื่อ
รายวิชา
- ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา
บังคับ
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
จากกลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
เดิม)
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
จากกลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
เดิม)

- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
จากกลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ โดยมีการ
ควบรวมรายวิชา700 102
ฟิสิกส์พื้นฐาน และ

207
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

710 104 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์

มคอ. 2
การเปลี่ยนแปลง
700 101 แคลคูลัส
(หลักสูตรเดิม)
- ปรับเพิ่มหน่วยกิต เป็น
4(3-3-6)
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาตร์
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา

2.3 วิชาชีพบังคับ
2.2 วิชาบังคับ
710 211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ 710 111 กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง
สัตว์
710 112 สรีรวิทยาของสัตว์

-

-

- แยกเป็น 2 รายวิชา คือ
710 111 กายวิภาค
ศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง และ
710 112 สรีรวิทยาของ
สัตว์
710 131 การสร้างมโนทัศน์ทางการผลิตสัตว์ - ย้ายมาจากกลุ่มวิชาแกน
ในเชิงอุตสาหกรรม
จากรายวิชา 710 101
หลักการผลิตสัตว์และ
ส่งเสริมการเกษตร
(หลักสูตรเดิม)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา

710 132 กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับ - ย้ายมาจากกลุ่มวิชาแกน
สัตว์
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
710 232 จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร์
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาตร์
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา

208
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

710 311 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะ 710 341 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และขยาย
ขยายพันธุ์สัตว์
พันธุ์สัตว์
710 321 โภชนศาสตร์สัตว์
710 322 อาหารสัตว์
710 331 สุขภาพและสุขอนามัยสัตว์
710 341 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

710 351 การผลิตสัตว์ปีก

710 352 การผลิตสุกร

710 381 การวิจัยทางสัตวศาสตร์

710 221 โภชนศาสตร์สัตว์
710 292 ภาวะผู้นาและส่งเสริมการเกษตร
710 222 อาหารสัตว์
710 231 การจัดการสุขภาพสัตว์และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
710 141 พันธุศาสตร์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์

มคอ. 2
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- รายวิชาใหม่
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับเนื้อหารายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- นาเนื้อหารายวิชา
710 341 การปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ ไปรวมกับ
รายวิชา 700 321
พันธุศาสตร์การเกษตร
(หลักสูตรเดิม)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา
- รายวิชาใหม่

710 151 วิศวกรรมพื้นฐานเพื่อการผลิต
ปศุสัตว์
710 252 การผลิตสัตว์ปีกและการจัดการเชิง - ปรับเนื้อหารายวิชา
อุตสาหกรรม
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
710 251 การผลิตและการจัดการสุกร
- ปรับเนื้อหารายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
710 293 สถิติและการวางแผนการวิจัย
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา

มคอ. 2
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
710 431 การจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อม 710 382 การจัดการฟาร์มสีเขียวและเพิ่ม
ในฟาร์มปศุสัตว์
มูลค่าของเสีย
710 451 การผลิตโคนมและโคเนื้อ
710 253 การผลิตโคเนื้อโคนมและการ
จัดการเชิงอุตสาหกรรม
710 471 การแปรรูปและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์
710 481 การตลาดสินค้าปศุสัตว์

710 371 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการ
แปรรูปเชิงสร้างสรรค์
710 372 การตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการ

710 491 สัมมนา

710 392 สัมมนา
710 381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการฟาร์ม
710 394 ปัญหาพิเศษ
710 291 ฝึกประสบการณ์ 1
710 391 ฝึกประสบการณ์ 2
710 393 การเตรียมความพร้อมสู่สถาน
ประกอบการ

-

710 291 ฝึกประสบการณ์ 1
710 391 ฝึกประสบการณ์ 2
-

710 492 จุลนิพนธ์

-

710 493 สหกิจ

-

2.4 วิชาชีพเลือก
-

2.3 วิชาบังคับเลือกตามแผน
710 487 จุลนิพนธ์

-

710 491 สหกิจ 1

การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- ปรับเนื้อหารายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- เพิ่มเนื้อหารายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาแกน
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- รายวิชาใหม่
- ปรับเนื้อหารายวิชา
- ปรับเนื้อหารายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาแกน
ในหลักสูตรเก่า
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชา
บังคับตามแผน
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชา
บังคับตามแผน
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ
บังคับในหลักสูตรเก่า
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ

มคอ. 2

210
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

-

710 312 การปรับตัวทางสรีรวิทยาของสัตว์
เลี้ยง
710 313 พฤติกรรม และการบังคับควบคุม
สัตว์
710 323 สารเสริมในอาหารสัตว์เบื้องต้น
710 324 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์
710 325 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์
เคี้ยวเอื้อง
710 326 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์

710 332 พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

710 492 สหกิจ 2

710 331 พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว์
710 387 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์
-

710 431 พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์

การเปลี่ยนแปลง
บังคับในหลักสูตรเก่า
- ปรับปรุงเนื้อหาและ
เงื่อนไขจากรายวิชาสหกิจ
เดิม
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ
บังคับในหลักสูตรเก่า
- ปรับปรุงเนื้อหาและ
เงื่อนไขจากรายวิชาสหกิจ
เดิม
- ตัดออก
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- ตัดออก
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับเนื้อหารายวิชา
- ตัดออก
- ตัดออก และนาเนื้อหา
รายวิชาไปรวมกับรายวิชา
710 357 การจัดการ
อาหารโคนมและพืช
อาหารสัตว์ และ รายวิชา
710 365 อาหารและการ
จัดการพืชอาหารสัตว์
สาหรับสัตว์ป่า
(หลักสูตรใหม่)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา

มคอ. 2
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
710 333 โรคและกระบวนการการเกิดโรคใน 710 332 กลไกการเกิดโรคและการตรวจ
สัตว์เบื้องต้น
วินิจฉัย
710 334 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
710 333 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
710 342 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
710 343 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
สัตว์
710 353 การผลิตนกกระทา
710 366 การผลิตนกกระทา
710 354 การผลิตแพะและแกะ
710 355 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
710 356 การจัดการโรงเรือน อุปกรณ์ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตปศุสัตว์
710 357 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิต
สัตว์
710 361 การผลิตกระต่าย
710 362 การผลิตสัตว์สวยงามและสัตว์เชิง
นันทนาการ
710 363 การจัดการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
-

710 364 การจัดการดูแลสัตว์ป่าและสัตว์
นาเข้า

-

710 365 การจัดการดูแลสัตว์ทดลอง

-

การเปลี่ยนแปลง
- ปรับชื่อรายวิชา
- คงเดิม
- ตัดออก
- ตัดออก
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออกและนาเนื้อหา
รายวิชาไปรวมกับรายวิชา
ที่อยู่ในกลุ่มวิชา การ
จัดการสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
และสัตว์เพื่อนันทนาการ
(หลักสูตรใหม่)
- ตัดออกและนาเนื้อหา
รายวิชาไปรวมกับรายวิชา
ที่อยู่ในกลุ่มวิชา การ
จัดการสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์
(หลักสูตรใหม่)
- ตัดออก

มคอ. 2
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
710 371 การผลิตน้านมและการจัดการ
710 358 การผลิตน้านมคุณภาพและ
คุณภาพน้านม
ผลิตภัณฑ์นม
710 372 เทคโนโลยีโรงฟักไข่และการจัดการ 710 388 เทคโนโลยีโรงฟักไข่และการจัดการ
ฟักไข่
ฟักไข่
710 373 หนังและการจัดการกระบวนการ
ฟอกหนัง
710 382 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1
710 383 นิเวศวิทยาการเกษตร
710 384 เทคนิคชีวโมเลกุลเพื่องานวิจัยทาง
สัตวศาสตร์
710 385 โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานของธุรกิจปศุสัตว์

710 386 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการผลิตปศุสัตว์
710 387 เครื่องจักรกลทางปศุสัตว์

710 411 การผสมเทียมปศุสัตว์
710 412 สรีรวิทยาการให้นม

-

710 441 การผสมเทียมสัตว์
-

การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก และนาเนื้อหา
ไปรวมกับรายวิชา
710 372 การตลาดและ
การเป็นผู้ประกอบการใน
กลุ่มวิชาบังคับ (หลักสูตร
ใหม่)
- ตัดออก
- ตัดออก และนาเนื้อหา
ไปรวมกับรายวิชา
710 151 วิศวกรรม
พื้นฐานเพื่อการผลิตปศุ
สัตว์ในกลุ่มวิชาบังคับ
(หลักสูตรใหม่)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- ตัดออก และนาเนื้อหา
ไปรวมกับรายวิชา
710 358 การผลิตน้านม

มคอ. 2
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

710 432 หลักการพยาบาลสัตว์
710 452 การจัดการฝูงโคนมอย่างยั่งยืน

710 363 หลักการพยาบาลสัตว์
710 356 เทคโนโลยีการจัดการฝูงโคนม

710 461 การอนุรักษ์และผลิตไก่พื้นเมือง

710 368 การผลิตและการอนุรักษ์ไก่พื้น
เมืองไทย
710 483 เทคโนโลยีโรงฆ่าและการจัดการ
เนื้อสัตว์
-

710 472 การผลิตเนื้อสัตว์และการจัดการ
โรงฆ่าสัตว์
710 482 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2
710 483 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
การเกษตร

710 484 การวิจัยทางสัตวศาสตร์เชิง
ประยุกต์

-

-

-

การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพและผลิตภัณฑ์นม
(หลักสูตรใหม่)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- ตัดออก
- ตัดออก และนาเนื้อหา
ไปรวมกับรายวิชา
710 372 การตลาดและ
การเป็นผู้ประกอบการใน
กลุ่มวิชาบังคับ (หลักสูตร
ใหม่)
- ตัดออก และนาเนื้อหา
ไปรวมกับรายวิชา
710 483 การประยุกต์ใช้
งานวิจัยในระบบ
อุตสาหกรรมปศุสัตว์
- รายวิชาใหม่

710 342 เทคโนโลยีดีเอ็นเอในการอนุรักษ์
แหล่งพันธุกรรมสัตว์และการใช้
ประโยชน์
710 343 เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุลและการ - รายวิชาใหม่
ประยุกต์ใช้ในสัตว์
710 344 การสร้างสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม - รายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
-

-

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
710 351 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และปรับปรุง
พันธุ์แพะ
710 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
แพะ
710 354 การผลิตโคเนื้อคุณภาพ
710 355 การดูแลสุขภาพโคเนื้อคุณภาพ
710 357 การจัดการอาหารโคนมและพืช
อาหารสัตว์
710 359 การจัดการผลิตสุกรเชิง
อุตสาหกรรม
710 361 การดูแลและการจัดการสุนัขและ
แมว
710 362 การดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนวิเทศ
และขนาดเล็ก
710 364 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
การผลิต และการเพาะขยายพันธุ์
สัตว์ป่า
710 365 อาหารและการจัดการพืชอาหาร
สัตว์สาหรับสัตว์ป่า
710 367 การผลิตเป็ด
710 383 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเพื่อ
การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
710 384 ข้อมูลและการจัดการข้อมูลเพื่อการ
ผลิตปศุสัตว์
710 385 การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในทาง
สัตวศาสตร์
710 386 การจัดการและพัฒนาธุรกิจปศุสัตว์
อุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่

- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
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-

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
710 389 วัตถุดิบอาหารสัตว์และเทคโนโลยี
วัตถุดิบอาหารสัตว์
710 395 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1
710 432 กฎหมายและระบบมาตรฐานที่ใช้
ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
710 442 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์
สัตว์
710 451 โปรแกรมสุขภาพแพะ
710 452 ผลิตภัณฑ์แปรรูปและการตลาด
แพะ
710 453 เนื้อโคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่า
710 454 การตลาดโคเนื้อคุณภาพและธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เนื้อ
710 455 การเป็นผู้ประกอบการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เนื้อ
คุณภาพ
710 456 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมโคนมสมัยใหม่
710 457 การดูแลสุขภาพโคนม
710 458 โรคและการสุขาภิบาลในฟาร์มสุกร
710 461 การจัดการธุรกิจสัตว์เลี้ยง
710 462 โภชนศาสตร์สัตว์เล็ก
710 463 โรคสัตว์ป่าและสวัสดิภาพสัตว์
710 464 การจัดการและการแปรรูปสัตว์ป่า

การเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่

- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่

710 465 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
- รายวิชาใหม่
จัดการฟาร์มและการอนุรักษ์สัตว์ป่า
710 466 การผลิตสัตว์ปีกสวยงาม
- รายวิชาใหม่
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากรายวิชาที่
เปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร หรื อ
รายวิชาของสถาบันอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะสั ต วศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร กรณี ถ้านั กศึกษา
เลื อกศึกษารายวิชาในกลุ่ มวิชาชีพเลือกของ
หมวดวิช าเฉพาะ จะต้ อ งน าไปคิ ด ค่ าระดั บ
เฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพื่อตรวจสอบ
เงื่อ นไขการส าเร็ จ การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ การนั บ
หน่ ว ยกิ ต ในแต่ ล ะหมวดวิ ช า ให้ นั บ เป็ น
รายวิ ช า จะแยกนั บ หน่ ว ยกิ ต รายวิ ช าใด
รายวิชาหนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
710 467 การจัดการสุขภาพสัตว์ปีก
710 481 การประยุกต์ใช้งานวิจัยในระบบ
อุตสาหกรรมปศุสัตว์
710 482 สื่อสร้างสรรค์ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
710 484 การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
ปศุสัตว์
710 488 ระบบคุณภาพในโรงงานอาหารสัตว์
710 493 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิท ยาลั ย หรือ สถาบั น อื่ น ที่ ได้ รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ถ้านั ก ศึก ษาเลื อกศึก ษารายวิช าในกลุ่ มวิช า
เฉพาะเลือก จะต้องนาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยใน
หมวดวิชาเฉพาะด้วย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข
การสาเร็จการศึกษา

การเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- แก้ไขคาอธิบาย
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PLOs

รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)

PLO10 จัดการให้อาหารสัตว์ปศุสัตว์ได้
710 101 เคมีทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-4)
CLO1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สเตอริโอเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์
สมการเคมี แก๊ ส ของแข็ง ของเหลว การเตรียมสารละลาย ชนิ ดของปฏิ กิ ริย าเคมี สมดุล เคมี
กรด-เบส เทอร์โมเคมี ชนิดและสมบัติของสารอินทรีย์ได้
CLO2 คานวณเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์และทาการเตรียมสารเคมีได้
CLO3 อ่านชื่อสารเคมีและสารอินทรีย์ได้
CLO4 สามารถยกตั ว อย่ างและอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ โครงสร้างและสมบั ติ ท างเคมี ข องสารเคมี ที่ ใช้ ในทาง
สัตวศาสตร์ได้
CLO5 ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการทาปฏิบัติการทางเคมีได้
710 104 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายหลักการทางชีวเคมีของสารมหโมเลกุลและองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
คุณสมบัติและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิค โครงสร้า งและการทางาน
ของเอนไซม์ได้
CLO2 อธิบ ายวิถีเมตาบอลิ ซึมในการสั งเคราะห์ และการสลายคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรด
นิวคลีอิก รวมถึงการสร้างพลังงานในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้
CLO3 ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการทาปฏิบัติการทางชีวเคมีได้
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710 131 การสร้างมโนทัศน์ทางการผลิตสัตว์ในเชิงอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
CLO1 บอกชนิดของอาหารและการให้อาหารเบื้องต้นต่อสัตว์เศรษฐกิจได้
710 221 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6)
CLO1 อธิบายความสาคัญของน้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุสาหรับปศุสัตว์ได้
CLO2 อธิบายต้องการสารอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยวและกระเพาะรวมได้
CLO3 เชื่ อ มโยงกระบวนการใช้ ป ระโยชน์ ข องโภชนะต่ า ง ๆ เพื่ อ ต่ อ การด ารงชี พ การเจริ ญ เติ บ โต
การให้ผลผลิต เนื้อ นม ไข่ และการสืบพันธุ์ได้
710 222 อาหารสัตว์ 3(2-3-4)
CLO1 เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้อย่างเหมาะสม
CLO2 อธิบายหลักการตัดสินใจในการเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้
CLO3 อธิบายการจัดการอาหารหยาบและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้
CLO4 แสดงวิธีการประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบและอาหารสัตว์ได้
CLO5 อธิบายหลักการใช้และข้อจากัดการใช้สารเสริมในอาหารสัตว์ได้
CLO6 อธิบายผลของสารพิษในอาหารต่อปศุสัตว์ได้
CLO7 ร่างกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ได้
CLO8 คานวณสูตรอาหารสัตว์ได้
CLO9 จัดการให้อาหารสัตว์ได้
CLO10 อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ได้
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710 352
CLO1
CLO2
CLO3

เทคโนโลยีและนวัตกรรรมอาหารแพะ 3(2-3-4)
ประกอบสูตรอาหารสาหรับแพะได้
ผลิตพืชอาหารสัตว์สาหรับแพะได้
การผลิตอาหารแพะด้วยนวัตกรรม

710 357
CLO1
CLO2
CLO3

การจัดการอาหารโคนมและพืชอาหารสัตว์ 3(2-3-4)
ประกอบสูตรอาหารสาหรับโคนมได้
ผลิตพืชอาหารสัตว์สาหรับโคนมได้
การผลิตอาหารโคนมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม

710 365 อาหารและการจัดการพืชอาหารสัตว์สาหรับสัตว์ป่า 3(2-3-4)
CLO1 เลือกใช้ประเภทของอาหารให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ป่าแต่ละชนิด
710 387
CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6

เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์ 3(3-0-6)
สามารถแสดงให้เห็นถึงบทบาทโรงงานอาหารสัตว์ต่อในการผลิตอาหารสัตว์
สามารถอธิบายหลักการวางแผนการผลิตอาหารสัตว์
สามารถจัดลาดับกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ด้วยเครื่องจักรกล
สามารถเลือกรูปแบบการแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์
สามารถคัดเลือกและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์
สามารถอธิบายหลักการทาความสะอาดและเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารสัตว์
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CLO7 สามารถอธิบายหลักการและวิธีการบดและการลดขนาด
CLO8 สามารถอธิบายหลักการและวิธีการผสม
CLO9 สามารถอธิบายหลักการและวิธีการขึ้นรูปด้วยความร้อนชื้น
CLO10 สามารถอธิบายหลักการอัดเม็ดและการเอ็กซ์ทรูด
CLO11 สามารถอธิบายหลักการทาแห้งและเย็น
CLO12 สามารถอธิบายหลักการเทคโนโลยีระบบการฉีดของเหลวหลังกระบวนการอัดเม็ด
CLO13 สามารถอธิบายหลักการบรรจุ การขนส่ง และการจัดเก็บอาหารสัตว์สาเร็จรูป
CLO14 สามารถอธิบายหลักการการจัดการของเสียในโรงงานอาหารสัตว์
710 389
CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

วัตถุดิบอาหารสัตว์และเทคโนโลยีวัตถุดิบอาหารสัตว์ 3(2-3-4)
เลือกใช้วัตถุดิบ สารเสริมและเวชภัณฑ์ในอาหารสัตว์ได้
อธิบายประโยชน์ของสารอาหารและความต้องการโภชนะของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ได้
คานวณสูตรอาหารสัตว์เบื้องต้นได้
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้

710 462 โภชนศาสตร์สัตว์เล็ก 3(3-0-6)
CLO1 อธิบายพื้นฐานโภชนศาสตร์สาหรับสุนัขและแมว
CLO2 ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโภชนศาสตร์มาใช้จัดการอาหารตลอดช่วงอายุและช่วงเจ็บป่วย
ของสุนัขและแมวได้
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710 488 ระบบคุณภาพในโรงงานอาหารสัตว์ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายกระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ได้
CLO2 อธิบายระบบคุณภาพในโรงงานอาหารสัตว์ได้
PLO11 จัดการเพาะขยายพันธุ์ปศุสัตว์ได้
710 102 ชีววิทยาทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายหลั กการทางชีววิทยาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ พลังงานในสิ่งมีชีวิต
วิ วั ฒ นาการและการคั ด เลื อ กโดยธรรมชาติ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ พฤติ ก รรมสั ต ว์
นิเวศวิทยา
710 104 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-4)
CLO4 อธิบายการถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน และการควบคุมการแสดงออก
ของยีนได้
710 111 กายวิภาคของสัตว์เลี้ยง 3(2-3-4)
CLO1 ระบุตาแหน่งพร้อมบอกชื่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
710 112 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายกระบวนการทางานและกลไกในการควบคุมการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
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710 141 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 4(3-3-6)
CLO1 อธิบายพันธุศาสตร์เมนเดล พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ เทคนิคลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ความหลากหลายทางพั น ธุกรรม พั น ธุ์สั ต ว์เศรษฐกิจ หลั ก การปรับ ปรุงพั น ธุ์สั ต ว์ รูป แบบการ
คัดเลือก ค่าอัตราพันธุกรรม ความก้าวหน้าของการคัดเลือก การผสมภายในสายพันธุ์ การผสมข้าม
สายพันธุ์ และการผสมเลือดชิด
710 341 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายการสืบพันธุ์และวงรอบการเป็นสัด
CLO2 อธิบายเทคโนโลยีชีวภาพด้านการขยายพันธุ์
CLO3 แก้ไขปัญหาการผสมติดโดยใช้กรณีตัวอย่างได้
CLO4 ผสมพันธุ์สัตว์โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์ได้
710 342 เทคโนโลยีดีเอ็นเอในการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมสัตว์และการใช้ประโยชน์ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายการใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอรูปแบบต่าง ๆ ในการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมใน
สัตว์ได้
CLO2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในสัตว์พร้อมทั้งแปลผล
ข้อมูลได้ถูกต้อง
CLO3 นาข้อมูลจากการวิเคราะห์ค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมไปใช้ในการวางแผนการผสมพันธุ์และ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในสัตว์ได้
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710 343 เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุลและการประยุกต์ใช้ในสัตว์ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายข้อมูลพันธุกรรมในระดับจีโนม การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือชีวสารสนเทศศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ในทางสัตวศาสตร์ได้
CLO2 ใช้ฐานข้อมูลจีโนมสัตว์เพื่อสืบค้นเครื่องหมายพันธุกรรมที่บ่งชี้ลักษณะทางเศรษฐกิจได้
CLO3 วางแผนการใช้เครื่องมือและเทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อใช้ในการตรวจโรคและปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ได้
710 344 การสร้างสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายหลักการโคลนยีน การควบคุมการแสดงออก และการประยุกต์ใช้
CLO2 ออกแบบดีเอ็นเอสายผสมเพื่อนาเข้าสู่เซลล์สัตว์ได้อย่างถูกต้อง
CLO3 อธิบายจริยธรรมเกี่ยวกับสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
710 351 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์แพะ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายหลักการสืบพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์แพะ
CLO2 ใช้เทคโนโลยีสืบพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์แพะได้
710 364 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การผลิต และการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า 3(3-0-6)
CLO1 อธิบายชนิดและสายพันธุ์สัตว์ป่า
CLO2 เลือกใช้ระบบการเลี้ยงได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์ป่า
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710 388 เทคโนโลยีโรงฟักไข่และการจัดการฟักไข่ 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายบทบาทของเทคโนโลยีพื้นฐานในการฟักไข่
CLO2 สามารถอธิบายการกาเนิดไข่ฟักและหลักการสร้างไข่
CLO3 สามารถอธิบายระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกเพศเมียและสัตว์ปีกเพศผู้
CLO4 สามารถอธิบายการเจริญและพัฒนาของคัพภะของสัตว์ปีก
CLO5 สามารถคัดเลือกและจัดการไข่ฟัก
CLO6 สามารถเตรียมการทาความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
CLO7 สามารถเตรียมการเก็บรักษาไข่ฟักและการจัดการก่อนเข้าฟัก
CLO8 สามารถร่างการวางแผนผังและองค์ประกอบของโรงฟัก
CLO9 สามารถอธิบายหลักการเทคโนโลยีตู้ฟักไข่แบบอายุเดียว และแบบหลายอายุ
CLO10 สามารถอธิบายหลักการหลักการถ่ายเทความร้อน
CLO11 สามารถอธิบายหลักการเทคโนโลยีตู้เกิด
CLO12 สามารถจัดการปฏิบัติในการฟักไข่ไก่
CLO13 สามารถจัดการปฏิบัติในการฟักฟักไข่เป็ด
CLO14 สามารถจัดการลูกสัตว์ปีกเกิดใหม่และคัดเพศ
CLO15 สามารถอธิบายหลักการเทคโนโลยีการจัดการลูกไก่ในโรงฟัก
CLO16 สามารถอธิบายหลักการการขนส่งลูกไก่
CLO17 สามารถแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาในการฟักไข่
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710 441 การผสมเทียมปศุสัตว์ 3(2-3-4)
CLO1 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์
CLO2 อธิบายการนาสัตว์มาใช้เพาะขยายพันธุ์โดยคานึงถึงสวัสดิภาพและจรรยาบรรณการใช้สัตว์
710 442 เทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 3(2-3-4)
CLO1 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์
CLO2 อธิบายการนาสัตว์มาใช้เพาะขยายพันธุ์โดยคานึงถึงสวัสดิภาพและจรรยาบรรณการใช้สัตว์
PLO12 จัดการการเลี้ยงปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมได้
710 103 ฟิสิกส์ทางสัตวศาสตร์ 4(3-3-6)
CLO1 สามารถนาหลักการสาคัญของฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ไปใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ได้
CLO2 มีทักษะในการวิเคราะห์และคานวณปัญหาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและโรงเรือนระบบปิดแบบ
ควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยน้า (Evaporative cooling system; EVAP system)
710 131 การสร้างมโนทัศน์ทางการผลิตสัตว์ในเชิงอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
CLO2 บอกสายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์เบื้องต้นของสัตว์เศรษฐกิจได้
CLO3 บอกหลักการจัดการฟาร์ม ทั้งด้านการสุขาภิบาล และการป้องกันโรค ตามมาตรฐานฟาร์มได้
CLO4 ปฏิบัติงานตามคาสั่งที่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ในฟาร์ม
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710 151 วิศวกรรมพื้นฐานเพื่อการผลิตปศุสัตว์ 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายหลักการและองค์ประกอบของอุปกรณ์และระบบสนับสนุนในฟาร์มอัจฉริยะเพื่อการ
ผลิตปศุสัตว์
710 221 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6)
CLO2 อธิบายความต้องการสารอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยวและกระเพาะรวมได้
CLO3 เชื่อมโยงกระบวนการใช้ประโยชน์ของโภชนะต่าง ๆ เพื่อต่อการดารงชีพ การเจริญเติบโต การให้ผล
ผลิต เนื้อ นม ไข่ และการสืบพันธุ์ได้
710 251 การผลิตและการจัดการสุกร 3(2-3-4)
CLO1 จัดการการเลี้ยงสุกรในระยะต่าง ๆ ได้
710 252 การผลิตสัตว์ปีกและการจัดการเชิงอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
CLO1 จัดการการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ และสัตว์ปีกเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้
710 253 การผลิตโคเนื้อโคนมและการจัดการเชิงอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
CLO1 จัดการการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อในระยะต่าง ๆ ได้
710 353 การจัดการฟาร์มแพะ 3(3-0-6)
CLO1 เลือกรูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้
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CLO2 เลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการของเสียได้อย่างเหมาะสม
CLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการฟาร์มแพะอย่างสร้างสรรค์
710 354 การผลิตโคเนื้อคุณภาพ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ และระบบประกันคุณภาพการผลิตโคเนื้อสมัยใหม่
CLO2 จัดการวางแผนบริหารธุรกิจผลิตโคเนื้อคุณภาพได้
710 356
CLO1
CLO2
CLO3

เทคโนโลยีการจัดการฝูงโคนม 3(2-3-4)
สามารถอธิบายการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฝูงโคนม
สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการฝูงโคนม
สามารถประเมินความเสี่ยงในการจัดการฟาร์มโคนม

710 359 การจัดการผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม
CLO1 สามารถวางแผนและจัดการการผลิตสุกรในระบบอุตสาหกรรมได้
710 366 การผลิตนกกระทา 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายการผลิตนกกระทาในประเทศไทยได้
CLO2 จัดการการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ นกกระทาเนื้อ และนกกระทาไข่ได้
710 367 การผลิตเป็ด 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายการผลิตเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ในประเทศไทย
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CLO2 จัดการการเลี้ยงเป็ดไข่และเป็ดเนื้อได้
710 368 การผลิตและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองไทย 3(2-3-4)
CLO1 จัดการการผลิตไก่พื้นเมืองตามหลักการพื้นฐานได้
710 383 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเพื่อการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบาย ความรู้เบื้องต้น บทบาทและความสาคัญของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง
CLO2 สามารถอธิบายนวัตกรรมการจัดการฟาร์มอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมได้
710 386 การจัดการและพัฒนาธุรกิจปศุสัตว์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายภาพรวมของการเข้าใจถึงบทบาทและความสาคัญของการผลิตปศุสัตว์
CLO2 สามารถอธิบายภาพรวมของการเข้าใจถึงบทบาทและความสาคัญของโรงผลิตอาหารสัตว์ วัตถุดิบ
เวชภัณฑ์ และอาหารเสริม
CLO3 สามารถอธิบายภาพรวมของการเข้าใจถึงบทบาทและความสาคัญของโรงฟัก
CLO4 สามารถอธิบายภาพรวมของการเข้าใจถึงบทบาทและความสาคัญของโรงฆ่าสัตว์และอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
CLO5 สามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ
CLO6 สามารถอธิบายระบบธุรกิจและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
CLO7 สามารถอธิบายรูปแบบการประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
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CLO8 สามารถอธิบายหน้าที่ธุรกิจด้านการตลาด การผลิต การบัญชี การเงิน และทรัพยากรบุคคล
CLO9 สามารถอธิบายการจัดการองค์กร
CLO10 สามารถอธิบายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
CLO11 สามารถอธิบายธุรกิจระหว่างประเทศ
710 391 ฝึกประสบการณ์ 2 1(0-3-0)
CLO1 อธิบายวิธีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ได้
CLO2 ใช้เทคโนโลยีในการจัดการการเลี้ยงสัตว์ได้
CLO3 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ได้
710 432 กฎหมายและระบบมาตรฐานที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ 3(3-0-6)
CLO1 อธิบายกฎหมายที่ใช้ในฟาร์มเลีย้ งสัตว์เชิงพาณิชย์ได้
CLO2 เลือกใช้และประยุกต์มาตรฐานและระบบคุณภาพได้เหมาะสมตามบริบทของชนิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์
และชนิดของผลผลิตจากสัตว์
710 455 การเป็นผู้ประกอบการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายระบบธุรกิจการผลิตโคเนื้อคุณภาพ อุตสาหกรรมเนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโค
710 466 การผลิตสัตว์ปีกสวยงาม 3(2-3-4)
CLO1 จัดการการเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงามได้

มคอ. 2
หมายเหตุ

231
PLOs

รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)

710 484 การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายภาพรวมของการเข้าใจถึงบทบาทและความสาคัญของคุณภาพการผลิตมาตรฐาน
สินค้าจากปศุสัตว์
CLO2 สามารถอธิบายการควบคุมขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบย้อนกลับ
CLO3 สามารถอธิบายการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม
CLO4 สามารถอธิบายวิธีการตรวจวัดคุณภาพ
CLO5 สามารถอธิบายหลักการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
CLO6 สามารถอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
CLO7 สามารถอธิบายขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นมาตรฐานด้านสุขาภิบาล
CLO8 สามารถอธิบายการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ
CLO9 สามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
CLO10 สามารถอธิบายระบบการประกันคุณภาพอื่นเพื่อการค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
710 485 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1 3(3-0-6)
CLO1 อธิบายทฤษฎี หลักการด้านการจัดการสัตว์ได้
710 486 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายทฤษฎี หลักการ และฝึกปฏิบัติด้านการจัดการสัตว์ได้
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PLO13 วางแผนการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ได้
710 231 การจัดการสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยชีวภาพ 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายหลักการป้องกันการเกิดโรคภายในฟาร์มได้
CLO2 สามารถอธิบายหลักการการจัดการและควบคุมโรคสัตว์ได้
CLO3 สามารถจัดการเมื่อมีสัตว์ป่วยภายในฟาร์มเบื้องต้นได้
710 232 จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-4)
CLO1 สามารถอธิบายนิยาม ระบุ หรือจดจาเนื้อหาสาระที่สาคัญของเชื้อจุลินทรีย์โดยทั่วไปได้
CLO2 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานทางจุลชีววิทยาเพื่อนาไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่สัตวบาลให้
สอดคล้องกับบริบทได้อย่างเหมาะสม
710 332 กลไกการเกิดโรคและการตรวจวินิจฉัย 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายการตอบสนองของร่างกายต่อการบาดเจ็บ
CLO2 เชื่อมโยงกระบวนการเกิดความผิดปกติในระดับเชลล์ ความผิดปกติระดับเนื้อเยื่อ และอาการป่วย
CLO3 ระบุขั้นตอนการผ่าชาก
CLO4 เลือกและระบุการเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสม
710 333 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์ 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายชนิดของยาที่ใช้ในสัตว์เบื้องต้นได้
CLO2 สามารถอธิบายวิธีการใช้ยาสาหรับสัตว์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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710 355 การจัดการสุขภาพโคเนื้อคุณภาพ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายหลักเกณฑ์การจัดการฟาร์มโคเนื้อตามมาตรฐานฟาร์ม
CLO2 วางแผนการป้องกันโรคและจัดการสุขาภิบาลในฟาร์มโคเนื้อได้
CLO3 วินิจฉัยโรคเบื้องต้นเป็น และจัดการสัตว์ป่วยเบื้องต้นได้
CLO4 วางแผนการจัดการสุขภาพรายฝูงในโคเนื้อ
710 361 การดูแลและการจัดการสุนัขและแมว 3(3-0-6)
CLO1 อธิบายคุณลักษณะและการปฏิบัติต่าง ๆ ในการจัดการสุนัขและแมวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
สามารถประยุกต์ใช้ดูแลสุนัขและแมวได้
710 362 การดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนวิเทศและขนาดเล็ก 3(3-0-6)
CLO1 อธิบายคุณลักษณะและการปฏิบัติต่าง ๆ ในการจัดการสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนต่างถิ่น และสัตว์ชนิด
พิเศษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนต่างถิ่นและสัตว์
ชนิดพิเศษได้
710 363 หลักการพยาบาลสัตว์ 3(3-0-6)
CLO1 สามารถประยุกต์พื้นฐานและทฤษฎีการพยาบาลสัตว์ มาใช้บริบาลสัตว์ป่วยในระดับเบื้องต้นได้
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710 382 การจัดการฟาร์มสีเขียวและเพิ่มมูลค่าของเสีย 3(3-0-6)
CLO1 เลือกใช้กระบวนการทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเคมี ในการจัดการของเสียจากปศุสัตว์และ
ทางการเกษตรได้
710 431 พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์ 3(3-0-6)
CLO1 อธิบายหลักการทางพิษวิทยาชีวภาพในสัตว์ได้
CLO2 เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารทดสอบความเป็ น พิ ษ ในสั ต ว์ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ตามหลั ก จรรยาบรรณและ
สวัสดิภาพสัตว์ได้
CLO3 ประยุกต์ใช้กลไกพิษวิทยาชีวภาพในสัตว์ในการจัดการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเหมาะสม
710 451 โปรแกรมสุขภาพแพะ 3(2-3-4)
CLO1 วางแผนการจัดการสุขภาพแพะรายฝูงได้
CLO2 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวินิจฉัยโรคได้
710 457 การดูแลสุขภาพโคนม 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายหลักเกณฑ์การจัดการฟาร์มโคนมตามมาตรฐานฟาร์ม
CLO2 วางแผนการป้องกันโรคและจัดการสุขาภิบาลในฟาร์มโคนมได้
CLO3 วินิจฉัยโรคเบื้องต้นเป็น และจัดการสัตว์ป่วยเบื้องต้นได้
CLO4 วางแผนการจัดการสุขภาพรายฝูงในโคนม
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710 458 โรคและการสุขาภิบาลในฟาร์มสุกร 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายหลักการสุขาภิบาลทั่วไปในสุกร
CLO2 อธิบายกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสุกร
CLO3 อธิบายสาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การรักษา และการควบคุมโรคในสุกร
CLO4 สามารถเลือกใช้ยา การสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทาลายเชื้อโรค การป้องกันและการควบคุมโรคในสุกร
CLO5 สามารถปฏิบัติงานตามคาสั่งที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลในฟาร์มสุกร
710 463 โรคสัตว์ป่าและสวัสดิภาพสัตว์ 3(3-0-6)
CLO1 อธิบายโรคที่สาคัญในสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ได้
CLO2 อธิบายหลักสวัสดิภาพที่ใช้ในสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ได้
CLO3 เลือกใช้หลักการจัดการสุขภาพสัตว์ป่าประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
710 467 การจัดการสุขภาพสัตว์ปีก 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายหลักเกณฑ์การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกตามมาตรฐานฟาร์ม
CLO2 วางแผนการจัดการสุขภาพรายฝูงในสัตว์ปีก
PLO14 คานวณสมรรถภาพการผลิตและต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ได้
710 251 การผลิตและการจัดการสุกร 3(2-3-4)
CLO2 คานวณประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตได้
710 252 การผลิตสัตว์ปีกและการจัดการเชิงอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
CLO2 คานวณประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตได้
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710 253 การผลิตโคเนื้อโคนมและการจัดการเชิงอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
CLO2 คานวณประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตได้
710 359 การจัดการผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม
CLO2 คานวณประสิทธิภาพการผลิตได้
710 372 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
CLO1 แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสินค้าปศุสัตว์โดยการจัดทาบัญชีฟาร์มและการ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้
PLO15 เลือกวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมของฟาร์มปศุสัตว์โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมได้
710 131 การสร้างมโนทัศน์ทางการผลิตสัตว์ในเชิงอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
CLO3 บอกหลักการจัดการฟาร์ม ทั้งด้านการสุขาภิบาล และการป้องกันโรค ตามมาตรฐานฟาร์มได้
710 132 กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับสัตว์ 3(3-0-6)
CLO1 สามารถเลือกใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อใช้จัดการหรือแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติหน้าที่สัตวบาลให้สอดคล้องกับบริบทได้อย่างเหมาะสม
710 382 การจัดการฟาร์มสีเขียวและเพิ่มมูลค่าของเสีย 3(3-0-6)
CLO1 เลือกใช้กระบวนการทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเคมี ในการจัดการของเสียจากปศุสัตว์และ
ทางการเกษตรได้

มคอ. 2
หมายเหตุ

237
PLOs

รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)

CLO2 อธิบายหลักการจัดการฟาร์มสีเขียว และการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์และทางการเกษตรได้
CLO3 อธิบายข้อบังคับและกฎหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้
CLO4 เลือกใช้วธิ ีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์และการเกษตรได้
710 464 การจัดการและการแปรรูปสัตว์ป่า 3(3-0-6)
CLO1 วางแผนการจัดการฟาร์มโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ได้
CLO2 เลือกใช้วิธีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
CLO3 วางแผนการตลาดสัตว์ป่าโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
PLO16 จัดการผลิตผลจากสัตว์และอาหารปลอดภัยได้
710 232 จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-4)
CLO1 สามารถอธิบายนิยาม ระบุ หรือจดจาเนื้อหาสาระที่สาคัญของเชื้อจุลินทรีย์โดยทั่วไปได้
710 358
CLO1
CLO2
CLO3

การผลิตน้านมคุณภาพและผลิตภัณฑ์นม 3(2-3-4)
อธิบายขั้นตอนการควบคุมคุณภาพน้านมจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค
ตรวจคุณภาพน้านมดิบทางห้องปฏิบัติการได้
แปรรูปน้านมดิบเป็นผลิตภัณฑ์นมได้

710 371 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการแปรรูปเชิงสร้างสรรค์ 3(2-3-4)
CLO1 ทราบผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงอุตสาหกรรมและส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เพื่อนามาใช้เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สาอาง
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CLO2 ทราบกรรมวิธีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การ
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์
CLO3 ทราบเทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการทาการตลาดและการสร้างสื่อเพื่อการจัด
จาหน่าย
710 452 ผลิตภัณฑ์แปรรูปและการตลาดแพะ 3(2-3-4)
CLO1 แปรรูปผลผลิตจากเนื้อและนมแพะได้
CLO2 ออกแบบผลิตภัณฑ์จากแพะด้วยนวัตกรรม
710 453
CLO1
CLO2
CLO3

เนื้อโคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 3(2-3-4)
อธิบายการจัดการโรงฆ่าสัตว์ มาตรฐานการฆ่าและตัดแต่งซากโค
อธิบายการแบ่งเกรดคุณภาพซาก และการประเมินคุณภาพเนื้อโค
เลือกวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคเพื่อเพิ่มมูลค่าที่เหมาะสมได้

710 483
CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6

เทคโนโลยีโรงฆ่าและการจัดการเนื้อสัตว์ 3(3-0-6)
สามารถอธิบายหลักการเทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรม
สามารถอธิบายหลักการการจัดการสัตว์ก่อนการฆ่า
สามารถอธิบายหลักการการขนส่งสัตว์
สามารถอธิบายหลักการเทคนิคการฆ่าสัตว์ให้ตายอย่างสงบและรวดเร็ว
สามารถอธิบายหลักการตรวจพยาธิสภาพทั่วไปเพื่อประกันความปลอดภัย
สามารถอธิบายหลักการรการจัดการระบบและโครงสร้างโรงฆ่าสัตว์
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CLO7 สามารถจัดลาดับคุณภาพเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
CLO8 สามารถอธิบายหลักการเก็บรักษาเนื้อสัตว์
CLO9 สามารถอธิบายการจัดการอนามัยในโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐาน
CLO10 สามารถอธิบายการตัดแต่งและการประเมินคุณภาพซากสัตว์
CLO11 สามารถอธิบายวิทยาศาสตร์เนื้อและการจัดการเนื้อสัตว์
CLO12 สามารถอธิบายการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการตลาดเนื้อสัตว์
PLO17 ประยุกต์หลักการตลาดกับการผลิตปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการได้
710 151 วิศวกรรมพื้นฐานเพื่อการผลิตปศุสัตว์ 3(3-0-6)
CLO3 สามารถอธิบายหลักการและองค์ประกอบของระบบโลจิสติกในการผลิตปศุสัตว์
710 371 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการแปรรูปเชิงสร้างสรรค์ 3(2-3-4)
CLO3 ทราบเทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการทาการตลาดและการสร้างสื่อเพื่อการจัดจาหน่าย
710 372 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
CLO2 วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยใช้หลักการตลาด
และข้อมูลของทางการตลาดได้
CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อกระจายสินค้าปศุสัตว์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคได้
710 452 ผลิตภัณฑ์แปรรูปและการตลาดแพะ 3(2-3-4)
CLO3 อธิบายกลไกด้านการตลาดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะได้
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มคอ. 2
หมายเหตุ

710 454 การตลาดโคเนื้อคุณภาพและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายระบบโซ่อุปทานการผลิตและตลาดโคเนื้อ
CLO2 อธิบายหลักการจัดการโลจิสติกส์ การทาตลาดโคเนื้อและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อ
CLO3 จั ดการวิเคราะห์ ส ภาวะแวดล้ อม (SWOT) เขียนแผนโมเดลทางธุรกิจโคเนื้อคุณ ภาพและธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคได้
710 455 การเป็นผู้ประกอบการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพ 3(2-3-4)
CLO2 อธิบายหลักการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพ
CLO3 จัดการวางแผนพัฒนาธุรกิจผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพได้
710 456 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมสมัยใหม่ 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายระบบธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมสมัยใหม่
CLO2 อธิบายหลักการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม
CLO3 จัดการวางแผนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมได้
710 461 การจัดการธุรกิจสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6)
CLO1 อธิบายพื้นฐานการประกอบธุรกิจสัตว์เลี้ยง
CLO2 ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีมาใช้ประกอบธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่ตนสนใจได้
PLO18 สามารถแก้ปัญหาทางด้านการผลิตปศุสัตว์โดยบูรณาการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
710 293 สถิติและการวางแผนการวิจัย 3(2-3-4)
CLO1 วางแผนงานทดลองทางด้านสัตวศาสตร์
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CLO3 ติดตั้งโปรแกรมและใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
710 384 ข้อมูลและการจัดการข้อมูลเพื่อการผลิตปศุสัตว์ 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายความหมาย ประเภทและแหล่งที่มาของข้อมูลทางปศุสัตว์ได้
CLO2 สามารถอธิ บ ายวางแผนการเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล คุ ณ สมบั ติ ข องข้ อ มู ลที่ ดี ระบบสารสนเทศ
การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์ได้
CLO3 สามารถใช้โปรแกรมการจัดการแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ หรือสามารถใช้ฐานข้อมูลในการเก็บข้อมู ล
ทางด้านปศุสัตว์ได้
CLO4 สามารถการวิเคราะห์ ข้ อมู ล รายงาน สรุป ผล และการน าเสนอข้อ มู ล เพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ในทาง
ปศุสัตว์
710 385
CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-6)
สามารถอธิบายการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์การคัดเลือกตัวแปร
สามารถอธิบายนิยามของโครงข่ายประสาทเทียม และปัญญาประดิษฐ์
สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ในทางสัตวศาสตร์ได้
สามารถอธิบายภาพรวมของปัญญาประดิษฐ์สาขาต่าง ๆ รวมทั้งตัวอย่างงานประยุกต์ทาง
ปัญญาประดิษฐ์ในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสัตวศาสตร์

710 394 ปัญหาพิเศษ 2(0-6-0)
CLO1 สามารถแก้ปัญหาทางด้านการผลิตปศุสัตว์โดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสมัยใหม่
หรือ นวัตกรรม
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CLO2 สามารถสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ที่น่าสนใจได้
710 395 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1 6(0-18-0)
CLO1 สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานในสถานประกอบการนั้นได้
CLO2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการกับการปฏิบัติงานจริงได้
710 465 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มและการอนุรักษ์สัตว์ป่า 3(2-3-4)
CLO1 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการฟาร์มสัตว์ป่าได้อย่างเหมาะสม
CLO2 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาสัตว์ป่าเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสม
710 481
CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6
CLO7
CLO8

การประยุกต์ใช้งานวิจัยในระบบอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 3(2-3-4)
สามารถอธิบายหลักและวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์
สามารถอธิบายการกาหนดปัญหาการวิจัย
สามารถอธิบายการวางรูปแบบการวิจัย
สามารถอธิบายการสร้างวัตถุประสงค์และสมมติฐานของงานวิจัย
สามารถอธิบายการเก็บรวบรวมข้อมูล
สามารถอธิบายการสร้างแบบสอบถาม
สามารถอธิบายการวิเคราะห์และ ตีความข้อมูล
สามารถอธิบายรูปแบบการใช้สถิติสาหรับการวิจัย
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CLO9 สามารถอธิบายการประยุกต์หลักการไคเซ็น (Kaizen) ในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดปัญหาในกระบวนการผลิต
710 487 จุลนิพนธ์ 3(0-9-0)
CLO1 สามารถแก้ปัญหาทางด้านการผลิตปศุสัตว์โดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสมัยใหม่
หรือ นวัตกรรม
CLO2 สามารถสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ที่น่าสนใจได้
710 488 ระบบคุณภาพในโรงงานอาหารสัตว์ 3(2-3-4)
CLO1 ใช้ระบบการจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการได้
CLO2 ประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในโรงงานอาหารสัตว์ได้
710 491 สหกิจศึกษา 1 9(0-27-0)
CLO1 สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานในสถานประกอบการนั้นได้
CLO2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการกับการปฏิบัติงานจริงได้
710 492 สหกิจศึกษา 2 9(0-27-0)
CLO1 สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานในสถานประกอบการนั้นได้
CLO2 สามารถแก้ปัญหาโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการที่ต่อเนื่องมาจากการปฏิบัติงานสหกิจ 1 ได้
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710 493 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2 6(0-18-0)
CLO1 สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานในสถานประกอบการนั้นได้
CLO2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการกับการปฏิบัติงานจริงได้
PLO19 แสดงวิธีการสื่อสารวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์ควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
710 381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์ม 3(2-3-4)
CLO1 สืบค้นสารสนเทศทางการเกษตรได้
CLO2 สืบค้นฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางการเกษตรได้
CLO3 อธิบายหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์ม
710 392 สัมมนา 1(0-2-1)
CLO1 สามารถนาเสนอสาระสาคัญที่ได้จากการอ่านบทความวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์ในรูปแบบตาราง
หรือแผนภาพได้
710 393 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 2(1-2-3)
CLO1 สามารถฝึกพูดในที่สาธารณะ และทาหน้าที่ผู้ประสานงานในการประชุมกลุ่มย่อยได้
CLO2 เขียนประวัติ และจดหมายสมัครงานได้
CLO3 ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์เพื่อการจัดการธุรกิจได้
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710 482 สื่อสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3(3-0-6)
CLO1 สามารถเลือกใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
CLO2 สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรไปสู่ผู้สนใจ เกษตรกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO20 แสดงออกถึงภาวะผู้นา ผู้ตาม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทางานร่วมกับผู้อื่น
710 291 ฝึกประสบการณ์ 1 1(0-3-0)
CLO1 สามารถปฏิบัติงานตามคาสั่งที่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ในฟาร์ม
710 292 ภาวะผู้นาและส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายนิยาม ระบุ หรือจดจาเนื้อหาสาระที่สาคัญในหลักการภาวะผู้นาและการส่งเสริม
การเกษตรได้
CLO2 สามารถเลือกใช้กระบวนการทางส่งเสริมการเกษตรเพื่อใช้จัดการหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
หน้าที่สัตวบาลให้สอดคล้องกับบริบทได้อย่างเหมาะสม
710 391 ฝึกประสบการณ์ 2 1(0-3-0)
CLO4 สามารถปฏิบัติงานตามคาสั่งที่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ในฟาร์ม
710 392 สัมมนา 1(0-2-1)
CLO2 สามารถตัดสินใจเลือกบทความวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อสัมมนาที่
กาหนดได้
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710 395 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1 6(0-18-0)
CLO1 สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานในสถานประกอบการนั้นได้
710 491 สหกิจศึกษา 1 9(0-27-0)
CLO1 สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานในสถานประกอบการนั้นได้
710 492 สหกิจศึกษา 2 9(0-27-0)
CLO1 สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานในสถานประกอบการนั้นได้
710 493 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2 6(0-18-0)
CLO1 สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานในสถานประกอบการนั้นได้
PLO21 แสดงออกถึงความเป็นผู้มีจริยธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
710 132 กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับสัตว์ 3(3-0-6)
CLO1 สามารถเลือกใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อใช้จัดการหรือแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่สัตวบาลให้สอดคล้องกับบริบทได้อย่างเหมาะสม
CLO2 สามารถอธิบายนิยาม ระบุ หรือจดจาเนื้อหาสาระที่สาคัญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณ
วิช าชี พ สั ตวบาล และเข้ าใจหลั ก การพื้ น ฐานในการกาหนดกฎหมายและจรรยาบรรณวิช าชี พ
ดังกล่าว
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710 331 พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว์ 3(2-3-4)
CLO1 จับบังคับและควบคุมสัตว์ตามหลักหลักสวัสดิภาพสัตว์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
CLO2 อธิบายวิธีการวิจัยด้านพฤติกรรมและการควบคุมสัตว์
710 395 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1 6(0-18-0)
CLO2 สามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
710 491 สหกิจศึกษา 1 9(0-27-0)
CLO2 สามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
710 492 สหกิจศึกษา 2 9(0-27-0)
CLO2 สามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
710 493 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2 6(0-18-0)
CLO2 สามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร หากปรับเกินกว่า 1 ครั้ง ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัญหาหรืออุปสรรคใด
จึงจาเป็นต้องปรับ CLOs มากกว่า 1 ครั้ง
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