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ค าน า 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงจาก
ปี 2559 เนื่องจากสภาวะการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรโลกอย่างรวดเร็ว ท าให้ความต้องการอาหาร
ทางด้านสินค้า ปศุสัตว์เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งความต้องการบริโภคโคเนื้อมีชีวิต เนื้อช าแหละ นมพร้อมดื่ม และ
ผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการบริโภคสูงขึ้น เนื่องจากจ านวนประชากร
ที่เพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ตามบริบทการพัฒนาทางปศุสัตว์ ซึ่งจังหวัดยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส เป็นพ้ืนที่ในสังกัดส านักงานปศุสัตว์ เขต 9 จึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์พ.ศ. 2561 - 2565 ขึ้นโดยด าเนินงานตามกรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 
พ.ศ. 2561 – 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ของแผน ฯ คือ “การปศุสัตว์ไทยยั่งยืน ก้าวไกลในตลาดโลก” เพ่ือ
มุ่งตอบเป้าหมายหลักตั้งแต่การท าให้สังคมอยู่ดีมีสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้านการปศุสัตว์
ให้มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ การปศุสัตว์มีโครงสร้างการผลิตได้มาตรฐาน มีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ภูมิปัญญาต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีในเชิงบูรณาการ ตลอดจน
ห่วงโซ่การผลิตและได้ก าหนดยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ไว้เพ่ือการขับเคลื่อน ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับบุคลากรภาคการปศุสัตว์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการผลิตบน
พ้ืนฐานของนวัตกรรม เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการปศุสัตว์ไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความมั่นคงทางการตลาดและสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศแม้ว่าจะมีโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการเลี้ยงใน
พ้ืนที่ท าให้ต้องน าเข้าจากประเทศในแถบยุโรปและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้นสาขาวิชาสัตวศาสตร์และ
ธุรกิจปศุสัตว์ จึงมุ่งหวังที่จะศึกษา วิจัย ค้นคว้า และพัฒนาให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสัตว์
ส าหรับบริโภคในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนับสนุนวัตถุดิบเนื้อฮาลาลให้แก่อุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาล และให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ คุณภาพดีให้แก่
เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการเสริมความเข้มแข็งในนโยบายที่มุ่งเน้นให้พ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาลเพ่ือรองรับแผนการผลักดันให้ครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาล
ด้วย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์เป็นหลักสูตรปรับปรุง      
ปีพุทธศักราช 2564 จัดท าข้ึนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีจุดเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้และทักษะวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ สามารถสร้างงานและอาชีพการผลิตสัตว์
ที่มีในท้องถิ่นได้ รายละเอียดในเล่มประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวดคือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงานและโครงสร้างของลักสูตร ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การ
สอนและประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การประกันคุณภาพ  
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ของหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ฉบับนี้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องแนวปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรได้ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์และประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคาดหวังว่าหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงฉบับนี้
จะสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คณาจารย์นักศึกษา 
ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรในครั้ง
นี้ 
 
 

                      
...................................................................... 

(อาจารย์สุวรรณา  ทองดอนค า) 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : 25591571100303 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Animal Science and Livestock     

Business  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์) 
  ชื่อย่อ : วท.บ. (สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Animal Science and Livestock  

Business) 
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Animal Science and Livestock Business) 

 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิต 
 ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2564 
 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เห็นสมควรให้เสนอ
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
 6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  
 6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในคราว
การประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  
 6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 
 
7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ประกอบอาชีพส่วนตัว : เป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ด โคพ้ืนเมือง 
โคขุน สุกร แพะและแกะ เกษตรผสมผสานและสัตว์อ่ืน ๆ เป็นต้น 
 8.2 งานราชการ : นักวิชาการสัตวบาล-สัตวศาสตร์ นักวิชาการอาหารสัตว์  นักวิจัยและ
นักวิทยาศาสตร์ประจ าหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่ประจ าสวนสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล หรือเป็นบุคคลากรทางการศึกษาใน
สถาบันทางการศึกษาท่ีมีการสอนทางด้านสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์ 
 8.3 งานเอกชน : นักสัตวบาลประจ าฟาร์ม นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ นักวิชาการ            
โภชนศาสตร์สัตว์  หรือตัวแทนจ าหน่ายอาหารสัตว์  นักวิชาการอาหารสัตว์ ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฝ่ายขึ้น
ทะเบียนยา ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ฝ่ายเจ้าหน้าควบคุมคุณภาพของสินค้าทางด้านปศุสัตว์  และ
อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1.นางสาวจารุณี  หนูละออง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม.เกษตรศาสตร์ 
(สัตวบาล-สัตวศาสตร์) 
วท.บ. สัตวศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

2551 
 
2546 

2. นางสาวเกตวรรณ  บุญเทพ 
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. สัตวศาสตร ์
 
วท.บ. สัตวศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

2557 
 
2551 

3. นายบุคอรี  มะตูแก 
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. สัตวศาสตร ์
 
วท.บ. เกษตรศาสตร์  
(สัตวศาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2558 
 
2555 

4. นางสาวสุวรรณา ทองดอนค า 
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. สัตวศาสตร ์
 
วท.บ. (สัตวศาสตร)์ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก  

2559 
 
2554 

5.นางสาวนิราณี  บือราเฮง 
อาจารย์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ปร.ด.พืชศาสตร์ 
 
วท.ม.พืชศาสตร์ 
 
วท.บ.พืชศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

2562 
 
2555 
 
2551 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 

11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การปฏิวัติยุคดิจิทัลได้น าไปสู่การปฏิวัติ อุตสาหกรรม  ครั้งที่  4 (Industry 4.0) คือ  
เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนย้าย
สินค้าและข้อมูลได้อย่างอิสระเสรีและไร้พรมแดน โฉมหน้าของโลก รอบใหม่จะเป็นยุคของ Internet of 
things หรือยุคท่ีระบบอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายขยายเข้าไปสู่สถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา ศูนย์ดูแล 
สุขภาพ และการขนส่ง เป็นต้น ระบบทางเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ยุค อุตสาหกรรม 4.0 โดยประเทศไทยได้
จัดท านโยบายที่รองรับการเป็น ประเทศไทย 4.0 เพ่ือพัฒนาประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Value-based Economy)1 ซึ่งรัฐบาลไทยได้มีความพยายามที่จะปฎิรูปการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การทุ่มงบประมาณด้านการศึกษา ในปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 17.6  
ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ2  แต่การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ซึ่งความแตกต่างระหว่างการจัดการศึกษาของ
เมืองใหญ่และการจัดการศึกษาของพ้ืนที่ชนบทยังคงแตกต่างกันสูง และจากเป้าหมายการศึกษาที่
พยายามมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ท าให้เด็กที่เก่งด้านอ่ืน ๆ ได้รับการยอมรับที่น้อยกว่า อาจจะ
เป็นผลที่ส่งให้เด็กที่ไม่เก่งทางวิชาการไม่มีความสุขจากการเรียน ส่วนเด็กที่เก่งด้านวิชาการเพียงด้าน
เดียวก็ยากต่อการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมที่มีความหลากหลาย 
 ดังนั้นการพัฒนาด้านการศึกษาพบว่า นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นหนึ่งในความท้าทาย ต่อ
การพัฒนาการศึกษา ซึ่งจะท าให้ประเทศมีรูปแบบเศรษฐกิจโฉมใหม่  ในการพัฒนาประเทศเพ่ือเข้าสู่
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Valuebased economy) ที่จะพลิกโฉมรูปแบบ ของประเทศ
ดังนี้  
 1) จากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur)  
 2) จากธุรกิจขนาดย่อมแบบดั้งเดิม (SMEs) ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ อยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ
เป็นธุรกิจประกอบการแนวใหม่ (Smart Enterprises) และธุรกิจเกิดใหม่ที่ใช้นวัตกรรมช่วยเสริม
ศักยภาพในการผลิต (Startups)  
 3) จากธุรกิจบริการแบบเดิม (Traditional Services) ที่มีการสร้างมูลค่า  ที่ค่อนข้างต่ า 
ไปสู่ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services)  
 
 
 
 
 
 

1 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 (Education in Thailand 2018).  
  บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด. กรุงเทพ ฯ. 
2 นิรนาม. (2016). สถานการณ์ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย.   

https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge (28 สิงหาคม 2563)  
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 4) จากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง3 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จัดท าบนพ้ืนฐาน 

ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทาง 
ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยึดหลักทางสายกลาง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัวเอง นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวยังมี 
เป้าหมายที่ให้คนไทยทุกช่วงอายุได้มีทักษะและศักยภาพเพ่ือสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 1  
ซึ่ง การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรโลกอย่างรวดเร็ว ท าให้ความต้องการอาหารทางด้านสินค้า ปศุสัตว์
เพ่ิมสูงขึ้น ความต้องการบริโภคโคเนื้อมีชีวิต เนื้อช าแหละ นมพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์จะมี
ปริมาณการบริโภคสูงขึ้น เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้
ตามบริบทการพัฒนาทางปศุสัตว์ ซึ่งจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นพ้ืนที่ในสังกัดส านักงาน       
ปศุสัตว์ เขต 9 จึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์พ.ศ. 2561 - 2565 ขึ้นโดยด าเนินงานตาม
กรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 – 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ของแผน ฯ คือ 
“การปศุสัตว์ไทยยั่งยืน ก้าวไกลในตลาดโลก” เพ่ือมุ่งตอบเป้าหมายหลักตั้งแต่การท าให้สังคมอยู่ดีมีสุข 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ให้มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ  
 จากปัญหานักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วมีอัตราการว่างงานสูง ในขณะที่บางสาขาอาชีพมีการ
ขาดแคลนแรงงานท าให้เป็นจุดที่ทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ไดม้ีการปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษามี
ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการรองรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอย่างรวดเร็ว ทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยี และการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก หลั กสูตรจึง
มุ่งเน้นในการสอนทั้งความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 
เช่น โค แพะ แกะ และ สัตว์ปีก เพ่ือรองรับการเป็นแหล่งอาหารของคนทั้งอาเซียนและทั้งโลก เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสาขาปศุสัตว์ขยายตัว
ร้อยละ 0.83  เมื่อเข้า ไตรมาส 2 ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2562 โดย 
ผลผลิตปศุสัตว์ส าคัญเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่และน้ านมดิบ โดยผลผลิตไก่เนื้อมีปริมาณเพ่ิมขึ้น
จากการขยายการผลิตรองรับความต้องการเนื้อไก่ของตลาดต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดที่น าเข้าเนื้อไก่จากไทยเพ่ิมมากขึ้น ผลผลิตสุกรมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีสามารถดูแล และป้องกันโรค
ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรารอดของสุกรเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งมีการขยายการผลิตเพ่ือ
รองรับ ความต้องการบริโภคของตลาดต่างประเทศ ไข่ไก่มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเกษตรกรมีระบบการ
ผลิตที่ดีและมีการจัดการ เลี้ยงไก่ไข่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส าหรับผลผลิตน้ านมดิบเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงมีการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพแม่โคมากข้ึน มีการน าเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ประกอบกับมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน ตามกระบวนการผลิตน้ านมดิบ
ที่ด ีนอกจากนี้ภาครัฐได้มีการเฝ้าระวังโรคระบาดในแม่โค4  
  
 
 
 1 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 (Education in Thailand 2018). บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด. กรุงเทพ ฯ. 
3 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2562). ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2562 และแนวโนมป 2563. กองนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์.. 
4 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2563). รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563. 

http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/bappdata/files/OutlookQ2_2563.pdf. 
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 เมื่อพิจารณาถึงสถานที่การจัดการเรียนการสอนแล้ว พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งตั้งอยู่
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ มีศักยภาพและภูมิประเทศเหมาะสมต่อการท าการเกษตรทั้งด้านการผลิตพืช
และการผลิตสัตว์ ประชากรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีความได้เปรียบ
หากมีการส่งเสริมพัฒนาสินค้าไปสู่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการผลิตอาหาร
ฮาลาล จึงเป็นแนวทางส าคัญและเป็นจุดเด่นของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาปศุสัตว์ การค้าและการลงทุนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทางหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจ         
ปศุสัตว์จึงจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือให้นักศึกษาของ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ที่จบไปสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถลดปัญหาความ
ยากจนลงได้ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ มีเป้าหมายที่
ส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือเป็นจุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลของประเทศไทย เพ่ือที่จะขยายฐานการผลิตสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกต่อไป 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว ทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยี 

การพัฒนาด้านการศึกษา และการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกส่งผลต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยในจังหวัดชายแดนใต้ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามบริโภคอาหารฮาลาล 
เนื่องจากอาหารฮาลาล เป็นอาหารที่ศาสนาอิสลามอนุมัติให้บริโภคได้ ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติที่ส านัก
จุฬาราชมนตรีได้ประกาศไว้ในปี 2538 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลหรือไม่อนุมัติให้บริโภคตามหลักศาสนา
ประกอบด้วยสิ่งที่ท าจากหมู หมูป่า สุนัข ลิง และงู สัตว์กินเนื้อเป็นอาหารที่มีกรงเล็บและเขี้ยวงา (เช่น 
เสือ สิงโต หมี) นกล่าเหยื่อที่มีกรงเล็บ (เช่น นกอินทรี อีแร้ง) สัตว์มีพิษและน าเชื้อโรค (เช่น งู หนู 
ตะขาบ แมงป่อง) สัตว์ที่ศาสนาไม่อนุมัติให้ฆ่า (เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขวาน) สัตว์ที่น่ารังเกียจ (เช่น เหา 
แมลงวัน หนอน) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า (เช่น กบ เขียด จระเข้ ตะกวด เต่า ตะพาบน้ า) ลา และสัตว์ที่มี
ลักษณะเดียวกัน สัตว์ที่ตายเองยกเว้นตั๊กแตนและสัตว์น้ าที่ยังไม่เน่าเสีย สัตว์ที่ไม่ได้ตายโดยการถูกเชือด
ตามหลักศาสนาอิสลามเลือดที่มีพิษ และเป็นอันตรายทุกชนิดอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ  
ทั้งนี้รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบที่สกปรกเป็นอันตราย 
เป็นพิษ หรือท าจากน้ านมของสัตว์ที่ศาสนาอิสลามห้ามบริโภค5 ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 
ฮาลาล จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหาส าคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะปัญหาความไม่
เท่าเทียมกัน และความยากจนที่จริงแล้ว  พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้จึงได้เปรียบในการน าสินค้าไปสู่
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพ่ือการผลิตอาหารฮาลาล จึงเป็นแนวทาง
ส าคัญและเป็นจุดเด่นของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เพ่ือเป็นฐานการค้าและการลงทุนสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน จึงมีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์ เช่น แพะ แกะ วัว และไก่ที่จะเป็นอาหารฮาลาล ขณะเดียวกันใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ประเพณีฮารีรายอ พิธีเลี้ยงรับขวัญบุตร (อาแกเกาะห์ อากีกะฮ์ 
หรือพิธีเชือดสัตว์) และประเพณีการเข้าสุหนัต จะมีการบริโภคสัตว์ซึ่งถือเป็นประเพณีท่ีมีความส าคัญใน
ศาสนาอิสลาม การที่สามารถส่งเสริมให้ความรู้กับนักศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือที่จะน าเอาหลักวิชาความรู้ใน
การผลิตสัตว์ มาใช้ในการประกอบอาชีพของตัวนักศึกษาเอง การท าธุรกิจส่วนตัว เพ่ือเป็นการลดปัญหา
การว่างงาน ทางสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ จึงมุ่งเน้น ให้นักศึกษามีความรู้ทั้งทางด้าน

 5อิศรา ศานติศาสน ์.(2556) .เส้นทางของฮาลาลไทยในอาเซียน. http://halalinfo.ifrpd.ku.ac.th  (28 สิงหาคม 2563) 
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วิชาการและทักษะการปฏิบัติงาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองกับความต้องการทางสังคม
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยดังนี้ 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและให้ผู้เรียนมีความรู้

และมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารและการให้อาหารสัตว์ 
การจัดการและการเลี้ยงดูและการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการปศุสัตว์สมัยใหม่ในยุค
ปัจจุบันเพ่ือสามารถผลิตอาหารฮาลาลเพื่อท าธุรกิจในการลดปัญหาอัตราการว่างงาน และความยากจนที่
จริงแล้วในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้  โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจ      
ปศุสัตว์ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทุก ๆ 4 ปีเพ่ือให้เนื้อหาวิชาสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยประชากรในเขต
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นการด าเนินงานของหลักสูตร
จึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 
 13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด   
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนสามารถมา
เรียนได ้

หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนให้กับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียน จากทุกหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะที่เกี่ยวข้องด้าน

เนื้อหาวิชาการจัดตารางเรียน และตารางสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญาความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้น
ปีการศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
บัณฑิตมีความรอบรู้  และมีทักษะในการพัฒนางานปศุสัตว์ ธุรกิจทางปศุสัตว์ และ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยค านึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของมนุษย ์
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ เป็นสาขาวิชาที่มีการ
เรียนการสอนทางด้านสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสาขาวิชาที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของประเทศให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา ทั้งด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ จึงมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สามารถแข่งขันได้ในตลาดปศุสัตว์ทั้งตลาดอาหารฮาลาลใน
ประเทศ ตลาดปศุสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตลาดโลก5 โดยอาหารฮาลาลช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตของภาคการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบส าคัญในการผลิตอาหาร และเป็นแหล่ง
จ้างงานส าคัญที่สร้างรายได้ให้แก่คนจ านวนมากโดยเฉพาะที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ประชากร
ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย เป็นคนจน และด้อยโอกาส การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จึงเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหาส าคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน และ
ความยากจน5  

การตัดสินใจพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มี
ต้นทุนการผลิต แหล่งของวัตถุดิบ ที่ตั้งของตลาด )ผู้บริโภค (และประเภทของสินค้า ทางด้านปศุสัตว์ที่
สามารถเชื่อมโยงไปสู่การส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคอ่ืนได้  การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต           

 

 

 

 5อิศรา ศานติศาสน ์.(2556) .เส้นทางของฮาลาลไทยในอาเซียน. http://halalinfo.ifrpd.ku.ac.th  (28 สิงหาคม 2563) 
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สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ เป็นการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการรองรับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจ         
ปศุสัตว์จึงมีการก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตให้เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ โดย
บัณฑิตมีความสามารถในด้านการผลิตสัตว์ที่เกี่ยวกับอาหารฮาลาล สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการผลิตสัตว์ ตลอดจนการปลูกฝังที่เน้นให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณที่ดใีนวิชาชีพมีจิตสาธารณะด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีลักษณะ
ที่พึงประสงค์ดังนี้ 

1) มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตสัตว์ 
2) มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ และแก้ปัญหาในการเลี้ยงสัตว์เพ่ือสร้างงาน 

สร้างอาชีพ สร้างธุรกิจได้ 
3) ผลิตบัณฑิตให้มีจิตส านึกถึงสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของมนุษย์ 
4) สามารถน าความรู้และทักษะไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ 
 

1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 มีความรู้ภาคทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวกับการผลิตสัตว์ 
2 มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการสัตว์

เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และสัตว์กระเพาะเดี่ยว  
3 มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดการธุรกิจทางสัตวศาสตร์ 
4 เป็นนักสัตวบาลที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ บูรณการความรู้

แบบสหสาขาวิชาได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชน  และท้องถิ่น
ได ้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1) ปรั บปรุ งหลั กสู ตรวิ ทยา
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า        
สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์  
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
สกอ.ก าหนด 
 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดโดยอิงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของ สกอ. 
1.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร (มคอ. 7) และน าผลที่ได้มาท า
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในปี
ต่อไป 
1.3 จั ด ให้มี ระบบการสอบประมวล
ความรู้ โดยก่อนส าเร็จการศึกษา โดย
นั ก ศึ ก ษ า จ ะต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ท ด ส อบ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 
 

1.1 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
1.2 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร (มคอ. 7) 
 

2) ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและ
อนาคตทางวิทย าการและ
เทคโนโลยีตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
และอนาคตทางวิทยาการและเทคโนโลยี
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
ความต้องการของนักเรียน นักศึกษา  
 
 
 

1) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิตและ
นักศึกษา 
2) ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม
ต้องการเรียนในหลักสูตร 

3) พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
สายสนับสนุน และสื่อการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1) สนับสนุนการท าวิจัย การเข้าร่วม
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
2) ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ 
3) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
4) ส่งเสริมให้ของบสนับสนุนการท าวิจัย 

1) อาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนา
หรื อน า เ สนอผลง านทา ง
วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2) มีโครงการให้บริการทาง 
วิชาการอย่ างน้อยปีละ 1 
โครงการ 
3) ให้อาจารย์ประจ าทุกคน
ขอทุนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง/คน/ป ี
4) ผลงานวิจัยของอาจารย์ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
4) ปรับปรุงอุปกรณ์การศึกษา
สภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้
งานฟาร์ม และห้องปฏิบัติการ
ทางด้านสัตวศาสตร์และธุรกิจ
ปศุสัตว์ 

1) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์
ส าหรับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 
 

1) มีห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ/ฟาร์มเลี้ยง
สัตว์/ครุภัณฑ์เพียงพอ 

5 )  ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ยคว า ม
ร่วมมือการจัดการเรียนรู้และ
ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า กั บ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย
ของหลักสูตร 

1)  สร้ า ง เครื อข่ ายความร่ วมมือกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีการผลิตบัณฑิตสาขา
สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ทั้งด้านการ
พัฒนานักศึกษา การวิจัย และบริการ
วิ ช าการ  และท านุ บ า รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 
2) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติม 
3) สร้างความร่วมมือในการเป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกสหกิจ 
ร วมทั้ ง ก า ร เ รี ยน รู้ ภ าคปฏิ บั ติ กั บ
หน่วยงาน ภายนอก 

1) รายงานกิจกรรมที่เกิดจาก
ข้อตกลงความร่ วมมื อกับ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ่ื น  ห รื อ
หน่วยงานอ่ืน ด้านการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
และธุรกิจปศุสัตว์ 
2 ) ร า ย ชื่ อ แ ห ล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ
ศึกษา และการปฏิบัติการ
เสริมในรายวิชา 
3 )  ร า ย ง า น ก า ร เ ชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วม
จัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
4) รายงานการศึกษานอก
สถานที่ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตร 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา 
ปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิจในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิจในระบบวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
 ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย เรียนวิทย์-คณิต 
หรือ คณิต-ศิลป์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า  

2.2.2 ส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เรียนวิทย์-คณิต หรือ คณิต-ศิลป์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเกษตรกรรมหรือเทียบเท่าที่
เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยได้ดี 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 ความเข้าใจในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา การปรับตัวในการเรียนระบบ
อุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้ และควบคุมตนเอง 
 2.3.2 ปัญหาทักษะในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และพ้ืนฐานด้านวิทย์-คณิต อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ต่ า  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา   
 2.4.2 ด าเนินการปรับความรู้พ้ืนฐานการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และด้านวิทย์-
คณิตของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ด าเนินการโดยหลักสูตร คณะหรือมหาวิทยาลัย และ
สาขาวิชาอาจด าเนินการปรับความรู้พื้นฐานเสริมให้ตามความเหมาะสม 
 2.4.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านกระบวนการศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย และปัญหาส่วนตัว และมีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
 2.4.4 จัดระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือแนะน า ให้ค าปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต  
ในมหาวิทยาลัย 
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 2.4.5 ทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ต้อง
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุนนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีหลักสูตรส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษา “ในแต่ละปีการศึกษา” 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาคน
ละ 10,000 บาทต่อภาค
การศึกษา 

600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 

2.เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 
2,700 บาทต่อปี 

81,000 162,000 243,000 324,000 324,000 

รวมรายรับ 681,000 1,362,000 2,043,000 2,724,000 2,724,000 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. เงินคงคลังร้อยละ 20 136,200 272,400 408,600 544,800 544,800 

2. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 40 

272,400 544,800 817,200 1,089,600 1,089,600 

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ร้อยละ 40 

272,400 544,800 817,200 1,089,600 1,089,600 

รวม 681,000 1,362,000 2,043,000 2,724,000 2,724,000 
จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 
 
 2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน  
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย  
 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ ประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และ
กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
    
ไม่น้อยกว่า        15  หน่วยกิต    
      1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต    
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
    
1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต    
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 
1) คณะครุศาสตร์                                               3 หน่วยกิต 
      หรือ    
      2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
      หรือ    
      3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 
      หรือ    
4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน  30 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
     2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ  36 หน่วยกิต 
     2.2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
2.3 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  9 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
  3.1.3 รายวิชา 
 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และ
ธุรกิจปศุสัตว์ ดังนี้ 
 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 1.1 บังคับเรียน  12 หน่วยกิต 

 
 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  
5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร* 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun  
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network  
5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*    2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2* 2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  

 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Communication Skills Development  
5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
5100112   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication  

 
2. กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

            2.1 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
 Well-being  
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  

    
   2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Information Technology for Presentation  
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
 Information Technology in Daily Life  
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise  
5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local Development  

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth     
5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
 Beauty of Life  
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
 Step to the World  
5100125 ความจริงของชีวิต* 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
5100126 การพัฒนาตน* 2(2-0-4) 
 Self Development  
5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต* 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย* 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  

 

3. กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace  

 

3.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
 Life Skill for Society  
5100131 สังคมภิวัตน์* 3(3-0-6) 
 Socialization  

 
4. กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Science for Community  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน  30 หน่วยกิต 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14144101 เคมีในร่างกายสัตว์ 3(2-2-5) 
 Chemistry in Animal Body  
14144102 ชีววิทยาของสัตว์ 3(2-2-5) 
 Biology of Animals  
14144103 คณิตศาสตร์และสถิตวิิจัยทางสัตว์ 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics for Animal Research  
14144104 ฟิสิกส์ทางสัตว์ 3(2-2-5) 
 Physics in Animals  
14144105 จุลชีววิทยาในร่างกายสัตว์ 3(2-2-5) 
 Microbiology in Animal Body  
14144106 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Biochemistry in Animal Science  
14144107 พันธุศาสตร์ทางสัตว์ 3(3-0-6) 
 Genetics in Animals  
14144108 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5) 
 Principles of Animal Husbandry  
14151109 งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์ 3(1-4-4) 
 Farm Mechanics in Livestock   
14155210 การตลาด และธุรกิจปศุสัตว์** 3(2-2-5) 
 Marketing and Livestock Business  

หมายเหตุ : ** หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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             2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
                 2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ  36 หน่วยกิต 

   
34144211 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่** 6(3-6-9) 
 Large Ruminant Production Management  
34144212 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก** 6(3-6-9) 
 Small Ruminant Production Management  
34144213 การจัดการการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว** 6(3-6-9) 
 Non- Ruminant Production Management  
34155314 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ฮาลาล** 6(3-6-9) 
 Livestock Business and Halal Products Management  
14144315 สัมมนาทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 1(0-3-0) 
 Seminar in Animals Science and  Livestock Business  
14144416 วิจัยทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 3(0-6-3) 
 Animal Science Research and  Livestock Business  
14144217 มาตรฐานฟาร์ม กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Standardization Law and Professional Ethics in Animal 

Science  
 

34144318 ธุรกิจการผลิตสัตว์สวยงามและสัตว์เพ่ือสันทนาการ** 6(3-6-9) 
 Business of Production of Beautiful Pet and Animal 

for Entertainment 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ** หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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. 
 
 
 

             2.2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   
14144319 การผลิตและจัดการพืชอาหารสัตว์ 3(2-2-5) 
 Forage Crop Production and Management  
14144320 พฤติกรรม และสวัสดิภาพสัตว์ 3(3-0-6) 
 Animal Behavior and Welfare   
14144321 วิเคราะห์อาหารสัตว์ 3(2-2-5) 
 Feed Analysis  
14144322 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3(2-2-5) 
 Livestock Products Processing   
14144323 การจัดการเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว ์ 3(2-2-5) 
 Animal Production Technology  
14147324 อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 3(2-2-5) 
 Livestock Industries  
14144425 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 3(2-2-5) 
 Incubation and Hatchery Management  
14144426 การผสมเทียมสัตว์ 3(2-2-5) 
 Artificial Insemination of Animals  
14144427 โลจิสติกทางปศุสัตว์ 3(2-2-5) 
 Logistic of Livestock    
14111428 คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสัตว์  3(2-2-5) 
 Computer for Animal Production  
14144429 การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Organic Animal Farm Management  
14155330 บัญชีธุรกิจปศุสัตว์ 3(2-2-5) 
 Principles of Livestock Business  

หมายเหตุ : ** หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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          2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 9 หน่วยกิต 
14144431 การเตรียมสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
 Professional Cooperative Education of Animal Science and 

Livestock Business 
 

14144432 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 6(600) 
 Cooperative Education of Animal Science and Livestock 

Business 
 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 
ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14144101 เคมีในร่างกายสัตว์ 3(2-2-5) 
 14144102 ชีววิทยาของสัตว์ 3(2-2-5) 

 
14144103 คณิตศาสตร์และสถิติวิจัยทาง 
               สัตว ์

3(3-0-6) 

 14144104 ฟิสิกส์ทางสัตว์ 3(2-2-5) 

 
14144108 หลักการเลี้ยงสัตว์ 
 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14144105 จุลชีววิทยาในร่างการสัตว์ 3(2-2-5) 
 14144106 ชีวเคมีทางสัตว์ศาสตร์ 3(3-0-6) 
 14144107 พันธุศาสตร์ทางสัตว์ 3(3-0-6) 

 
14151109 งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์ 
 

3(1-4-4) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  9 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14155210 การตลาด และธุรกิจปศุสัตว์ 3(2-2-5) 

34144211 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ขนาดใหญ่ 

6(3-6-9) 

  
รวม 18 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 34144212 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ขนาดเล็ก  
6(3-6-9) 

34144213 การจัดการการผลิตสัตว์กระเพาะ
เดี่ยว 

6(3-6-9) 

  
รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

34155314 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์และ 
               ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

6(3-6-9) 

 
34144318 ธุรกิจการผลิตสัตว์สวยงามและ 
              สัตว์เพ่ือสันทนาการ 
 

6(3-6-9) 

รวม 12 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 14144315 สัมมนาทางสัตว์ศาสตร์และธุรกิจ 
               ปศุสัตว์ 

1(0-3-0) 

14144317 มาตรฐานฟาร์ม  กฎหมาย และ              
  จรรยาบรรณาวิชาชีพสัตวศาสตร์ 

2(2-0-4) 

 เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 14144416 วิจัยทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 3(0-6-3) 
14144431 การเตรียมสหกิจศึกษาทาง 
              สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 

3(3-0-6) 

เลือกเรียนรายวิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 

  
รวม 12 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

14144432 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์  
              และธุรกิจปศุสัตว์ 
 

6(600) 
 

รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  
 ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ

การฟังและการอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิดเพ่ือ
การสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่นการเล่า
นิทานพื้นบ้าน  

Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, idea 
conclusion, expressing ideas for communication for both speaking and 
writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 
 
 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้

ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting informative 
presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of language used in daily life, realizing 
ethics and awareness of Thai society 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  
 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียนเพ่ือให้ เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้ ง ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การ
วิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
           Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use in 
various situations which is beneficial to the career and daily life 

 
 
 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun  
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 

ค าศัพท์และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อ่ืน การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network  
 การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและการ

ตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความ
คิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ 

Simple English writing in social media, giving queries and answers 
in English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying 
email in English 

 
 
 
 

5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน

ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน า
ตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting; leave-
taking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper and information 
technology for communication 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
 การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions 
of English speaking countries including appropriate social etiquette 

 
 
 
 
 
 

5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์

จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers, practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for 
daily life and future career 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  
 การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การ
วิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   
Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 
 

  
 
 

        1.1.2 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาส  ต่าง ๆ 

ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อ
ต่าง ๆ  น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท
ในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, speaking and writing for 
both formal and informal occasion, research, knowledge from listening and 
reading from various media, presenting with presentation and writing with 
ethics and moral realization, communication manners, criticizing speaking 
and writing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Communication Skills Development  
 การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและ

เขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
Listening and speaking in daily-life situations, short message reading 

and writing, non-complicated sentence reading and writing 
 
 
 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้น

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 

vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

 
 
 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication  
 การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้น

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 

Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

33 



  

   

2  

 
   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
        1.2.1 วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 

 

   
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
 Well-being  
 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับ
การดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพ  กายและสุขภาพจิต 
Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 

  
  
  

 
 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน

บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการ
ด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์      ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
Energy and its sources, electric energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment, principles of electrical devices, 
energy for living, human organ systems, heredity, chemical use in daily life, 
using microorganism in food industries, agricultural and industrial 
production managementwith heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 
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   1.2.1เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Information Technology for Presentation  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 

วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และ
การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

 
 
 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Information Technology in Daily Life  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
Introduction to computer, information technology, computer application 
in daily life, data warehouse application, laws and ethics in using 
information system and security system 

 
 
 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise  
 หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร

ร่างกายเพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการ
เลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice and basic technique 
of body management to gaining muscle, body flexibility and physical fitness 
self-check, exercise selection and playing sports for healthiness, sportsmanship 

 
 
 
 

5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ หลัก

และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล  หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual potential, 
conduct of principles for playing sports at maximum benefits to body, 
emotion and society, injury prevention from sports and basic first aid, 
utilizing sports skill and developing life quality with sports and traditional 
games, personality development promoting leadership 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local Development  
 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริเพ่ือความกินดี
อยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, applying 
the King’s philosophy for community development 

 
 
 
 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth  
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มีการพัฒนาตนเองเพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผู้น า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและ
การสื่อสาร 

Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business environment, accounting 
and financing, online business, marketing and communication 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
 Beauty of Life  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน 

ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดน าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี การพัฒนาตนในการท างานกลุ่ม
และท างานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 

  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
 Step to the World  
 การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

งาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว 
การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด 
ค าศัพท์และส านวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในส านักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงานการบันทึกการประชุม และการน าเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติ
ตนในการท างาน การท างานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing resume, 
appointment for job interview, interviewing, interview acceptance and 
rejection, telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100125 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
 ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศน์แบบต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่างเพ่ือจะได้รู้จักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันน าไปสู่ความสงบ
สุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and intellectual 
developing, life and society, moral and ethics development based on 
religious precepts, peaceful life and society, different worldview 
perception,  advantages and disadvantages analyzing of worldviews in order 
to find out truth and meaning of life to be a perfect human being and 
leading to a peaceful life and society 

 
 
 
 

5100126 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้าง  มนุษยสัมพันธ์ การท างาน
เป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ ส าคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและ
น าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
          Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts and 
performance through perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

 
 
 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ

มนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community, self-
development for the advance in life and career, religious principles 
application to life and career 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace  
 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการ ในการสร้างความ

เข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิด
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและ
สังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริม
สันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม
แบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 
           Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards multiculture society, living 
together in democratic society, right prevention guidelines 

 
 
 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
 Life Skill for Society  
 ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน

ศตวรรษท่ี 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ 
การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multiculture understanding, information communication, 
career learning, elder society learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for sustainable development 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100131 สังคมภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 Socialization  
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various dimensions including 
tradition, culture, economics and political affairs 

 
 
 
 

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Science for Community  
 ความรู้ ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development 
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2.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน  30 หน่วยกิต 
 

   
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14144101 เคมีในร่างกายสัตว์ 3(2-2-5) 
 Chemistry in Animal Body  
 หลักการและแนวคิดทางเคมี อะตอมและโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ 

สมบัติของธาตุที่มีในร่างกายสัตว์ พันธะเคมีของสารในร่างกายสัตว์ สารละลายใน
เลือด ปฏิกิริยาเคมีของการหายใจระดับเซลล์และอัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี
ของการหายใจระดับเซลล์ กรด เบส และเกลือของของเหลวในร่างกายสัตว์ การ
ประยุกต์ปริมาณสารสัมพันธ์ในทางสัตวศาสตร์ เคมีของเสียจากร่างกายสัตว์และการ
จัดการ 

Principles and concepts of chemistry, atom and atomic structure, 
periodictable, property of element in animal body, chemical bonding of 
substances in animal body, blood solution, chemical reaction and 
reaction rates of cellular respiration, chemical equilibrium of cellular 
respiration, acid-base and salt balance of animal body fluids, application 
of stoichiometry in animal science, animal body waste chemistry and 
handling 
 
 

14144102 ชีววิทยาของสัตว์ 3(2-2-5) 
 Biology of Animals   
 องค์ประกอบทางเคมีในร่างกายสัตว์ ความสัมพันธ์ของพลังงานกับชีวิต 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดและการควบคุมลักษณะ
ทางพันธุกรรม นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ ความหลากหลายของสัตว์ การจัด
หมวดหมู่ของสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อ การเจริญของสัตว์  โครงสร้าง
และการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ 

Chemical composition in animal body, the relationship of energy 
and life, cell structure and function, cell division, inheritance and genetic 
control, animal ecology and behavior, variety of animal,  animal 
classification, tissue structure and function, animal development, 
structure and operation of various systems in animal body 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14144103 คณิตศาสตร์และสถิตวิิจัยทางสัตว์ 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics for Animal Research  
  ฟังก์ชัน และกราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ยและการแปรผัน การน าเสนอข้อมูล การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยในสัตว์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว ประเภทของแผนการทดลอง สถิติและการวางแผนการทดลอง การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสัตวศาสตร์ 

Functions and graphs, linear schedule probability sampling, mean 
and variation, data presentation, application of mathematics and 
statistics related to animal research, hypothesis testing, one-way analysis 
of variance, type of trial design, statistics and experiment design, use of 
program in animal science 

 
 
 
 
 

  

14144104 ฟิสิกส์ทางสัตว์ 3(2-2-5) 
 Physics in Animals  
  การเคลื่อนที่  แรงและสมดุล งานและพลังงาน ความหนาแน่น ความ

ถ่วงจ าเพาะ แรงลอยตัว ความสว่าง ความเข้มของการส่องสว่าง ความร้อนและ
ความชื้น คลื่นเสียง คลื่นไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า และการ
ประยุกต์ใช้ทางสัตวศาสตร์ 

Motion, force and equilibrium, work and energy, density and 
specific gravity buoyant force light and intensity of light, heat and 
humidity, sound wave direct and alternating current, electro-magnetic 
and  applied in animal science 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14144105 จุลชีววิทยาในร่างกายสัตว์ 3(2-2-5) 
 Microbiology in Animal Body  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4144102 ชีววิทยาของสัตว์ 

Prerequisite Course: 4144102 Biology of Animal 
รูปร่างและลักษณะของจุลินทรีย์ที่พบในสัตว์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์            

พันธุศาสตร์ การเติบโตของจุลินทรีย์ การจ าแนกจุลินทรีย์ออกเป็นหมวดหมู่  
จุลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์ ภูมิคุ้มกันของร่างกายสัตว์ต่อเชื้อโรค การควบคุมจุลินทรีย์ 
ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ในทางสัตวศาสตร์  

Microorganism shape and characteristics found in animal, 
microbial metabolism, microbial genetics, microbial growth, 
classification of microbes, pathogenic microorganisms in animals, 
immune system of animal against pathogen, microbiological control, 
benefit and harm of microbes in animal science 

   
 
 
 
 
 
 

14144106 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Biochemistry in Animal Science  
  องค์ประกอบของเซลล์ โ ครงสร้ า ง  สมบัติ และหน้ าที่ ของ โปรตีน 

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลีอิกและสารประกอบไนโตรเจน วิตามิน  เกลือแร่ 
ฮอร์โมน และเอนไซม์ การสสลายและการสร้างโภชนะหลัก เมทาบอลิซึมของโภชนะ
หลักในร่างกายสัตว์ 

Structural cell composition, property and function of protein, 
carbohydrate, fats, nucleic acids and nitrogen compounds, vitamins, 
minerals, hormone and enzyme, decomposition and formation of 
principal nutrient, metabolism of principal nutrients in animal body 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14144107 พันธุศาสตร์ทางสัตว์ 3(3-0-6) 
 Genetics in Animals  
  ความส าคัญของวิชาพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์เมนเดล โครงสร้างเซลล์และ

การแบ่งเซลล์ สมบัติและพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฏเมนเดล ยีนและ
โครโมโซม ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ พันธุศาสตร์ปริมาณ พันธุ
ศาสตร์ประชากร เพศและการวิเคราะห์ทะเบียนประวัติ การโคลนนิ่ง พันธุวิศวกรรม 

Importance of genetics, mendelian genetics, cell structure and 
division, gene properties and behavior in addition to Mendel's Law, gene 
and chromosome, probability and statistical testing, quantity genetics, 
population genetics, sex and pedigree analysis, cloning, genetic 
engineering 

 
 
 
 
 

14144108 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5) 
 Principles of Animal Husbandry  
  ความเป็นมา ประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์ พันธุ์และลักษณะ

ประจ าพันธุ์ สรีรวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ การให้อาหารสัตว์ หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
การเลี้ยงดูและการจัดการสัตว์ในระยะต่าง ๆ มาตรฐานฟาร์มการสุขาภิบาลและ
ป้องกันโรค หลักการท าธุรกิจฟาร์ม 

Derivation, benefits and importance of animal production animal 
breed characteristic, basic breeding physiology, feeding, principles of 
breeding, feeding and conductibility of sanitation, disease protection, 
principles of farm business 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14151109 งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์ 3(1-4-4) 
 Farm Mechanics in Livestock   
  ความส าคัญ ความรู้และการพัฒนาเครื่องมือช่างเกษตรเบื้องต้นปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับงานช่างโลหะ งานไม้งานปูน งานประปา งานไฟฟ้า และแทรคเตอร์ที่ใช้ใน
ฟาร์มสัตว์ การบ ารงุรักษา และความปลอดภัยในการใช้เครือ่งมือช่างต่าง ๆ  

Basic concept and knowledge of how to improve farming 
equipment, for instance, mentalist, mason, plumbing, electrical, 
welding, health and safety in using various equipment 

 
 
 
 

14155210 การตลาดและธุรกิจปศุสัตว์ 3(2-2-5) 
 Marketing and Livestock Business  
 แนวคิดพ้ืนฐานหน้าที่ทางการตลาด การบริหารการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศไทย การวางแผนและการจัดการองค์กร การวิเคราะห์
ต้นทุนและระบบบัญชี อุปสงค์และอุปทานของสินค้าปศุสัตว์ ระบบการตลาดและ
การแข่งขันในตลาดสินค้าปศุสัตว์ ภาษีและการกีดกันการค้าของสินค้าปศุสัตว์ แหล่ง
เงินทุนและการเขียนโครงการธุรกิจปศุสัตว์ 

Marketing functional concept, shared marketing, factors effecting 
on the livestock production in Thailand, business management, 
production and marketing cost approach, demand and supply of animal 
product, marketing system, financial account and statement, Tariff and 
trade barrier of animal product. Financial sources and livestock project 
proposal 
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ  36 หน่วยกิต 

   
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายชุดวิชา น(ท-ป-อ) 
34144211 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ 6(3-6-9) 
 Large Ruminant Production Management  
 สถานการณการผลิตและความส าคัญ ชนิดและการแบ่งประเภท การเลี้ยง

และการจัดการ กายวิภาคและสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธ์ การจัดการอาหารและ
โภชนศาสตร์ การสุขาภิบาลและโรคที่ส าคัญ การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม     
การผลิตไฟฟ้าในฟาร์มและระบบ IOT การแปรรูป การตลาด และอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ 

Production situation and importance, type and classification, 
rearing and management, anatomy and physiology, breeding, feed 
management and nutrition, sanitation and important diseases,  
Production system, planning, production and health management, farm 
power generation and IOT systems in animal processing, marketing, and 
halal food industry of large ruminant 

 
34144212 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 6(3-6-9) 
 Small Ruminant Production Management  
 สถานการณการผลิตและความส าคัญ ชนิดและการแบ่งประเภท การเลี้ยง

และการจัดการ กายวิภาคและสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธ์ การจัดการอาหารและ
โภชนศาสตร์ การสุขาภิบาลและโรคที่ส าคัญ การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม      การ
ผลิตไฟฟ้าในฟาร์มและระบบ IOT การแปรรูป การตลาด และอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 

Production situation and importance, type and classification, 
rearing and management, anatomy and physiology, breeding, feed 
management and nutrition, sanitation and important diseases,  
Production system, planning, production and health management, farm 
power generation and IOT systems in animal processing, marketing, and 
halal food industry of small ruminant 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายชุดวิชา น(ท-ป-อ) 
34144213 การจัดการการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว 6(3-6-9) 
 Non- Ruminant Production Management  
 สถานการณการผลิตและความส าคัญ ชนิดและการแบ่งประเภท การเลี้ยง

และการจัดการ กายวิภาคและสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธ์ การจัดการอาหารและ
โภชนศาสตร์ การสุขาภิบาลและโรคที่ส าคัญ การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม      การ
ผลิตไฟฟ้าในฟาร์มและระบบ IOT การแปรรูป การตลาด และอุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาลของสัตว์กระเพาะเดี่ยว 

Production situation and importance, type and classification, 
rearing and management, anatomy and physiology, breeding, feed 
management and nutrition, sanitation and important diseases,  
Production system, planning, production and health management, farm 
power generation and IOT systems in animal processing, marketing, and 
halal food industry of non- ruminant ruminant 

 
 
 
 

34144314 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ฮาลาล 6(3-6-9) 
 Livestock Business and Halal Products Management  
 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ การวางแผนและค านวณต้นทุนก าไรในการผลิต

ธุรกิจปศุสัตว์ การบริหารและการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์การตลาดปศุสัตว์ 
การจัดการเชือดและการแปรสภาพ (มาตรฐานโรงงาน) การแปรรูปผลิตภัณฑ์          
ปศุสัตว์ฮาลาล 

Livestock business management, planning, cost and profit 
calculation in livestock production, risk administration and 
management, livestock marketing analysis, slaughter, and 
transformation management (halal standard), halal livestock product 
processing 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายชุดวิชา น(ท-ป-อ) 
14144315 สัมมนาทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 1(0-3-0) 
 Seminar in Animals Science and Livestock Business  
  ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางด้านสัตวศาสตร์ ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ  

มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เรียบเรียงเป็นบทความทางวิชาการ และน าเสนอเป็น
รายบุคคล 

Study and gather information in interested topics in animal 
science; analysis, synthesis the data and compiled for presentation for 
individual basis 

  
 
 
 
 
 

 

   
14144416 วิจัยทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 3(0-6-3) 
 Animal Science Research and Livestock Business  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 14144103 คณิตศาสตร์และสถิติวิจัยทางสัตว์ 

Prerequisite Course: 14144103  Mathematics and Statistics for Animal 
Research 

 ศึกษา ค้นคว้า และวางแผนการด าเนินงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ ที่นักศึกษา
สนใจ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลเขียนรายงาน และน าเสนอผลงานวิจัย 

Study and plan the research work in animal science for the 
interested topics. data analysis, summary and interpretation the result; 
writing the research report and presentation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายชุดวิชา น(ท-ป-อ) 
14144217 มาตรฐานฟาร์ม กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Standardization Law and Professional Ethics in Animal Science  
  มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ สวัสดิภาพของสัตว์ การปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง การ
ประกอบวิชาชีพได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่น 

The standard of animal farm, laws, discipline and regulation 
related to livestock production, animal welfare, appropriate handling with 
experimented animals, occupation without creating trouble for 
themselves and others 

 
 
 
 
 

34144318 ธุรกิจการผลิตสัตว์สวยงามและสัตว์เพื่อสันทนาการ 6(3-6-9) 
 Business of Production of Beautiful Pet and Animal for 

Entertainment 
 

 สถานการณการผลิตและความส าคัญ ชนิดและการแบ่งประเภท การเลี้ยง
และการจัดการ กายวิภาคและสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธ์ การจัดการอาหารและ
โภชนศาสตร์ การสุขาภิบาลและโรคที่ส าคัญ การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม การผลิต
ไฟฟ้าในฟาร์มและระบบ IOT ของธุรกิจการผลิตสัตว์สวยงามและสัตว์เพ่ือสันทนา
การ 

Production situation and importance, type and classification, 
rearing and management, anatomy and physiology, breeding, feed 
management and nutrition, sanitation and important diseases,  
Production system, planning, production and health management, farm 
power generation and IOT for business of production of beautiful pet 
and animal for entertainment 
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2.2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14144319 การผลิตและจัดการพืชอาหารสัตว์ 3(2-2-5) 
 Forage Crop Production and Management  
  ความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ ชนิดและการจ าแนกหญ้าและถั่วพืชอาหาร

สัตว์ในเขตร้อน การปลูกและการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ การเก็บเกี่ยวและการใช้
ประโยชน์ การประเมินผลผลิต การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การถนอมพืชอาหาร
สัตว์ การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น 

Importance of forage crops, type and classification of tropical grass 
and legumes forage, plantation and forage management, harvesting and 
utilization, evaluation of forage yield, forage seed production, forage 
preservation and utilization of local forage 

 
 
 
 
 
 

14144320 พฤติกรรม และสวัสดิภาพสัตว์ 3(3-0-6) 
 Animal Behavior and Welfare   
  ความส าคัญของพฤติกรรมสัตว์ สรีระวิทยาการเกิดพฤติกรรม การควบคุม

พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง หลักสวัสดิภาพสัตว์ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ใน
ประเทศไทย 

The importance of animal behavior, Physiology and mechanism of 
animal behavior, control of animal behavior, animal welfare, act about 
animal utilization in Thailand 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14144321 วิเคราะห์อาหารสัตว์ 3(2-2-5) 
 Feed Analysis  
 ความส าคัญของการวิเคราะห์อาหารสัตว์ การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือการ

วิเคราะห์  การเตรียมสารเคมีส าหรับงานวิ เคราะห์ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
อาหารสัตว์เบื้องต้น การวิเคราะห์อาหารสัตว์ด้วยวิธีวิเคราะห์โดยประมาณและ         
วิธีแวนซูท การประเมินค่าพลังงานรวม 

Importance of feed analysis, samples collection, reagent 
preparation for analysis, feed inspection, feed analysis by proximate 
analysis, detergent methods, gross energy evaluation 

 
 
 
 
 

14144322 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3(2-2-5) 
 Livestock Products Processing   
 ความส าคัญของการถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การเน่าเสีย

ของอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหารด้วยวิธีทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี (Good Manufacturing 
Practices : GMPs) และมาตรฐานอาหาร 

Importance of preserving and Livestock product processing, 
food spoilage, principles of physical, chemistry and biological food 
preservation and processing, the guidelines for food production 
according to good rules and procedures (Good Manufacturing Practices 
: GMPs) and food standards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 



  

   

2  

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14144323 การจัดการเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์ 3(2-2-5) 
 Animal Production Technology  
 เทคโนโลยีทางด้าน ยีนและการสืบพันธุ์ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อสัตว์ IOT ส าหรับฟาร์มสัตว์ การแปรสภาพและแปรรูปเนื้อสัตว์ เทคโนโลยี
การแปรสภาพและแปรรูปเนื้อสัตว์ โลจิสติกส์ การตลาดดิจิทัล และการจัดการธุรกิจ
ปศุสัตว์ 

Technology of geneandreproductive, feed production, meat 
culture, IOT in animal production, meat processing, logistic, and digital 
marketing 

 
 
 
 
 
 

14147324 อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 3(2-2-5) 
 Livestock Industries  
  ภาพรวมของการผลิตปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตสุกร สัตว์ปีก โคนมโค

เนื้อ โรงผลิตอาหารสัตว์และวัตถุดิบ เวชภัณฑ์และอาหารเสริม โรงฆ่าสัตว์และ
อุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์  สถาบันเงินทุนและการบริหารจัดการบุคลากรใน
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

Overview in livestock production, pigs, poultry, dairy and beef 
industries, feed mills and ingredient, drugs and feed supplements, 
slaughter house and meat products industries, financing agents and 
personnel management in livestock industry 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14144425 การฟักไขแ่ละการจัดการโรงฟัก 3(2-2-5) 
 Incubation and Hatchery Management  
  กายวิภาคและสรีรวิทยาสืบพันธุ์สัตว์ปีก  การผลิตไข่พันธุ์ การฟักไข่  การ

เจริญของตัวอ่อนของไก่ โรงฟักไข่และการจัดการโรงฟักไข่  การจัดการไข่ฟักและลูกไก่
ในโรงฟักไข่ โรคติดต่อส าคัญในกระบวนการฟักไข ่

Anatomy and physiology of poultry reproductive, egg for hatching 
production, egg incubation, poultry embryo development, hatchery and 
hatchery management, management of hatching egg and chick in hatchery, 
infectious disease in incubation process 

 
 
 
 
 
 

14144426 การผสมเทียมสัตว์ 3(2-2-5) 
 Artificial Insemination of Animals  
  กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ เพศผู้และเพศเมีย การสร้างอสุจิ 

การสร้างไข่ การปฏิสนธิ การเตรียมสัตว์ส าหรับการผสมเทียม การเตรียมตัวท า
ละลายเจือจางน้ าเชื้อ การผลิตน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อแช่แข็ง การเก็บรักษาน้ าเชื้อ 
เทคนิคการฉีดน้ าเชื้อ การผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง   

Anatomy and physiology of reproductive system in male and 
female domestic animals, spermatogenesis, cogenesis, Fertilization, animal 
preparation for IVF, preparing solvent diluted semen, production of 
fresh semen, frozen semen, sperm injection technique, Semen 
collection and storage, artificial insemination 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14144427 โลจิสติกทางปศุสัตว์ 3(2-2-5) 
 Logistic of Livestock    
  แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ การวางแผนการพยากรณ์ การจัดซื้อ

และการจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
การจัดการขนส่ง การจัดการกระบวนผลิตและการด าเนินงาน การวัดผลปฏิบัติงาน 
การจัดการน าเข้า ส่งออก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดการโลจิ
สติกส์ 

Conceptual, theory, principles, processing, forecasting plan, 
purchasing and supply, inventory management, warehouse 
management and distribution center, transportation management, 
production management and processing, performance assessment, 
import-export management, information technology of logistics 

 
 
 
 

14111428 คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์  3(2-2-5) 
 Computer for Animal Production  
  พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการแฟ้มข้อมูล ข้อมูลและการ

จัดการข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีต และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูลส าหรับการผลิตสัตว์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาหารสัตว์ การจัดการ
ฟาร์ม และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ระบบเครือข่ายภายในฟาร์มสัตว์ 

Fundamental in computer applications; file management 
system, data and data management; application of spread sheet and 
database software in animal production, using of the computer program 
in animal feeding, farm management and breeding; computer network 
in animal farm 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14144429 การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Organic Animal Farm Management  
 มาตรฐานการจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์ หลักการเกษตรอินทรีย์สากล การ

จัดการตามระบบเกษตรอินทรีย์ สัตว์ที่ใช้ส าหรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ มาตรฐาน
การผลิตสัตว์อินทรีย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
Standard of organic animal farm management, principles of managing 
organic animal farm, environment in livestock farm, animals in 
conversion period, sources of animal, Production’s organic standard 
in Thailand and abroad 

 
 
 
 
 

14155330 บัญชีธุรกิจปศุสัตว์ 3(2-2-5) 
 Principles of Livestock Business  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคัญของ

บัญชีธุรกิจปศุสัตว์ การจ าแนกสินทรัพย์ หนี้สินและทุนของธุรกิจปศุสัตว์หลักและ
วิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจปศุสัตว์ตามหลักการบัญชีงบทดลอง การปรับปรุงบัญชีเมื่อ
สิ้นงวดบัญชี การจัดท างบการเงิน การวัดผลส าเร็จการดาเนินงานธุรกิจปศุสัตว์ 

Study and practice about the meaning purpose and importance 
of the livestock business account, asset classification liabilities and 
capital of livestock business, principles and methods of recording 
livestock business account according to accounting principles, advance 
balance, updated account on the balance sheet, preparation of financial 
statements, evaluation of the livestock business 
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               2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 9 หน่วยกิต 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14144331 การเตรียมสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
 Professional Cooperative Education of Animal Science 

and Livestock Business 
 

 จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการรายวิชา
สหกิจศึกษาในด้านการปฏิบัติงานและงานวิจัย มีการเขียนรายงานถึงผลการปฏิบัติการ
ต่าง ๆ  

A support course in order to practice students prior to the start 
of the cooperative education course. working environment, research 
methods, report writing 

 
 
 
 
 

14144432 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์  6(600) 
 Cooperative Education of Animal Science and Livestock 

Business 
 

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะที่เกี่ยวกับการท างานในสถานประกอบการมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
ในด้านการติดต่ออย่างเป็นระบบการสังเกตการตัดสินใจตลอดจนทักษะในการ
วิเคราะห์และการประเมินท าให้นักศึกษามีคุณภาพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 

Support student for professional performance, cooperation 
between university and organization, student will be able to practice skills 
both academically and practically, This will help student in self-
development and critical skills which will assist them to enter the industry 
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 3.2  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชื่อ - นามสกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 

1.นางสาวจารุณี  หนูละออง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

วท.ม.เกษตรศาสตร์ 
(สัตวบาล-สัตวศาสตร์) 
วท.บ. สัตวศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

2551 
 

2546 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวเกตวรรณ  บุญเทพ 
อาจารย ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

วท.ม.สัตวศาสตร์ 
 
วท.บ. สัตวศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย 

2557 
 

2551 

15 15 15 15 15 

3. นายบุคอรี  มะตูแก 
อาจารย ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

วท.ม.สัตวศาสตร์ 
 
วท.บ. เกษตรศาสตร์
(สัตวศาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่

2558 
 

2555 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวสุวรรณา ทองดอนค า 
อาจารย ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

วท.ม.สัตวศาสตร์ 
 
วท.บ. สัตวศาสตร์  
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก  

2558 
 

2554 

15 15 15 15 15 

5.นางสาวนิราณี  บือราเฮง 
อาจารย ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ปร.ด.พืชศาสตร์ 
 
วท.ม.พืชศาสตร์ 
 
วท.บ.พืชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

2551 
 
2555 

 
2562 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
 
ชื่อ - นามสกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 

1.นางสาวจารุณี  หนูละออง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

วท.ม.เกษตรศาสตร์ 
(สัตวบาล-สัตวศาสตร์) 
วท.บ. สัตวศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

2551 
 

2546 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวเกตวรรณ  บุญเทพ 
อาจารย ์
 

วท.ม.สัตวศาสตร์ 
 
วท.บ. สัตวศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย 

2557 
 

2551 

15 15 15 15 15 

3. นายบุคอรี  มะตูแก 
อาจารย ์
 

วท.ม.สัตวศาสตร์ 
 
วท.บ. เกษตรศาสตร์
(สัตวศาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่

2558 
 

2555 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวสุวรรณา ทองดอนค า 
อาจารย ์
 

วท.ม.สัตวศาสตร์ 
 
วท.บ. สัตวศาสตร์  
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก  

2559 
 

2554 

15 15 15 15 15 

5.นางสาวนิราณี  บือราเฮง 
อาจารย ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ปร.ด.พืชศาสตร์ 
 
วท.ม.พืชศาสตร์ 
 
วท.บ.พืชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

2562 
 
2551 
 
2555 

 

15 15 15 15 15 
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  3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ดร.ซารีนา  สือแม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด.(สัตวศาสตร์) 
วทม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2. ดร. เทียนทิพย์ ไกรพรม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด.(สัตวศาสตร์) 
วท.ม. สัตวศาสตร์ 
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
(สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. ดร. อารยา  เจียรมาศ 
    อาจารย์ 
 

ปร.ด.(สัตวศาสตร์) 
วทม.เกษตรศาสตร์ 
(สัตวบาล-สัตวศาสตร์) 
วท.บ.สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิ ทยาเขตบางเขน 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
การฝึกภาคสนาม จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างาน

จริง ดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการฝึกในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ หรือ        
สหกิจศึกษาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 6  หน่วยกิต คิดเป็น 600 ชั่วโมง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาจึงจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยให้ฝึกงานภายนอก
หรือสหกิจศึกษา 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้รับประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์เสมือนจริงทุกประการก่อนเข้าสู่ระบบการท างาน จึงได้จัดให้มีการศึกษา
รายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจและรายวิชาสหกิจศึกษา 

4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่ความ
พร้อมในการประกอบอาชีพ มีดังนี้ 
 1) มีประสบการณ์ท างานตรงเหมือนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
 2) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ และสามารถใช้หลักการแนวคิด
ทฤษฎีประยุกต์เพ่ือเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพ 
 3) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตเพ่ิมภาวะผู้น าในการท างานรู้จักการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 4) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพ่ือน าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน
และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
 5) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นและ
ผู้ร่วมงานได้ 
 6)มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 7) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ 

4.2 ช่วงเวลางานสหกิจศึกษา 
 1) การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
 2) สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 4 
 4.3)การจัดเวลาและตารางสอน 
 1) การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 4 จ านวนไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง 
 2) สหกิจศึกษา รวมเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา           ปี
การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานวิจัย ในรายวิชาวิจัย
ทางด้านปศุสัตว์สมัยใหม่ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ มีการประยุกต์ และ/หรือบูรณาการความรู้จาก
รายวิชาต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษามาใช้โดยต้องใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง กระบวนการสอนเป็นไป
ตามข้อก าหนดตามคู่มือ โดยให้นักศึกษาน าเสนอโครงร่าง (proposal) การด าเนินการวิจัย รายงาน
ผลการวิจัยด้วยวาจา และรายงานการวิจัยเป็นรูปเล่ม โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ก่อนด าเนินการ และมีการเสนอรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษตามรูปแบบ
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการท าปัญหาพิเศษโดยมีอาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้ประสานงานจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ฝึกท าวิจัยเพื่อให้มีผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

5.2.1มีองค์ความรู้จากการวิจัย 
5.2.2สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
5.2.3สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
5.2.4สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผลได ้
5.2.5สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5.2.6สามารถน าเสนอผลงานด้วยวาจา เอกสาร และสื่อผสม 

 5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 3 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 3(0-6-3) 

 5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 นักศึกษาเสนอประเด็นที่สนใจศึกษา และตรวจเอกสารในรายวิชาสัมมนาทางสัตว

ศาสตร์ โดยค้นคว้าข้อมูลและเรียบเรียงเป็นบทความ เมื่อได้ประเด็นที่สนใจศึกษาจึงให้จัดท าปัญหา
พิเศษ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และ มีอาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้
ประสานงาน 

5.5.2 มีการสอนหลักการและกระบวนการท าวิจัยโดยทีมอาจารย์ 
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษาทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัยหรือโครงงาน 

และน าเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษต่อคณะกรรมการ 
5.5.4 นักศึกษาด าเนินการท าปัญหาพิเศษตามโครงร่างปัญหาพิเศษท่ีน าเสนอ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ 

ประจ าวิชา 
5.6.2 ประเมินคุณภาพงานวิจัยจากการน าเสนอเค้าโครง การน าเสนอผลด้วยวาจา ความ

รอบรู้ ความสามารถในการน าเสนอและรูปเล่มรายงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางด้านปศุสัตว์
สมัยใหม่และคณะกรรมการประเมิน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการใช้ภาษามลายู 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย

การอบรมเ พ่ิมเติมชั้ นปีละ 1 
กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 1รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเ พ่ิมเติมชั้ นปีละ 1 
กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

3. มีจิตอาสา และมีจิตส านึก
สาธารณะ 

1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงการมี
จิตอาสา ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่าง
น้อยปีละ 1 กิจกรรม 

1 .น า เ สนอกิ จ กร รมที่ ไ ด้
ด า เ นิ น ก า ร ม า ใ น รู ป
นิทรรศการในชั้นเรียนปีที่ 

2 โดยให้คณะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน 

4. ความสามารถในการสร้าง
งานสร้างอาชีพของตนเอง 

1. อบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างงาน
สร้างอาชีพ 

2. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ต่าง ๆ   

3. ฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ิมเติม
จากรายวิชาเพ่ือให้มีทักษะการ
ผลิตสัตว์ และเกิดความมั่นใจใน
การสร้างงานสร้างอาชีพ 

1. ประเมินผลจากรายวิชา
ฝึกภาคสนาม 

2. ประเมินตนเองของ
นักศึกษาก่อนส าเร็จ
หลักสูตร 

3. ประเมินผลการจัด
กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะต่าง ๆ   

5. มีความขยัน และอดทน 1. มีการฝึกปฏิบัติงานในฟาร์ม  1. การประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานในรายวิชา
ต่างๆ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัย  
3) คารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น

ไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนร่วมกัน  เช่น  การ
เข้าห้องเรียน การส่งงาน 
และการอยู่ร่วมกันในหมู่
คณะตลอดจนการแต่งกาย
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง 
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความส าคัญของ
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ ใ น
งานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสียของ
การลอกเลียนผลงานของ
ผู้อ่ืน รวมถึงสอนวิธีการที่
ถู กต้ อ ง  ใ นก าร อ้ า ง อิ ง
ผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างาน
เพ่ือสาธารณะเป็นกลุ่มจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน/

องค์กรภายนอก 
4) ป ลู ก ฝั ง เ รื่ อ ง

ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้ าชั้น เรียนและส่ งงานที่
ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา
การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

2) ประเมินจากความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติงาน หรือสร้าง
ผลงานที่เป็นความรู้
ความสามารถของตนเองโดย
ไม่แอบอ้างหรือ
ลอกเลียนแบบผลงานบุคคล
อ่ืนตลอดทั้งความซื่อสัตย์ใน
การสอบ 

3) ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

4) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา  หรือ
จิตส านึกสาธารณะ  เช่น การ
จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
การสอนในห้องเรียน  การ
เปิด-ปิดสวิทซ์ไฟ  
เครื่องปรับอากาศ   พัดลม 
ฯลฯ 

5) ป ร ะ เ มิ น จ า ก กิ จ ก ร ร ม /
โครงการ 
6) ประเมินจากพฤติกรรมที่ 

แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
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2.1.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่เก่ียวข้อง 

2) สามารถวิ เคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

3) ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้  ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้
กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

1) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
โดยให้ความรู้ ด้ านหลักการ/
ทฤษฎี  แ ละ เน้ น กา รปฏิ บั ติ  
ต ล อ ด จ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น
สถานการณ์  ต่าง ๆ 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ใน
ชั้นเรียน 

3) ฝึ ก ทั ก ษ ะก า รคิ ด วิ เ ค ร า ะห์  
สังเคราะห์และ แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็น     ในประเด็นต่าง 
ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้หลักการ
และทฤษฎีที่เก่ียวของ 

4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษ หรือศึกษาดูงาน 

5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 

 

1) ประเมินผลจากการท า
แบบฝึกหัด การสอบ การ
ท า  รายงาน  และการ
ปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร
อภิปรายในชั้นเรียน 

3) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่าง ๆ  
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2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ท า ง เ ลื อ ก  เ ส น อ วิ ธี
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เ พ่ื อส ร้ า งประ โยชน์ ต่ อ
ตนเองและสังคมได้ 

3) มีค ว ามสามารถ ในการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้  
ความสามารถของตนเอง
และก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

1) ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า คิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็น ระบบจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ หรือการท า
กรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์น าเสนอเป็นงาน
เขียน และฝึกพูดในโอกาสต่าง 
ๆ 

3) ให้นั กศึกษามี โอกาสลงมือ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง โ ด ยกา ร จั ดท า
โครงการ 

 

1) ปร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล ง า น ที่
มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้า 
การเขียน รายงาน  และ
แฟ้มสะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจน
ข อ ง ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์หรือรายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา  
หรือการทดสอบโดยใช้การ
สอบกลางภาคและปลาย
ภาค  โ ดยข้ อ สอบมี ก า ร
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงานเชิง
สร้างสรรค 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและ

กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 

2) มี ค ว ามส ามา รถ ในกา ร
ปรับตัว     ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้อย่าง    เหมาะสม 

3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ในการ เป็นพลเมืองที่ดี และ
สามารถเป็นที่พ่ึงของตนเอง
และสังคมได ้

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ เกิดบรรยากาศการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้ นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 

3) ความส าคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

4) ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการที่
มีประโยชน์ ต่อสังคม 

1) ประเมินผลงานจากการ
ท างานกลุ่ม การน าเสนอ
งานตามกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย 

2) การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน  

3) สังเกตการท างานร่วมกัน
ของ นักศึกษาใน
ห้องเรียนในการร่วมกลุ่ม 

4) ประเมินจากการท า
กิจกรรมของโครงการ 
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2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูล 

1) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้
ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การ
ฟัง การเขียนระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน และบุคคลอ่ืน 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในสถานการณ์ท่ีต้องใช้การ
ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล  และ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 

1) ประเมินจากการน าเสนอ
ความคิด การรายงาน 

2) ประ เ มิ น ผล ง านตาม
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จัด 

3) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลการท า
รายงานและกิจกรรมใน
ห้องเรียน 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การแสดงออกถึงการเป็น

แบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2) มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

3) การแสดงออกถึงความมีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีจิต
สาธารณะ 

4) สามารถตัดสินใจจัดการ
แก้ปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 

1. โดยเน้นให้นักศึกษามีการ
แต่งกายที่ถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) เน้นให้นักศึกษามีการเข้า
ชั้นเรียนและส่งงานตรงต่อ
เวลา ปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัยโดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและ
การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 

3) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ยกตัวอย่างจาก
สถานการณ์จริงบทบาท
สมมติหรือกรณีตัวอย่าง 

 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน
ระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้
ท าไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม 

3) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้า
ห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา 

4) ประเมินจากจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง 

6) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
คุณธรรมและจริยธรรม 
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 2.2.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) รู้ทันวิทยาการที่

เปลี่ยนแปลง และ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ใน
วิชา 

2) มีความรู้ในกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
รวมทั้งข้อก าหนดทาง
วิชาการซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ 

3) มีความรู้ในสาขาวิชาอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ 
ตระหนัก รู้หลักการและ
ทฤษฎีในความรู้ที่เก่ียวข้อง
ในสาขาวิชาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

4) มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ 

 

1) การสอนหลากหลาย
รูปแบบภายในชั้นเรียน 
เช่น การบรรยาย
สถานการณ์จ าลอง
บทบาทสมมติ เป็นต้น 
และการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีการแสดง
ความคิดเห็นและ
ซักถามข้อสงสัย 

2) การค้นคว้าและท า
รายงานทั้งเดี่ยวและ
กลุ่มตามหัวข้อที่เป็น
ปัจจุบันและผู้เรียนมี
ความสนใจ 

3) การอภิปรายเป็นกลุ่ม
โดยน าเนื้อหาที่เรียนมา
ประสมประสานกับ
เนื้อหาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

4) การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดย
การศึกษานอกสถานที่ 

5) การเชิญผู้มี
ประสบการณ์มา
บรรยายและท ารายงาน
สรุปประเด็นความรู้ที่
ได้รับ 

6) การจัดศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเองเพ่ือเสริม
การเรียนรู้ 

 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎีโดย
การสอบย่อยและให้คะแนน 

2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลาง
ภาคและปลายภาค 

3) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับ
มอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า 

4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จัดในห้องเรียน 

5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ 

6) ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนใน
ห้องเรียน 

7) ประเมินจากแบบประเมินความรู้ที่
จัดเตรียมไว้ส าหรับนักศึกษาที่เข้า
ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ 
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 2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความสามารถในการ

ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
และใช้ข้อมูลที่ได้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยค านึงถึง
ความรู้ทางทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบัติและผลกระทบ
ที่ตามมาจากการตัดสินใจ
นั้น 

3) สามารถประยุกต์หรือ
บูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อื่นเพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1) มอบหมายงานที่พัฒนา
ผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์
สังเคราะห์และวิพากษ์ได้
โดยใช้รูปแบบการสอนที่
หลายหลาก 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีโอกาส
ประยุกต์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาเช่นการเรียนรู้
แบบแก้ไขปัญหา 
(Problem-Based 
Learning) หรือการจัดท า
โครงการ (Project Based 
Learning) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีโอกาส
บูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อื่น ๆ ได ้เช่นการ
ฝึกปฏิบัติงานจริงการท า
กรณีศึกษาการอภิปราย
กลุ่มการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงเป็นต้น 

4) มอบหมายให้ผู้เรียนท า
รายงานค้นคว้าข้อมูลใน
สาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้องน ามาบูรณา
การเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(Research-Based 
Learning) 

1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการ
สอบย่อยการสอบกลางภาคและ
การสอบปลายภาค 

2) ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยวเช่นโครงการหรืองานวิจัยที่
มอบหมาย 

3) ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัดในห้องเรียน 
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 2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถปรับตัวและท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น า
และสมาชิกกลุ่มได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพตนเองกับบริบท
ของกลุ่ม 

3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สามารถปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ไป
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างดี 

 

1) จัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการท างานเป็น
กลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เช่นการระดมความคิดเห็น
การอภิปรายหรือการ
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่
นักศึกษาสนใจ 

2) สอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
องค์การการมีมนุษยสัมพันธ์
การเข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์การการปรับตัวเข้ากับ
สภาวะแวดล้อมการยอมรับ
ผู้อื่นเป็นต้น 

3) ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้นักศึกษาหมุนเวียนกัน
เป็นผู้น ากลุ่มสมาชิกกลุ่ม
และผู้รายงานผล 

4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 

5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุก
คนได้เสนอความคิดเห็นโดย
การจัดอภิปรายและเสวนา
งานที่ได้รับมอบหมายให้
ค้นคว้า 

6) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก
เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 

1) ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม
กลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นและ
อาจารย์ผู้สอนในการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น าและ
ผู้ตามในสถานการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้
แบบประเมินพฤติกรรม
ภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี 

3) ประเมินจากผลงานของกลุ่ม
และผลงานของผู้เรียนในกลุ่ม
ที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 

4) ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษา 

5) ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
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 2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถเลือกและ

ประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้า และ
เสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

2) สามารถใช้เครื่องมือสืบค้น
ข้อมูล และตรวจสอบ
ข้อมูลเพ่ือจ ากัดผลลัพธ์ได้
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3) สามารถปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลให้ปลอดภัย และคิด
ไตร่ตรองในการเข้าถึง
ข้อมูล แบ่งปันข้อมูล และ
ปฏิสัมพันธ์อ่ืนทางออนไลน์ 

4) สามารถใช้เครื่องมือ
สารสนเทศผลิตทรัพยากร
ดิจิทัลและมัลติมีเดียได้
อย่างสร้างสรรค์ 

5) สามารถใช้เครื่องมือที่
หลากหลายท างานร่วมกับ
ผู้อื่นแบบออนไลน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการฝึกทักษะภาษาเพ่ือการ
สื่อสารทั้งการพูดการฟังและ
การเขียน 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
หาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า
เรียบเรียงข้อมูลพร้อมการ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและ
สามารถน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
อย่างถูกต้องและให้ความส าคัญ
ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ความสามารถในการน าน า
เทคนิคทางสถิติและทาง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานมา
ประยุกต์ใช้ 

6) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอ
งานที่ต้องมีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

7) มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
และให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 

1) ประเมินจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่จัดใน
ห้องเรียนเข่นการสังเกต
พฤติกรรมการสอบย่อย 

2) ประเมินจากผลงานของ
ผู้เรียนทั้งรูปแบบการ
น าเสนอรายงานหน้าชั้น
เรียนและรายงานที่เป็น
รูปเล่ม 

3) ประเมินจากเทคนิคที่
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเทคนิคทางสถิติ
และทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 )1 ( มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 )2 ( มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
)3 (  คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 )4 ( มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
)5 (  มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

3.1.2 ด้านความรู้ 
 (1) มคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 )2 ( สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
 )3 ( สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
)4 (  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนด

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
 3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

(3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ
ตนเองและสังคมได ้

  3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ 
     ข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

รายวิชา 
 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
.1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   

5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู้ 

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                   

5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ภาษาไทย 

                  

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   

5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                   

ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ                   

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   
5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                   

5100123 ความงดงามแห่งตน                   

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                   

5100131 สังคมภิวัตน์                   
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   
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 3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
3) การแสดงออกถึงความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
4) สามารถตัดสินใจจัดการแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3.2.2 ด้านความรู้ 
1) รู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของศาสตร์ในวิชา 
2) มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อก าหนดทางวิชาการซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
3) มีความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีใน

ความรู้ที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
4) มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 

3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดย
ค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

3) สามารถประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ

ตนเองกับบริบทของกลุ่ม 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างดี 
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     3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
2) สามารถใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเพ่ือจ ากัดผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธภิาพ 
3) สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และคิดไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูล 

แบ่งปันข้อมูล และปฏิสัมพันธ์อ่ืนทางออนไลน์ 
4) สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศผลิตทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง

สร้างสรรค ์
5) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 



 

 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 

14144101 เคมีในร่างกายสัตว์                    
14144102 ชีววิทยาของสัตว์                    
14144103 คณิตศาสตร์และสถิติวิจัยทางสัตว์                    
14144104 ฟิสิกส์ทางสัตว์                    
14144105 จุลชีววิทยาในร่างกายสัตว์                    
14144106 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์                    
14144107 พันธุศาสตร์ทางสัตว์                    
14144108 หลักการเลี้ยงสัตว์                    
14151109 งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์                    
14155210  การตลาด และธุรกิจปศุสัตว์                    
34144211 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  

ขนาดใหญ ่
                   

34144212 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  
ขนาดเล็ก 

                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
 
 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 

34144213 การจัดการการผลิตสัตว์กระเพาะ  
            เดี่ยว 

                   

34144314 ธุรกิจการผลิตสัตว์สวยงามและ
สัตว์เพ่ือสันทนาการ 

                   

34155315 การจัดการธุ รกิจปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

                   

14144316 สัมมนาทางสัตวศาสตร์และธุรกิจ 
               ปศุสัตว์ 

                   

14144417 วิจัยทางสัตวศาสตร์และธุรกิจ 
             ปศุสัตว ์

                   

14144218 มาตรฐานฟาร์ม กฎหมาย และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพสัตวศาสตร์ 

                   

14144319 การผลิตและจัดการพืชอาหาร  
              สัตว์ 

                   

14144320 พฤติกรรม และสวัสดิภาพสัตว์                    
14144321 วิเคราะห์อาหารสัตว์                    
14144322 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์                    
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 

 
 

รายวิชาวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 
 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 

14144323 การจัดการเทคโนโลยีด้านการผลิต
สัตว์ 

                   

14147324 อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์                    
14144425 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก                    

14144426 การผสมเทียมสัตว์                    

14144427 โลจิสติกทางปศุสัตว์                    

14155428 คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสัตว์                    
14144429 การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์                       
14155330 บัญชีธุรกิจปศุสัตว์                    
14144331 การเตรียมสหกิจศึกษาทาง 

สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 
                   

14144432 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และ 
             ธุรกิจปศุสัตว์ 

                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
ทวนสอบโดยการวิเคราะห์จากวิธีการสอน สื่อการสอน เนื้อหาของการวัด และประเมินผลให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้จากค าอธิบายรายวิชาที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะด าเนินการก่อนเปิดภาคเรียน หรือการ     ทวนสอบโดยการวิเคราะห์ผล
จากการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและวัดผลประเมินผลที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ใน
ประเด็นต่อไปนี้ การให้คะแนนการสอบ และผลการศึกษาหรือเกรด มีความสอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสม 
ซึ่งจะด าเนินการหลังสอบปลายภาค 

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
ทวนสอบโดยวิเคราะห์จากการท ารายงานผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ 5 ด้าน ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่
ละภาคเรียน ตลอดจนให้มีการประเมินผลจากภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยศึกษาจากการท าวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรที่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ. โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้  

(1) ศึกษาภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา
เกี่ยวกับระยะเวลาในการหางานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตด้านความรู้ ความสามารถ 
ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ  

(2) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามในกรณีที่มีบัณฑิตเข้า
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ  

(3) สอบถามหรือประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับหลักสูตร  
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(4) ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์

พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นไปตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาต้องสอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ 
ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการเรียนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ และได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน า
มหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม
หน้าที่ของครูด้านการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การท าวิจัย และการท าผลงานทางวิชาการ 
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน โดยให้
อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ความรู้ ใหม่ใน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ   
 1.3 ให้ข้อมูลแก่อาจารย์ใหมเ่กี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอนและรายละเอียดหลักสูตรเพ่ือให้เข้าใจ
และเตรียมการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ท าวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการ
สนับสนุนฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/
หรือต่างประเทศ 
 2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชา
สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องให้ทันสมัย   
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 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ   
 2.2.1 ส่งเสริมงานวิจัยและบริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน 
 2.2.2 กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
 2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่พัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญใน
หลักสูตร 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่ก าหนดทิศทาง 
วัตถุประสงค์ บริหารจัดการ วางแผนด าเนินงาน และติดตาม ผลการด าเนินงานหลักสูตร มีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามปัจจัยคุณภาพต่างๆ เทียบกับแผนงาน เพ่ือทบทวนทิศทางและวัตถุประสงค์เป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

 
2. บัณฑิต 
 ปัจจุบันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก าลังมีความต้องการบุคลากรทางด้านสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุ
สัตว์ เพ่ือสามารถท างานในต าแหน่งของนักวิชาการสัตวบาล สัตวศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ประจ าอ าเภอต่าง ๆ  
ดังนั้น การผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับความต้องการของท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน หรือท้องถิ่นได้ ทั้งนี้สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ยังสามารถประกอบอาชีพการ
เลี้ยงสัตว์ได้ และความต้องการแรงงานในสาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ยังมีความต้องการอันดับมาก  และ
จากการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาประกอบการ
วางแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ส าหรับการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้

เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดท าโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับวิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร 
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็นและ
ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                         ซ่ึง
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน บริหารหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การ
วางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 กระบวนการด าเนินงานของสาขาวิชาเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทาง
กายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรี (นักวิชาการสัตวศาสตร์)  คนงานฟาร์ม ควรมี
วุฒิตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และมีใจรักสัตว์ 
   2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
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6.2 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั้งงบประมาณ

แผ่นดิน และงบบ ารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 

  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  

  6.3.1 สถานที่ 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรยีนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1 ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2 ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3 ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

4 ห้องประชุมชานทัวร์ ขนาดจุ 20 คน 
ห้องประชุมปิงหลางซิง ขนาดจุ 60 คน 
ห้องประชุมหลิวเหลียน ขนาดจุ 100 คน 
ห้องประชุมหยางถาว ขนาดจุ 100 คน 
ห้องประชุมนังกา ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค ขนาดจุ 400 คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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 6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจ
ปศุสัตว์ 
 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
1 โรงเรือนผลิตสัตว์ปีก 3 โรงเรือน 
2 โรงเรือนผลิตแพะ-แกะ 2 โรงเรือน 
3 โรงเรือนผลิตโคเนื้อ-โคนม 1 โรงเรือน 
4 ห้องเก็บอุปกรณ์ฝึกภาคสนาม 2 โรงเรือน 
5 โรงเรือนเก็บอุปกรณ์ 1 โรงเรือน 
6 แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ 50 ไร่ 
7 ตู้ฟักไข ่ 3 เครื่อง 
8 ถังน้ าสแตนเลส 1 เครื่อง 
9 ชุดอบแห้งชนิดถาดแบบเป่าลมร้อน 3 เครื่อง 
10 เครื่องผสมอาหารสัตว์แนวนอน 1 เครื่อง 
11 เครื่องบดย่อยเศษพืช 2 เครื่อง 
12 โถดูดความชื้น 5 เครื่อง 
13 เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง 
14 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
15 โทรทัศน์สี ยีห้อ Samsung 1 เครื่อง 
16 เครื่องโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer รุ่น P1166P 1 เครื่อง 
17 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน 1 เครื่อง 
18 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อไย 1 เครื่อง 
19 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเถ้า 2 เครื่อง 
20 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน 1 เครื่อง 
21 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณพลังงาน 1 เครื่อง 
22 เครื่องกรองน้ าบริสุทธิ์ 1 เครื่อง 
23 เครื่องบดตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ 1 เครื่อง 
24 ตู้อบ 2 เครื่อง 
25 ชุดโต๊ะปฏิบัติการและเก้าอ้ี 60 ชุด 
26 เครื่องชั่งตั้งพ้ืน 1000 กิโลกรัม 2 เครื่อง 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
27 เครื่องผสมสารละลาย 3 เครื่อง 
28 เครื่องส ารองไฟ 1 เครื่อง 
29 อ่างควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง 
30 เครื่องวัดบันทึกอุณหภูมิ 2 เครื่อง 
31 ตู้ดูดควัน 1 เครื่อง 
32 เครื่องตัดแต่งเนื้อ 1 เครื่อง 
33 เครื่องซิลสูญญากาศ 3 เครื่อง 
34 โต๊ะสแตนแลสขากลม 6 เครื่อง 
35 ตู้แช่วัตถุดิบสัตว์ -10- 45 องศา 2 เครื่อง 
36 เครื่องตัดเนื้อแช่แข็ง 5 เครื่อง 
37 ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา 1 เครื่อง 
38 พ่อพันธ์แพะเนื้อ 3 ตัว 
39 แม่พันธุ์แพะเนื้อ 10 ตัว 
40 พ่อพันธ์แกะเนื้อ 3 ตัว 
41 แม่พันธุ์แกะเนื้อ 10 ตัว 
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2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
 
 

 
 ล าดับ 

รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet 1200 4 เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง 
3 TV  Samsung 1 เครื่อง 
4 เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง 
5 เครื่องโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer รุ่น P1166P 1 เครื่อง 
 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง

พอที่ จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุด อัตโนมัติผ่ านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตจาก
http://aritc.yru.ac.th/ 

     6.3.3.1 เอกสารและต ารา 
  1) หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย   จ านวน  6,813 ชื่อเรื่อง 
1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    270 ชื่อเรื่อง 
 

รวม 7,083 ชื่อเรื่อง 
 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
2.1 ภาษาไทย  จ านวน 174 ชื่อเรื่อง 
2.2 ภาษาอังกฤษ จ านวน    - ชื่อเรื่อง 
 

รวม 174 ชื่อเรื่อง 
 

3) วารสาร/นิตยาสาร 
3.1 ภาษาไทย  จ านวน    230 ชื่อเรื่อง 
3.2 ภาษาอังกฤษ จ านวน      - ชื่อเรื่อง 
 

รวม    230 ชื่อเรื่อง 
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          6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
 ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Bookประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิกส์ ส าขาวิ ช าต่ า งๆ  ได้ แก่  Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology 
 1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Linkเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล ปี 1997-ปัจจุบัน 
     2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database)     ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง  (Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา 
บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็น
ต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
   2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสห
สาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
   2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการ
จัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการ
บอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่นฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล 
Proquest Dissertation ฐานข้ อมู ล  ISI Web of Science ทั้ ง นี้ ยั ง ร วมถึ ง ฐ านข้ อมู ล  EBSCO eBooks 
(NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
      2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มกว่า 
1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง
รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้านการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
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    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้  Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
 3.1) ProQuest Dissertations and ThesesGlobal วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริ กา และแคนาดารวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล
มากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
 3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ
ว า ร ส า ร แ ล ะ ห นั ง สื อ ห า ย า ก ฉ บั บ เ ต็ ม  ร ว บ ร ว ม จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต่ า ง ๆ  ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
 
 6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการ
ได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้     เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน
นอกห้องเรียนและเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีสื่ออุปกรณ์ 
พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน 

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ
ส ร้ า ง ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จั ด ให้มีห้ องการ เรี ยนรู้ ด้ วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึ กษ า  ค้ น ค ว้ า  ห า คว าม รู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1. ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ า
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
จากอาจารย์และนักศึกษา 

2. จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติ
การใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อ
ดิจิทัล 

3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติ 

 
 มหาวิยาลัยราชภัฏยะลาจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ โดยจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืนๆ โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างน้อย 6 ด้านคือ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
โดยก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมิน และรายงาน

คุณภาพของหลักสูตรดังนี้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุม เ พ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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เกณฑ์ประเมินหลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัว
บ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การ
ประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาคการศึกษา  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 2 ครั้ง คือ ก่อน
การสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย์ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม่ 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 



 

 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต   

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คณะ 
 4.3 ด าเนินการปรับปรุง 
 4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
         (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
 4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 

(1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559” เป็นหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ปรับปรุง   
พ.ศ. 2564” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้ 

 

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

1.ชื่อหลกัสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

1.ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
และธุรกิจปศุสัตว์ 

 
ปรับ 
ปรุง 

2. ช่ือปริญญา  
ชื่อภาษาไทย:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Animal 
Science) 
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:B.Sc. (Animal Science) 

2. ช่ือปริญญา 
ชื่อภาษาไทย:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์และ
ธุรกิจปศุสัตว์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Animal Science 
and Livestock Business) 
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:B.Sc. (Animal Science and 
Livestock Business) 

 
 

ปรับ 
ปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
บัณฑิตมีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เพ่ือเป็น
ฐานในการจัดการงานปศุสัตว์ได้ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
บัณฑิตมีความรอบรู้ และทักษะในการพัฒนางาน 
ปศุสัตว์และธุรกิจทางปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
โดยค านึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ 

 
ปรับ 
ปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังนี้ 
1.3.1 มีความรู้และทักษะเทคโนโลยีทางด้านการผลิต
สัตว์  
1.3.2 มีความรู้ ความสามารถในการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างธุรกิจได้ 
1.3.3 สามารถน าความรู้และทักษะไปศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไปได ้
1.3.4 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็น
พลเมืองดอียู่ในสังคมได้อย่างสันติ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีลักษณะที่ พึง
ประสงค์ดังนี ้
1) มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีทางด้านการ
ผลิตสัตว์ 
2) มีความรู้  ความสามารถในการประยุกต์ และ
แก้ปัญหาในการเลี้ยงสัตว์เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างธุรกิจได้ 
3) ผลิตบัณฑิตให้มีจิตส านึกถึงสวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยของมนุษย์ 
4) สามารถน าความรู้และทักษะไปศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นต่อไปได ้

 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 
 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 

ปรับ 
ปรุง 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                              ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาแกน                           
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน       ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาด้านบังคับ       ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านเลือก      ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
วิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  
                                ไมน่้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                                 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต       ไม่น้อยกว่า  6 หน่วย
กิต 
3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 
                                  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 
2.1) กลุ่มวิชาแกน          ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 45  หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาด้านบังคับ   ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกติ  
- วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
                                 ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง
ตาม
ร่าง 

มคอ.1  
สาขา
สัตว

ศาสตร์
และ
ธุรกิจ 
ปศุ
สัตว์ 
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หมาย
เหตุ 

8. รายวิชา 
หมวดการศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                            ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
บังคับเรียน                             10 หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                 2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ       
             พัฒนาการเรียนรู้                2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา 
           การเรียนรู้                          2(1-2-3) 
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                                 2(1-2-3) 
 
เลือกเรียน                                2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                                 2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน  
            ภาษาอังกฤษ                      2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและ 
             การเขียน                        2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน              2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
 
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข          2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                  2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                 2(1-2-3) 

8. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                              ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
ก. บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  3(3-0-6) 
5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ3(3-0-6) 
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา               3(3-0-6) 
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 
                                                    3(3-0-6) 
5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ  
              พัฒนาการเรียนรู้                  2(1-2-3) 
5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   2(1-2-3) 
5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   2(1-2-3) 
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ     3(3-0-6) 
 
ข. เลือกเรียน                              3 หน่วยกิต 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
             ภาษาไทย                           3(3-0-6) 
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                      
                                                    3(3-0-6) 
5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 
กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ                                3 หน่วยกิต 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                     3(3-0-6) 
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า                  3 หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ 
                                                    3(3-0-6) 
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                    3(3-0-6) 

 
 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 
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2100118 ความจริงของชีวิต               2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                    2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต            2(1-2-3) 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัฒน์                      2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม            2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ  
                                                 2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต        2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย         2(1-2-3) 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                                 2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                 2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 
 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะบังคับ                      68 หน่วยกิต 
4144101 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับสัตวศาสตร์ 
                                                 3(3-0-6) 
4144102 เคมีส าหรับสัตวศาสตร์          3(3-3-6) 
4144103 ปฏิบัติการเคมีส าหรับสัตวศาสตร์     
                                                 1(0-3-0) 
4144104 ชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์    3(3-0-6) 
4144105 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์ 
                                                 1(0-3-0) 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
5100119 การบริหารร่างกาย                 1(0-2-2) 
5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                    3(3-0-6) 
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย         3(3-0-6) 
5100123 ความงดงามแห่งตน                3(3-0-6) 
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                      2(1-2-3) 
5100125 ความจริงของชีวิต                  3(3-0-6) 
5100126 การพัฒนาตน                       2(2-0-4) 
5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต               3(3-0-6) 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย            2(1-2-3) 
 
3. กลุ่มวิชาพลเมืองโลก    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1 วิชาบังคับไม่น้อยกว่า                3 หน่วยกิต 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ        3(3-0-6) 
3.2 วิชาเลือก                ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม               3(3-0-6) 
5100131 สังคมภิวัตน์                         3(3-0-6) 
 
4.กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 
                                ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น           3(3-0-6) 
 
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า           84 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาแกน                             30 หน่วยกิต 
14144101 เคมีในร่างกายสัตว์               3(2-2-5) 
14144102 ชีววิทยาของสัตว์                  3(2-2-5) 
14144103 คณิตศาสตร์และสถิติวิจัยทางวิจัยทาง              
              สัตว์                                 3(3-0-6) 
14144104 ฟิสิกส์ทางสัตว์                    3(2-2-5) 
14144105 จุลชีววิทยาในร่างการสัตว์       3(2-2-5) 
14144106 ชีวเคมีทางสัตว์ศาสตร์           3(3-0-6) 
14144107 พันธุศาสตร์ทางสัตว์              3(3-0-6) 
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4144106 จุลชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์ 3(3-0-6) 
4144207 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับ 
             สัตวศาสตร ์                      1(0-3-0) 
4144108 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับสัตวศาสตร์ 
                                                 3(3-0-6) 
4144109 สถิติเบื้องต้นส าหรับการวิจัยทางสัตว 
             ศาสตร์                            3(2-2-5) 
4144210 หลักการเลี้ยงสัตว์                3(2-2-5 
4144211 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์          3(3-0-6) 
4144212 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 
                                                 3(3-0-6) 
4144213 พันธุศาสตร์ทางสัตวศาสตร์    3(3-0-6) 
4144214 โภชนศาสตร์สัตว์                3(3-0-6) 
4144215 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์           3(3-0-6) 
4144316 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์                                                                   
                                                 3(3-0-6) 
4144317 อาหารและการให้อาหารสัตว์  3(2-2-5) 
4144318 การผลิตโคเนื้อ- โคนม          3(2-2-5) 
4144319 การผลิตสัตว์ปีก                  3(2-2-5) 
4144320 สัมมนาทางสัตวศาสตร์          1(0-2-1) 
4144321 การผลิตสัตว์พ้ืนเมือง            3(2-2-5) 
4144322 การผลิตแพะ-แกะ               3(2-2-5) 
4144423 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์    3(2-2-5) 
 
 
หมายเหตุ : * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์
ของหลักสูตร 
4144324 การตลาดปศุสัตว์                  3(2-2-5) 
4145325 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป 
                                                 3(2-2-5) 
4151226 พ้ืนฐานงานช่างเกษตร          1(0-3-0) 
 
 
 

14144108 หลักการเลี้ยงสัตว์                3(2-2-5) 
14151109 งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์         3(1-4-4) 
14144210 การตลาด และธุรกิจปศุสัตว์    3(2-2-5) 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
34144211 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาด   
               ใหญ ่                               6(3-6-9) 
34144212 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาด 
               เล็ก                                6(3-6-9) 
34144213 การจัดการการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว           
                                                    6(3-6-9) 
 
 
34144314 การจดัการธุรกิจปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
               ฮาลาล                             6(3-6-9) 
14144315 สัมมนาทางสัตว์ศาสตร์และธุรกิจ 
             ปศุสัตว์                              1(0-3-0) 
14144416 วิจัยทางสัตว์ศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 
                                                    3(0-6-3) 
14144217 มาตรฐานฟาร์ม และจรรยาบรรณ    
               วชิาชีพสัตวศาสตร์            2(2-0-4) 
34144318 ธุรกิจการผลิตสัตว์สวยงามและสัตว์เพ่ือ 
              สันทนาการ                        6(3-6-9) 
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วิชาเฉพาะด้านเลือก                  18 หน่วยกิต 
4144327 การจัดการฟาร์มและการบริหารธุรกิจ 
              ปศุสัตว์                          3(3-0-6) 
4144328 การจัดการพืชอาหารสัตว์        3(2-2-5) 
4144329 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 3(2-2-5) 
4144330 การผสมเทียมสัตว์                 3(2-2-5) 
4144431 ผลิตภัณฑจ์ากสัตว์                 3(2-2-5) 
4144332 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง           3(3-0-6) 
4144433 การจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์  
                                                     3(2-2-5) 
4144334 การผลิตนกเขาชวา                3(2-2-5) 
4144435 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิต      
              สัตว์                                  1(1-0-2) 
4144336 การผลิตนกปรอดหัวโขน          3(2-2-5 
4144337 ธุรกิจการเลี้ยงนกแอ่นกินรัง     3(2-2-5) 
หมายเหตุ : * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์
ของหลักสูตร 
 
4144338 การวิเคราะห์อาหารสัตว์          3(2-2-5) 
4144339 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5) 
4144440 การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์   3(3-0-6) 
4144441 ปศุสัตว์ฮาลาล                    3(3-0-6) 
4145342 การใช้ยาและสมนุไพรในสัตว์    3(2-2-5) 
4152443 การส่งเสริมการเกษตร          3(3-0-6) 
 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         8  หน่วยกิต 
4144444 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน 
             สัตวศาสตร์                       2(1-8-0) 
4144445 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน 
             สัตวศาสตร ์                      6(5-4-0) 
4144446 การเตรียมสหกิจศึกษา           2(1-8-0) 
4144447 สหกิจศึกษา                      6(5-4-0) 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เฉพาะด้านเลือก             ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
14144319 การผลิตและจัดการพืชอาหารสัตว์ 
                                                    3(2-2-5) 
14144320 พฤติกรรม และสวัสดิการสัตว์  3(3-0-6) 
14144321 วิเคราะห์อาหารสัตว์             3(2-2-5) 
14144322 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์   3(2-2-5) 
14155323 การจัดการเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์ 
                                                    3(2-2-5) 
14147324 อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์   3(2-2-5) 
14144425 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก3(2-2-5) 
14144426 การผสมเทียมสัตว์               3(2-2-5) 
14144427 โลจิสติกทางปศุสัตว์              3(2-2-5) 
14155428 คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสัตว์  3(2-2-5) 
14144329 การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์  3(2-2-5) 
14155330 บัญชีธุรกิจปศุสัตว์                3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    9 หน่วยกิต 
14144431 การเตรียมสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์ 
               และธุรกิจปศุสัตว์                3(3-0-6) 
14144432 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และธุรกิจ 
              ปศุสัตว์                               6(600) 
 
 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 

 
 

105 

 



 

 
 

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

9. ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่ม
ภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

ก. บังคับเรียน10 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

9. ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่ม 
ภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
ก. บังคับเรียน 10 หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                                
                                                 3(3-0-6) 

Language Thought and Communication 
ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษา

กับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ การฟังและการ
อ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการ
ถ่ายทอดความคิด เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการ
เขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น
การเล่านิทานพื้นบ้าน  

Language and Communication, 
relation between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, 
idea organization, idea conclusion, expressing 
ideas for communication for both speaking 
and writing, Thai use through songs, plays and 
folk tale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-
3) 
 Thai for Communication 
 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การน า เสนอข้อมูลในเชิ ง ให้ความรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language 
in daily used in listening, speaking, reading 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
Thai for Communication 
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น

เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily used in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค า 
อธิบาย
รายวิช
าคง
เดมิ 

106 

 



 

 
 

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
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and writing, use of language in formal and 
information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics 
and awareness of Thai society 

information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics 
and awareness of Thai society 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ3(3-0-6) 
 Thai for Careers  

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้ง
ในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ  ตลอดจน
การน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้า
ตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน 

Practicing and developing Thai 
language used in listening, speaking, reading 
and writing in order to communicate 
effectively in accordance with the rules; both 
for daily life and career as well as presenting, 
providing knowledge, analyzing opinion, and 
suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in 
various situations which is beneficial to the 
career and daily life 

 
 
 
 

 
 

วิชา
ใหม่ 

 5100105  ภาษาอังกฤษหรรษา             3(3-0-6) 
 English for Fun  
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และส านวนการ
ทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อ่ืน การสอบถามข้อมูล

 
 

วิชา
ใหม่ 
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เหตุ 

เบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก 
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

English usage for daily 
communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-
introduction and introducing others, basic 
information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 

 
 

 

 5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 
                                                 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network  

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายใน
สื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและการตอบกระทู้เป็น
ภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  
การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียน
หรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ 

Simple English writing in social 
media, giving queries and answers in English, 
online chatting, giving opinions in English, 
writing and replying email in English 

 

 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน     
                                               2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills  
Development  
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
ก า ร เ ขี ย น  เ พ่ื อ ใ ห้ พู ด แ ล ะ เ ขี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน 
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

Rules and development of reading 
and writing in order to speak and write 

 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ปรับ
ออก 
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หมาย
เหตุ 

effectively, practice of speaking both  
individual and groups and criticizing for 
improvement,  practice of plot writing,  
essay and article writing with the emphasis 
on standard language used in a certain 
writing and practice in criticizing. 

 

 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and  
Learning Development  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทั้งการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันใน
สถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย  การ
กล่าวลา  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การร้องขอ  
การเสนอความช่วยเหลือ  การให้ค าแนะน า  การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การ
ถามและการให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าใน
การพัฒนาการสื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  
บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Developmen to English communication 
skills; listening, speaking, reading and writing in 
daily life of various situations such as greeting, 
leave- taking, self-  introduction  and others, 
requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring 
and information giving, talking on the telephone 
and expressing opinion; development of skills in 
using tools and resources for communicative study 
such as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communicative 
development. 
 

5100107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and 
Learning Development  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าว
ลา  การแนะน าตนเองและผู้ อ่ืน การร้องขอ  การ
เสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและ
การให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 
เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication 
skills, listening, speaking, reading and writing in 
daily life of various situations such as greeting; 
leave- taking, self- introduction and others, 
requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring 
and information giving, talking on telephone and 
expressing opinion; development of skills in using 
tools and resources for communicative study 
such as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communication 

 
 
 
 

ค า 
อธิบาย
ราย 
วิชา

ภาษา 
ไทยคง
เดิม
เพ่ิม 

เติมค า 
อธิบาย
ราย 
วิชา

ภาษา 
อัง 

กฤษ 
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2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 
 Malay for Communication 
 การใช้ภาษามลายูเ พ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การ
แนะน าแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด 

Use of Melayu forcommunication in 
daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple 
introduction  emphasizing on listening and 
speaking skills 

 
 
 
 

ไม่มี 
 
 

 

 
 
 
 

ปรับ
ออก 

 
 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
            พัฒนาการ เรียนรู้              2(1-2-3) 
             Malay for Communication and 
Learning Development 
             พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค า
ภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือ
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน า
ตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 
        Development of Melayu in listening, 
speaking, reading and writing skills in daily 
life , practice of reading aloud in Melayu 
correctly; practice of Melayu conversations 
in different situations ; self- introduction, 
greeting, leave- taking, giving suggestion, 
inquiring information nationally and 
internationally as well as  practice of simple 
sentence writing. 
 

 
 
 
 
 
 

 
ไม่มี 

 
 

 
 
 
 
 
ปรับ
ออก 
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2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1  
                                              2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
กา รฝึ กปฏิ บั ติ ก า ร ฟั ง  พู ด  อ่ า น  แล ะ เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practice of English listening, 
speaking, reading, and writing for daily 
communication; focusing on basic 
vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, 
studying on customs and traditions of 
English speaking countries including 
appropriate social etiquette. 

 

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
 English for Communication 1  

 
การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
และส านวนพ้ืนฐานที่ ใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practices of English listening,speaking, 
reading, and writing for daily  communication; 
focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career 
fields, studying on customs and traditions of 
English speaking countries including 
appropriate social etiquette 

 
 
 
 
 
 

คงเดิม 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100109  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
 English for Communication 2  

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพ 

Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers, 
practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily 
life and future career 

 
 
 

 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 
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ไม่มี 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ   3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  

การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทัน
สื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและ
จัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย 
ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, 
IT and communication literacy, information 
access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools 
usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 

 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*2    
                                                 (1-2-3) 

Thai for Careers  
การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้เกิด
การสื่ อสารอย่ างมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

Practicing and developing Thai language 
used in listening, speaking, reading and writing in 
order to communicate effectively in accordance 
with the rules; both for daily life and career as well 
as presentation; providing knowledge, analyzing 
opinion and suggestion through the process of 
academic research to be used in various situations 
for the sake of benefit in performing duty and 
everyday use. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 
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ข. เลือกเรียน                            2 หน่วยกิต 
 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                               2(2-0-4) 
 Principles of Reading and  
Writing Thai Words 
 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียน
ค าไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียน
ค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบค าท่ีมักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่
การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
               Principles of reading and writing 
Thai words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, 
analyzing and comparing the words that are 
usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding 
and promoting the correct reading and 
writing Thai word 

เลือกเรียน                    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปรับ
ออก 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
ภาษาไทย                          3(3-0-6) 

 Developments of Thai Speaking 
and Writing Skills  

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การ
พูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟัง
และการอ่านจากสื่อต่าง ๆ น าเสนอด้วยการพูดและ
การเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการ
เขียน 

Developments of speaking and 
writing skills, speaking and writing for both 
formal and informal occasion, research, 

 
 
 

 
 
 

วิชา
ใหม่ 
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หมาย
เหตุ 

knowledge from listening and reading from 
various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking 
and writing 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
ภาษาอังกฤษ                    2(1-2-3) 

 Development of Speaking and 
Reading Skills in English 
 การ พัฒนาทักษะการ พูดและ อ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น 
และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

Effective development of speaking 
and reading skills in English , practice of 
speaking both individual and groups,  
efficient class presentation and reading 
practice; reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 

 
 
 
 
 
ปรับ
ออก 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ               
             การเขียน                       2(1-2-3) 

English for Reading andWriting 
Development 

พัฒนาการ อ่านภาษา อังกฤษเ พ่ือ ให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียน
โดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและ
หน้าที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร 
การเขียนรายงานฯลฯ 

Effective development of reading 
comprehension in different fields and 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
ปรับ
ออก 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

development of writing skill emphasizing 
on correct forms and functions for 
educational and career purposes such as 
writing a letter, filling in an application form, 
writing a report, etc 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  
             ภาษาองักฤษ                    3(3-0-6) 
 English Communication Skills  
Development  

การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและเขียน
ข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่
ซับซ้อน 

Listening and speaking in daily- life 
situations, short message reading and writing, 
non- complicated sentence reading and 
writing 

 

 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน            2(1-2-3) 
 Basic Malay 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยคพ้ืนฐาน
เข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายูฝึก
น าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
               Practice of listening, speaking, 
reading and writing skills, study on basic 
sentence patterns; sentence combinations 
and Melayu expressions, practice of giving 
information and expressing opinions in 
accordance with social context application 
 
 

 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 

ปรับ
ออก 
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หมาย
เหตุ 

 
 
 
 

ไม่มี 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายู เ พ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 

Melayuuseage for communication in 
daily life, vocabularies, basic Melayu 
grammars, greetings and basic daily- life 
conversation 

 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3) 
 Chinese for Communication    
การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย 
การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้ นทั กษะการ ฟั งและการ พูด  ให้ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้
              Use of Chinese for communication 
in daily life, daily conversations such as 
greeting, introduction, etc. with an emphasis 
on listening and speaking skills and be able 
to apply in communicating with native 
speakers 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียน
อักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 

Pin- in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic daily-
life conversation 

ค า 
อธิบาย
ราย 
วิชา

ภาษา 
ไทยคง
เดิม
เพ่ิม 

เติมค า 
อธิบาย
ราย 
วิชา

ภาษา 
อัง 

กฤษ 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน          2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
 อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า 
ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เ ขี ย น  เ พ่ื อ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง ทั่ ว ๆ  ไ ป ใ น
ชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
กับเจ้าของภาษาได ้
             Arabic alphabets, word and 
sentence formation processes, practice of 
listening, speaking, reading and writing skills 

 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 

ปรับ
ออก 
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หมาย
เหตุ 

to understand generality in daily life and be 
able to apply in communicating with native 
speakers. 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 2 
 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริ งที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
 Practice and development of listening, 
speaking, reading and writing English through real 
situations in related careers; practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and decision 
making skills for daily life and future caree 

 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 

ปรับ
ออก 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข        2(1-2-3) 

Happiness Study 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และ
สรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิต
และการอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของศาสนามา
ปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
             Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic, self -
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient for 
living and coexisting, practice of doctrine, morality, 
ethics, social regulations, and agreement for 
peaceful coexisting in society 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์                2(2-0-4) 
Aesthetics Approach 

 ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
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ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
              Philosophy of beauty, nature and 
art, the paradigmatic perspective, 
perception of beauty through pictures, 
sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic 
patterns in terms of ideas, techniques, and 
methods in creating and applying to real 
life situations 

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 

ปรับ
ออก 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                               2(1-2-3) 

Information For Life Long 
Learning 

ความหมาย บทบาท และความส าคัญ
ของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้ เ พ่ื อ
การศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น
มาตรฐาน 
            Meanings, roles, and importance of 
information for life- long learning, information 
sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self- access learning, 
presenting  finding results by using standard forms 
and steps 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

2100118 ความจริงของชีวิต             2(2-0-4) 
 Truth of Life 
 ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสน
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ธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหาและพัฒนญญา 
ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ การเรียนรู โลกทัศนแบบตาง ๆ การ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่าง
เพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมาย
ของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สม
บูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
 Meaning of life, living in today society 
with science and information technology, 
applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and 
society, moral and ethics development 
based on religious precepts, peaceful life 
and society, different worldview perception, 
advantages and disadvantages analyzing of 
worldviews in order to find out truth and 
meaning of life to be a perfect human being 
and leading to a peaceful life and society 

ไม่มี ปรับ
ออก 

2100119 การพัฒนาตน                 2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย
ของพฤติกรรมของมนุษย์ กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างาน
เป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
 
 Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence 
process and self-  development, emotional 
intelligence and ethics development, 

 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 
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prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict 
managing 

 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต           2(1-2-3) 
Aesthetics for Life 

 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จ าแนกข้ อแตกต่ า ง ในศาสตร์ ทางความงาม 
ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่
ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอน
การเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและ
น าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์
ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science 
of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception 
towards visual arts, arts, music arts and 
performance through perception process of 
value, recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์                    2(2-0-4) 
 Socialization 
 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ 

 
 
 

 
ไม่มี 

 
 
 

 
 

 
 

ปรับ
ออก 
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ทั้ งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 
              Relationships between human 
beings and environments in Thai society; 
ASEAN and world societies, globalization and 
natural phenomenon impacting on the 
changing of society in various dimensions 
including culture, tradition, economics and 
political affairs 

  
 

2150102 การจัดการทางสังคม           2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
               Analysis of multi-cultural 
diversity leading to natural resources 
management and environments concerning 
community, concepts of sufficiency 
economy philosophy, utilizing appropriate 
technology for living in local community 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious  
Mind 
 ความหมายและความส าคัญของทักษะ
ชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิต
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอารมณ์  ก า ร พัฒนาทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร 
ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมี

 
 

 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ปรับ
ออก 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

จิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
           Meanings and importance of life skill 
including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; 
development of interpersonal relationships 
and communication, self-management skills 
and stress management, emphasis on public 
mindedness and public consciousness in 
order to be peaceful coexistence 

 
 
 
 
 
 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต       2(1-2-3) 
 Skills for Life 
 ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์  
ความเห็นใจผู้ อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์
และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผ่อน
คลายความตึงเครียด 
 Significance and elements of living skills in 
new societies concerning analysis, situation 
assessment, creative thinking, sympathy, social 
responsibilities, human relations and 
communication, decision making and problem 
solving in daily life, emotional and stress 
management, activities for stress relief 
 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 

ปรับ
ออก 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย       2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

122 

 



 

 
 

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

การสร้างจิตสาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน า
หลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 
 Social identity, local and Thai 
culture; significance of human relations, 
human nature, psychological process, public 
consciousness creation in order to build 
interpersonal relationship and community; 
self-development for the advance in life and 
career, religious principles application to life 
and career 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                            6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ
เช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
             Principle and thinking process, 
giving reasons, financial mathematics and 
interest, hire-purchase, accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

 
 
 
 
 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                               2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life  
Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 

ปรับ
ออก 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

               Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude, importance 
and impact of science, technology and 
environment, health promotion for life 
quality developmentฃ 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                               2(1-2-3) 
 Information Technology inDaily 
Life 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้  
กฎหมายและจรรยาบรรณในการ ใช้ ร ะบบ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
            Introduction to computers, 
information technology, computer 
application in daily life, data warehouse 
application; laws with ethics in using 
information system and its security system 
 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                              2(1-2-3) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่างๆ พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างาน
ของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
รักษา 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 

 
ปรับ
ออก 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

 Energy and its sources; electric 
energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment, 
principles of electrical devices, energy for 
living, human organ systems, heredity; 
chemical using in daily life; using 
microorganism in food industries, 
agricultural and industrial production 
management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                               2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
Development 
 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การ
เป็นผู้น า 
 Rules, regulations, etiquette , form and 
methods of sports competition, principles and 
how to choose sports for its individual potential, 
conduct of principles for playing sports at 
maximum benefits to body, emotion and society, 
injury prevention from sports and basic first aid, 
utilizing sports skill and developing life quality 
with sports and traditional games, personality 
development promoting leadership 
 
 

 
 
 

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                  3 หน่วยกิต 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                  3(3-0-6) 
 Well-being 

ก า ร ใ ช้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น
ชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลาก
โภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

Science and technology use in daily 
life, effects of using science and technology 
on environment, foods and nutrition, 
dietetics, nutrition information reading, basic 
drug information, Thai herbs, herbs with 
health, consumer protection laws, promoting 
physical and mental health 

 
 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง 
ๆ พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของ
อวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

Energy and its sources, electric 
energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment, 
principles of electrical devices, energy for 
living, human organ systems, heredity, 

 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

chemical use in daily life, using 
microorganism in food industries, agricultural 
and industrial production managementwith 
heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต          ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต 
 
วิชาเลือกเรียน               ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ 
                                                 3(3-0-6) 

Information Technology for 
Presentation  

ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับ เทคโน โลยี
สารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการ
เข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์สารสนเทศ และการน า เสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information 
technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, 
analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 
 

ไม่มี 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                     3(3-0-6) 
 Information Technology in Daily 
Life  

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
             Introduction to computer, 
information technology, computer 

 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

application in daily life, data warehouse 
application, laws and ethics in using 
information system and security system 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่า
ซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
              Principle and thinking process; 
giving reasons; financial mathematics and 
interest, hire- purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100119 การบริหารร่างกาย              1(0-2-2) 
 Body Exercise 

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ 
และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพ่ือการ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วย
ตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการเลือกเล่น
กีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

Principles of body management, 
skill practice and basic technique of body 
management to gaining muscle, body 
flexibility and physical fitness self- check, 
exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 

 
 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 

 
ไม่มี 

 
 
 

5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 
 
 

วิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การ
เป็นผู้น า 

Rules, regulations, etiquette, form 
and methods of sports competition, 
principles and how to choose sports for 
individual potential, conduct of principles for 
playing sports at maximum benefits to body, 
emotion and society, injury prevention from 
sports and basic first aid, utilizing sports skill 
and developing life quality with sports and 
traditional games, personality development 
promoting leadership 

 

 
 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local 
Development  

ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริ
เพ่ือความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

King’ s philosophy for agricultural 
management, economies, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of people, 

 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 
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sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100122 ชีช้่องทางดี ชี้ช่องทางรวย     3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and 
Wealth 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็น
คุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา
ตนเองเพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกัน
ผู้อื่นได้ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผู้น า 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน 
หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจ
ออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 
                Developmentof learning, 
understanding and valuing lives, society and 
environment; self- development for happy 
living and getting along well with people, 
promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource 
management, investment channel, principles 
of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, 
online business, marketing and 
communication 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 
 

 
 

ไม่มี 

5100123 ความงดงามแห่งตน             3(3-0-6) 
 Beauty of Life  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืน ธรรมชาติของมนุษย์ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูด
เบื้องต้น หลักการพูดน าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น า
และผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการท างานกลุ่มและ
ท างานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

 
 
 

 
วิชา
ใหม่ 
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             Introductions to human relation, 
self-understanding and understanding others, 
human nature, personality developments, 
social etiquette, principles of basic speaking, 
principles of oral presentation in front of 
meeting, status of good leadership and 
followership, self- developments for groups 
work and teamwork, living skills 
 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   2(1-2-3) 
 Step to the World  

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับ
สมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การ
เขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และ
การเขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์
งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธ
การสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการ
ใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และ
ส านวนเ พ่ือการปฏิบัติ งานและการสื่ อสารใน
ส านักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการ
ประชุม และการน าเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม 
การปฏิบัติตนในการท างาน การท างานเป็นทีม และ
การมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job 
interview, interviewing, interview acceptance 
and rejection, telephone conversation, 
etiquette in tone of speaking, vocabularies 
and expressions for work practice  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 
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ไม่มี 

5100125 ความจริงของชีวิต              3(3-0-6) 
 Truth of Life  

ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตใน
สังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรม
ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิต
และสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การ
เรียนรู้  โลกทัศน์แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่างเพ่ือจะได้รู้จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันน าไปสู่ความสงบสุข
ของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society 
with science and information technology, 
applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, 
moral and ethics development based on 
religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception,  advantages and 
disadvantages analyzing of worldviews in order 
to find out truth and meaning of life to be a 
perfect human being and leading to a peaceful 
life and society 

 
 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 

ไม่มี 

5100126 การพัฒนาตน                   2(2-0-4) 
 Self Development 

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน กระบวนการเกิด และ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็น
ทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors 
of human behavior, emergence process and self- 
development, emotional intelligence and ethics 

 
 

วิชา
ใหม่ 
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development, prevention and stress managing, 
human relations creating, teamwork and conflict 
managing 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต            3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ 
คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ 
ส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง 
การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้
เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่
ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual 
arts, arts, music arts and performance through 
perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย         2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษย์สัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

133 
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Social identity, local and Thai 
culture, significance of human relations, 
human nature, psychological process, public 
consciousness creation in order to build 
interpersonal relationship and community, 
self-development for the advance in life and 
career, religious principles application to life 
and career 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม            3(3-0-6) 
 Life Skill for Society  

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  
การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ความ
เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ 
การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้าง
คุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
              Holistic problem- solving skills, 
creative thinking, adaptation in the 21st 
century, multiculture understanding, 
information communication, career learning, 
elder society learning, building self- valued 
and public conscious development, life- long 
learning for sustainable development 
 

 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 
 

ไม่มี 

5100131 สังคมภิวัตน์                      3(3-0-6) 
 Socialization  

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human 
beings and environment in Thai society, 
ASEAN and world societies, globalization and 

 
 
 

วิชา
ใหม่ 
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natural phenomenon impacting on the 
changing of society in various dimensions 
including tradition, culture, economics and 
political affairs 

 
 
 

ไม่มี 

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น       3(3-0-6) 
 Science for Community 

ความรู้  ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and technological 
significance, scientific skills, aptitude to science, 
scientific process, scientific application for 
community development 

 
 
 

วิชา
ใหม่ 

4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน                  3(3-0-6) 
 Fundamental Physics 

ระบบหน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์และการ
วัด แรงและการเคลื่ อนที่ งาน พลั งงานและ
โมเมนตัม ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 
สมบัติของสสาร เสียงและทัศนศาสตร์  ไฟฟ้า 
แม่เหล็กไฟฟ้า และการประยุกต์ฟิสิกส์ยุคใหม่
เบื้องต้น 

Unit system, physic quantity and 
measurement, force and motion, work energy and 
momentum, heat and transferring, properties of 
matters, sound and optics, electrostatics, 
magneto statics and modern physics 

14144104 ฟิสิกส์ทางสัตว์                 3(3-0-6) 
 Physics in Animals 

การเคลื่อนที่  แรงและสมดุล งานและ
พลังงาน ความหนาแน่น ความถ่วงจ าเพาะ แรง
ลอยตัว ความสว่าง ความเข้มของการส่องสว่าง ความ
ร้อนและความชื้น คลื่นเสียง คลื่นไฟฟ้ากระแสตรง 
ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้
ทางสัตวศาสตร์ 

Motion, force and equilibrium, work and 
energy, density and specific gravity buoyant force 
light and intensity of light, heat and humidity, sound 
wave direct and alternating current, electro-
magnetic and  applied in animal science 

 
 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 

4144102 เคมีส าหรับสัตวศาสตร์       3(3-0-6) 
Chemistry in Animal science 
หลักการและแนวคิดทางเคมี พ้ืนฐาน

ของทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของธาตุ พันธะทาง
เคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและอัตราการ
เกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี กรด เบส และเกลือ เคมี
สิ่งแวดล้อม เคมีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้ทาง
สัตวศาสตร์ 

14144101 เคมีในร่างกายสัตว์            3(2-2-5) 
 Chemistry in Animal Body  

หลักการและแนวคิดทางเคมี อะตอมและ
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุที่มีใน
ร่างกายสัตว์ พันธะเคมีของสารในร่างกายสัตว์  
สารละลายในเลือด ปฏิกิริยาเคมีของการหายใจ
ระดับเซลล์และอัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมีของ
การหายใจระดับเซลล์ กรด เบส และเกลือของ

 
 

 
ปรับ 
ปรุง 
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              An introduction to principles and 
concepts of chemistry, basic of atomic theory and 
electronic structures of atoms, periodic 
properties, chemical bonding, solution, chemical 
reaction and rate of reaction, chemical 
equilibrium acid base and salt, environmental 
chemistry, nuclear chemistry and applied in 
animal science. 
 

ของเหลวในร่างกายสัตว์ การประยุกต์ปริมาณสาร
สัมพันธ์ในทางสัตวศาสตร์ เคมีของเสียจากร่างกาย
สัตว์และการจัดการ 

Principles and concepts of chemistry, 
atom and atomic structure, periodictable, property 
of element in animal body, chemical bonding of 
substances in animal body, blood solution, 
chemical reaction and reaction rates of cellular 
respiration, chemical equilibrium of cellular 
respiration, acid-base and salt balance of animal 
body fluids, application of stoichiometry in animal 
science, animal body waste chemistry and handling 

4144103 ปฏิบัติการเคมีส าหรับสัตวศาสตร์ 
                                              1(0-3-0) 

Chemistry Laboratory for 
Animal Science 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4144102  
เคมี ส าหรั บสัตวศาสตร์ หรื อ เ รี ยนควบคู่ กั น
Prerequisite Course: 4144102 Chemistry for 
Animal Science or Corequisites 

เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการทางเคมี  
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแยก
สาร การกรอง การเตรียมสารละลาย การใช้ตัวท า
ละลาย และโครมาโทกราฟี ปฏิบัติการเก่ียวกับกรด 
เบส 

Basic of technical for chemistry 
Laboratory, safety in the laboratory, Separation 
technique, filtration, preparing the solution, using 
solvent and chromatography, acid – base 
laboratory. 

 
 
 

ไม่มี 

 
 

 
ปรับ
ออก 

4144104 ชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์  3(3-0-6) 
 Biology for Animal Science 
 ความรู้ เ บื้ อ งต้ นทางชี ว วิ ทย า  โ ดย
เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ส่วนประกอบและหน้าที่ของ

14144102 ชีววิทยาของสัตว์               3(2-2-5) 
 Biology of Animal   

องค์ประกอบทาง เคมี ในร่ า งกายสัตว์  
ความสัมพันธ์ของพลังงานกับชีวิต โครงสร้างและ
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เซลล์ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย์ พืช 
และสัตว์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการประยุกต์ใช้ทางสัตวศาสตร์ 

Fundamental of biology, microbial, 
plant and animal cell structure, component 
and function, chemistry of life, metabolism, 
genetics, ecology and behavior, environment, 
biodiversity and  applied in animal science. 

หน้าที่ของเซลล์ การแบงเซลล์ การถ่ายทอดและการ
ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม นิ เวศวิทยาและ
พฤติกรรมของสัตว์ ความหลากหลายของสัตว์ การจัด
หมวดหมู่ของสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อ 
การเจริญของสัตว์  โครงสร้างและการท างานของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ 

Chemical composition in animal body, 
the relationship of energy and life, cell structure 
and function, cell division, inheritance and 
genetic control, animal ecology and behavior, 
variety of animal,  animal classification, tissue 
structure and function, animal development, 
structure and operation of various systems in 
animal body 

 
 
 

ปรับ 
ปรุง 

4144105 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์ 
                                              1(0-3-0) 
 Biology Laboratoryfor Animal 
Science 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4144104  
ชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน 
Prerequisite Course:  4144104 Biologyfor 
Animal Science 

การใช้กล้องจุลทรรศน์  การเรี ยนรู้
โครงสร้าง 

ของจุ ลิ นทรี ย์  พื ช  และสั ตว์ ใน ระดับ เซลล์  
กระบวนการต่างๆในสัตว์ พฤติกรรมและการ
ปรับตัว วิวัฒนาการและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ระบบนิเวศ 
             Use of light microscopes, microscopic 
and macroscopic examination of microbial, plant 
and animal cells, behavior and adaptation, 
evolution and biodiversity, genetic inheritance 
and ecosystem 
 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 
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เหตุ 

4144106 จุลชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์ 
                                              3(3-0-6) 

Microbiologyfor Animal Science 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4144104 

ชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์ 
Prerequisite Course: 4144104 

Biologyfor Animal Science 
ความรู้เบื้องต้นของจุลชีววิทยา การเพาะเลี้ยง 

การเจริญเติบโตและการควบคุมความสัมพันธ์ของ
จุลินทรีย์ต่ออาหาร น้ า   น้ านม ดิน อากาศ 
กา ร เ กษตร  อุ ตส าหกรรม  พัน ธุ วิ ศ ว กร รม 
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ทาง
สัตวศาสตร์ 

Fundamental of microbiology, 
cultivation, growth, and control of 
microorganisms of food, water, dairy, soil, 
agricultural, industrial, microbial biotechnology, 
engineering, microbial genetic and  applied in 
animal science. 

14144105 จุลชีววิทยาในร่างกายสัตว์   3(2-2-5) 
 Microbiology in Animal body 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4144102 
ชีววิทยาของสัตว์ 

Prerequisite Course: 4144102 
Biology of Animal 

รูปร่างและลักษณะของจุลินทรีย์ที่พบใน
สัตว์เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์พันธุศาสตร์การเติบโต
ของจุลินทรีย์การจ าแนกจุลินทรีย์ออกเป็นหมวดหมู่ 
จุลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์ภูมิคุ้มกันของร่างกายสัตว์ต่อ
เชื้อโรค การควบคุมจุลินทรีย์ 
ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ในทางสัตวศาสตร์ 

 
Microorganism shape and characteristics 

found in animal, microbial metabolism, microbial 
genetics, microbial growth, classification of 
microbes, pathogenic microorganisms in animals, 
immune system of animal against pathogen, 
microbiological control, benefit and harm of 
microbes in animal science 

 
 
 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 

 
 
 

4144207 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับ 
             สัตวศาสตร์                   1(0-3-0) 
 Microbiology Laboratory for 
Animal Science  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4144106  
จุลชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์ หรือ เรียนควบคู่กัน 
Prerequisite Course: 4144106 Microbiology 
for Animal Science or Corequisites 
 วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์เพ่ือศึกษาจุลินทรีย์ 
เทคนิคการท าปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ยง
เชื้อจุลินทรีย์ เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ 
              Uses for microbiological studies. 
Aseptic and safety techniques of microbial 
handling. Media and preparation. Techniques for 
microbial isolation 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 
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เหตุ 

4144108 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับสัตวศาสตร ์                    
                                                       3(3-0-6) 

 Introduction to Mathematics for 
Animal Science  

เชต ระบบจ านวนจริง  ตรรกศาสตร์  
อัตราส่วนและร้อยละ ล าดับและอนุกรม ความน่าจะ
เป็น และการประยุกต์ใช้ทางสัตวศาสตร์ 

Set, Function and graph, limits and 
continuity of function, derivatives of one 
variable functions and its applications,  
integration and its applications, infinite series 
and  applied in animal science. 

14144103 คณิตศาสตร์และสถิติวิจัยทางสัตว์ 
                                                 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statisticsfor 
Animal research 

ฟังก์ชัน และกราฟ ระบบสมการเชิงเส้น 
ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ยและการแปรผัน 
การน าเสนอข้อมูล การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติที่
เก่ียวข้องกับการวิจัยในสัตว์ การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ประเภทของแผนการ
ทดลอง สถิติและการวางแผนการทดลอง การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสัตวศาสตร์ 

Functions and graphs, linear schedule 
probability sampling, mean and variation, data 
presentation, application of mathematics and 
statistics related to animal research, hypothesis 
testing, one-way analysis of variance, type of trial 
design, statistics and experiment design, use of 
program in animal science 

 
 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 

 
 
 

4144109 สถิติเบื้องต้นส าหรับการวิจัยทาง 
             สัตวศาสตร์                    3(2-2-5) 

Introduction to Statistics for 
Animal Science Research 

ความรู้พื้นฐานทางสถิติความนา่จะเป็น ตัว
แปรสุ่มและการแจกแจงความนา่จะเปน็ของตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงของสิ่งตัวอย่าง การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว การถดถอยเชิงเดี่ยว และสหสัมพันธ์เชิงเดี่ยว
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและการประยุกต์ใช้
ทางสัตวศาสตร ์

Basic knowledge of statistics, 
probability, random variable and probability 
distribution, sample distribution, estimation 

 
 
 
 
 

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ปรับ 
ออก 
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and hypothesis test, one-way analysis of 
variance, simple regression and simple 
correlation, statistical software applications 
and  applied in animal science 

 

 
 

4144210 หลักการเลี้ยงสัตว์              3(2-2-5) 
Principles of Animal Husbandry 

ความเป็นมา ประโยชน์ และความส าคัญขอ
การเลี้ยงสัตว์ พันธุ์และลักษณะประจ าพันธุ์ สรีรวิทยา
การสืบพันธุ์สัตว์หลักอาหารสัตว์ หลักการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ การเลี้ยงดูและการจัดการสัตว์ในระยะต่าง ๆ  
มาตรฐานฟาร์มการสุขาภิบาลและป้องกันโรค 

Derivation, benefits and importance of 
animal production; animal breed characteristic 
and breeding physiology, basic principle of 
feeding, develop in breed, feeding and 
conductibility of sanitation, disease protection. 

14144108 หลักการเลี้ยงสัตว์             3(2-2-5) 
Principles of Animal Husbandry  

ความเป็นมา ประโยชน์และความส าคัญของ
การเลี้ยงสัตว์ พันธุ์และลักษณะประจ าพันธุ์ สรีรวิทยา
การสืบพันธุ์สัตว์ การให้อาหารสัตว์ หลักการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดูและการจัดการสัตว์ในระยะต่าง ๆ 
มาตรฐานฟาร์มการสุขาภิบาลและป้องกันโรค หลักการ
ท าธุรกิจฟาร์ม 

Derivation, benefits and importance of 
animal production animal breed characteristic, 
basic breeding physiology, feeding, principles of 
breeding, feeding and conductibility of 
sanitation, disease protection, principles of farm 
business 

 

 
 
ปรับ 
ปรุง 

 

144211 ชีวเคมทีางสัตวศาสตร์           3(3-0-6) 
Biochemistry in Animal Science 
องค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง สมบัติทาง

เคมี หน้าที่ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรด
นิวคลี อิกและสารประกอบไนโตรเจน วิตามิน                
เกลือแร่ ฮอร์โมน และเอนไซม์ การสสลายและการ
สร้างโภชนะหลัก และเมทาบอไลซ์โภชนะหลักและ
อวัยวะที่เก่ียวข้องในสัตว์ 
             Components of cell structure, chemical 
properties and function of carbohydrates, fats, 
proteins, nucleic acid, nitrogen compounds, 
vitamins, minerals, hormones and enzymes. 
catabolism and anabolism of nutrients. 
metabolites and related organs in animals. 
 

14144106 ชีวเคมีในร่างกายสัตว์          3(3-0-6)
 Biochemistry in Animal body 

องค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง สมบัติและ
หน้าที่ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลีอิกและ
สารประกอบไนโตรเจน วิตามิน เกลือแร่ ฮอร์โมน และ
เอนไซม์ การสสลายและการสร้างโภชนะหลัก เมทาบอลิ
ซึมของโภชนะหลักในร่างกายสัตว์ 

Structural cell composition, property and 
function of protein, carbohydrate, fats, nucleic acids 
and nitrogen compounds, vitamins, minerals, 
hormone and enzyme, decomposition and formation 
of principal nutrient, metabolism of principal 
nutrients in animal body 

 
 
 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 
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4144212 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 
                                               3(3-0-6 

Anatomy and Physiology of 
Domestic Animals 

ความส าคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว์รูปร่างลักษณะ ต าแหน่ง โครงสร้างและ
องค์ประกอบต่าง ๆ  ด้านมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค
ของสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ  หน้าที่และขบวนการท างาน
ของร่างกายในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ
และร่างกายของสัตว์ปีก สัตว์กระเพาะเดี่ยว สัตว์เค้ียว
เอ้ือง 

Anatomy, and physiology in farm 
animals.  characteristics, descriptive structures, 
composition of macro and micro anatomy of 
commercialized domestic animals, functions and 
functional process of the body at cell levels, 
tissue, organ and organ system of the poultry, 
monogastric and ruminant animals 

 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
ออก 

4144213 พันธุศาสตร์ทางสัตวศาสตร์   3(3-0-6) 
Genetics in Animal Science 
ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ หลักการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคาดคะเนผลลัพธ์ที่
เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ 
ยีนและโครโมโซม การแสดงออกของยีน การควบคุม
ของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ เพศ การก าหนดเพศ  
พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และพันธุ
ศาสตร์ที่ใช้ในการผลิตสัตว์ 

Basic genetics.  principles of heredity, 
prediction of hybrid, probability of multiple 
tests, genes and chromosomes, gene 
expression, control of gene quantitative and 
qualitative, sex determination, propagation and 
genetic technologies used in animal production 

14144107 พันธุศาสตร์ทางสัตว์           3(3-0-6) 
Genetics in Animal  
ความส าคัญของวิชาพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์

เมนเดล โครงสร้างเซลล์และการแบ่งเซลล์ สมบัติและ
พฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฏเมนเดล ยีนและ
โครโมโซม ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ พันธุ
ศาสตร์ปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร เพศและการ
วิเคราะห์ทะเบียนประวัติ การโคลนนิ่ง พันธุวิศวกรรม 

Importance of genetics, mendelian 
genetics, cell structure and division, gene 
properties and behavior in addition to Mendel's 
Law, gene and chromosome, probability and 
statistical testing, quantity genetics, population 
genetics, sex and pedigree analysis, cloning, 
genetic engineering 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 
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ไม่มี 
 
 
 

 

14151109 งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์       3(1-4-4) 
Farm Mechanics in Livestock 

 ความส าคัญ ความรู้และการพัฒนาเครื่องมือช่าง
เกษตรเบื้องต้นปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโลหะ งานไม้
งานปูน งานประปา งานไฟฟ้า และแทรคเตอร์ที่ใช้ใน
ฟาร์มสัตว์ การบ ารุงรักษา และความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือช่างต่าง ๆ  

Basic concept and knowledge of how to 
improve farming equipment, for instance, mentalist, 
mason, plumbing, electrical, welding, health and 
safety in using various equipment 

 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 
 
 

ไม่มี 

14155210 การตลาด และธุรกิจปศุสัตว์   3(2-2-5) 
Marketing and Livestock Business 

แนวคิดพื้นฐานหนา้ที่ทางการตลาด การ
บริหารการตลาด ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อธุรกิจปศุสัตว์ใน
ประเทศไทย การวางแผนและการจัดการองค์กร การ
วิเคราะห์ต้นทุนและระบบบญัช ีอุปสงค์และอุปทานของ
สินค้าปศุสัตว์ ระบบการตลาดและการแข่งขันในตลาด
สินค้าปศุสัตว์ ภาษีและการกีดกันการค้าของสินคา้ปศุสตัว์ 
แหล่งเงินทุนและการเขียนโครงการธุรกิจปศุสัตว์ 

Marketing functional concept, shared 
marketing, factors effecting on the livestock 
production in Thailand, business management, 
productionand marketing cost approach, demand 
and supply of animal  product, marketing system, 
financial account and statement, Tariff and trade 
barrier of animal product. Financial sources and 
livestock project proposal 

 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

4144214 โภชนศาสตร์สัตว์              3(3-0-6) 
Animal Nutrition 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4144211 

ชีวเคมีทางสตัวศาสตร์ 
Prerequisite Course: 

4144211Biochemistry in Animal Science 
 การพัฒนาการด้านโภชนศาสตร์สัตว์  โภชนะ
ต่างๆ ในอาหาร กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบ
ย่อยอาหารการดูดซึม และเมแทบอลิซึมของโภชนะ 

 
 
 

 
ไม่มี 

 
 
 

 
ปรับ 
ออก 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

ต่าง ๆ  ในร่างกายสัตว์ ทั้งสัตว์กระเพาะรวมและสัตว์
กระเพาะเดี่ยว ความต้องการโภชนะชนิดต่าง ๆ  ของ
สัตว์เลี้ยง 

Development of animal nutrition, 
nutrients in animal feed; anatomy and 
physiology of digestion process, ingested feed. 
Transportation of nutrients; metabolism of 
nutrients in the animal body; ruminants and 
monogastric animals, nutrients requirement of 
the domestic animals 
4144215 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์         3(3-0-6) 

Animal Breeding 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4144213 พันธุ 

ศาสตรท์างสัตวศาสตร ์
Prerequisite Course: 4144213 Genetics  

in Animal Science 
พื้นฐานสถิติและพันธุศาสตร์ พันธุ์สัตว์และ

การถ่ายทอดพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การ
ประเมินพันธุกรรมสัตว์ ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม 
การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ระบบการผสมพันธุ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างสัตว์  ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์  
เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

Fundamental of statistics and 
genetics, breeds and genetic inheritance, 
population genetics, genetic evaluation, 
genetic parameters, animal selection, mating 
system, animal relationships, genetic progress, 
advanced technologies in animal breeding 

 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 

ปรับ 
ออก 

 

4144316 การวางแผนการทดลองทาง 
             สัตวศาสตร์                    3(3-0-6) 

Experimental Design for Animal 
 Science 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4144109  
สถิติเบื้องต้นส าหรับการวิจัยทางสัตวศาสตร์ 

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 

ปรับ
ออก 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

Prerequisite Course: 4144109  Introduction to 
Statistics for Animal Science Research 
 หลักการวางแผนการทดลองการสุ่ม 
ตัวอย่างวิธีการวางแผนการทดลองแบบต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาใช้ ในการวางแผนการทดลองและปฏิบัติการ
วิเคราะห์ผลการทดลองทางสัตวศาสตร ์ 

Principles of experimental design, 
sample selection, design and plan variations of 
experimental methods.  statistical analysis, 
computer program to experiment, and 
analyses the result in animal science 
4144317 อาหารและการให้อาหารสัตว์3(2-2-5) 

Animal Feeds and Feeding 
วัตถุดิบอาหารสัตว์และส่วนประกอบทาง

เคมี ความต้องการโภชนะของสัตว์ กระบวนการผลิต
อาหารสัตว์  การประกอบสูตรอาหารสัตว์  การประเมิน
คุณค่า และ การตรวจสอบอาหารสัตว์ วิธีการให้อาหาร
สัตว์ พระราชบัญญัติอาหารสัตว์ 

Feed stuff and chemical compositions, 
nutrient requirement for domestic animals, feed 
processing, feed formulation, feed evaluation, 
and inspection, feeding system for specific 
animals, feed regulations 

 
 
 

ไม่มี 

 
 

ปรับ 
ออก 

 

4144318 การผลิตโคเนื้อ-โคนม        3(2-2-5) 
Beef and Dairy Cattle Production 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4144210

หลักการเลี้ยงสัตว์ 
PrerequisiteCourse: 

4144210Principles of Animal Husbandry 
แนวทางการผลิตเป็นการค้าโดยค านึงถึง

ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย 
อาหารและการให้อาหารสัตว์โคเนื้อ-โคนม กายวิภาค
และสรีรวิทยากระบวนการย่อยอาหาร ระบบย่อย
อาหารของโคเนื้อ-โคนม การดูดซึม จุลชีพและการ

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ปรับ 
ออก 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

สังเคราะห์สารอาหารในระบบทางเดินอาหารเมแทบอ
ลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน การจัดการ
ฟาร์ม โรคและ และการสุขาภิบาลโคเนื้อ-โคนม และ
การผลิตโคเนื้อ โคนมในพื้นที่ภาคใต้ 

Principles of animal science, 
principle guidelines for successful production 
and trade, emphasis on ecologist factor of 
Thailand, food and feeding of beef and dairy 
cattle, anatomy and physiology of digestive 
tract, digestive tract of beef and dairy cattle, 
microbial and synthesis of nutrients in 
digestive tract, metabolism of carbohydrates, 
fat and protein.  managing farm; disease, 
sanitation of beef, beef and dairy cattle in 
southern Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4144319 การผลิตสัตว์ปีก                3(2-2-5) 
Poultry Production 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4144210 
หลักการเลี้ยงสัตว ์

Prerequisite Course: 4144210 Principles  
of Animal Husbandry 

การผลิตสัตวป์ีกในระบบอุตสาหกรรมเพื่อ 
เป็ น กา รค้ า  โ ด ยค า นึ ง ถึ ง คว าม เหมา ะสมกั บ
สภาพแวดล้อมทางภาคใต้ของประเทศไทย พันธุ์สัตว์
ปีก การจัดการด้านการผสมพันธุ์ อาหารและการให้
อาหาร การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก การจัดการโรงเรือน
และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ปีก โรคและการสุขาภิบาล
สัตว์ปีก การแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก 

Principles of animal science, 
industrialize the poultry production for trade, 
and emphasis on ecologist factor of southern 
Thailand, breeds of poultry, management of 
breeding, food and feeding, farm 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
ออก 

145 

 



 

 
 

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

management, habitation and equipment, 
poultry diseases and sanitation.  processing 
and marketing poultry products 

 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

34144211 การจัดการการผลติสัตว์เค้ียวเอื้อง  
              ขนาดใหญ ่                        6(3-6-9) 

Large Ruminant Production 
Management 

สถานการณการผลิตและความส าคัญ ชนิด
และการแบ่งประเภท การเลี้ยงและการจัดการ กาย
วิภาคและสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธ์ การจัดการอาหาร
และโภชนศาสตร์ การสุขาภิบาลและโรคที่ส าคัญ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม     การผลิตไฟฟ้าในฟาร์ม
และระบบ IOT การแปรรูป การตลาด และอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลของสัตว์เค้ียวเอ้ืองขนาดใหญ่ 

Production situation and importance, 
type and classification, rearing and management, 
anatomy and physiology, breeding, feed 
management and nutrition, sanitation and 
important diseases,  Production system, planning, 
production and health management, farm power 
generation and IOT systems in animal processing, 
marketing, and halal food industry of large ruminant 

 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

34144212 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้องขนาด 
               เล็ก                                   6(3-6-9) 
 Small Ruminant Production 
Management 
 สถานการณการผลิตและความส าคัญ ชนิดและการ
แบ่งประเภท การเลี้ยงและการจัดการ กายวิภาคและ
สรีรวิทยา การปรับปรุงพันธ์ การจัดการอาหารและโภชน
ศาสตร์  การสุขาภิบาลและโรคที่ ส าคัญ ก ารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในฟาร์มการผลิตไฟฟ้าในฟาร์มและระบบ IOT 
การแปรรูป การตลาด และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของ
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 

Production situation and importance, 
type and classification, rearing and management, 
anatomy and physiology, breeding, feed 
management and nutrition, sanitation and 

 
 
 
 
 

 
วิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

important diseases,  Production system, planning, 
production and health management, farm power 
generation and IOT systems in animal processing, 
marketing, and halal food industry of small 
ruminant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

34144213 การจัดการการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว 
                                                 6(3-6-9) 

Non-Ruminant Production 
Management 
 สถานการณการผลิตและความส าคัญ ชนิดและ
การแบ่งประเภท การเลี้ยงและการจัดการ กายวิภาค
และสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธ์ การจัดการอาหารและ
โภชนศาสตร์ การสุขาภิบาลและโรคที่ส าคัญ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในฟาร์ม      การผลิตไฟฟ้าในฟาร์มและ
ระบบ IOT การแปรรูป การตลาด และอุตสาหกรรม
อาหารฮาลลาลของสัตว์กระเพาะเดี่ยว 

Production situation and importance, 
type and classification, rearing and management, 
anatomy and physiology, breeding, feed 
management and nutrition, sanitation and 
important diseases,  Production system, planning, 
production and health management, farm power 
generation and IOT systems in animal processing, 
marketing, and halal food industry of non- ruminant 
ruminant 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 

34144314 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์            
               ฮาลาล                          6(3-6-9) 
 Livestock Business and Halal 
Products Management  
 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ การวางแผนและ
ค านวณต้นทุนก าไรในการผลิตธุรกิจปศุสัตว์ การบริหาร
และการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์การตลาด     ปศุ
สัตว์ การจัดการเชือดและการแปรสภาพ (มาตรฐาน
โรงงาน) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล 

Livestock business management, planning, 
cost and profit calculation in livestock production, 
risk administration and management, livestock 

 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 

147 

 



 

 
 

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

marketing analysis, slaughter, and transformation 
management (halal standard), halal livestock 
product processing 

 
 
 
 
 
 

 
ไม่มี 

 
 
 

 

34144318 ธุรกิจการผลิตสัตวส์วยงามและสัตว์ 
               เพื่อสันทนาการ                   6(3-6-9) 
 Business of Production of Beautiful 
Pet and Animal for Entertainment  
 สถานการณการผลิตและความส าคัญ ชนิดและ
การแบ่งประเภท การเลี้ยงและการจัดการ กายวิภาค
และสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธ์ การจัดการอาหารและ
โภชนศาสตร์ การสุขาภิบาลและโรคที่ส าคัญ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในฟาร์ม การผลิตไฟฟ้าในฟาร์มและระบบ 
IOT ของธุรกิจการผลิตสัตว์สวยงามและสัตว์เพื่อสันทนา
การ 

Production situation and importance, 
type and classification, rearing and management, 
anatomy and physiology, breeding, feed 
management and nutrition, sanitation and 
important diseases,  Production system, 
planning, production and health management, 
farm power generation and IOT for business of 
production of beautiful pet and animal for 
entertainment 

 

 
 
 
 

 
 

 
วิชา
ใหม่ 

 
 

 

4144320 สัมมนาทางสัตวศาสตร์        1(0-2-1) 
             Seminar in Animal Science 

ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางด้านสัตว
ศาสตร์ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ  มีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เรียบเรียงเป็นบทความทางวิชาการและ
น าเสนอเป็นรายบุคคล 

A specific topic of interest in animal 
science, to analyze, synthesis the data and 
compiled for individual presentation. 

 

14144315 สัมมนาทางสัตวศาสตร์และธุรกิจ 
               ปศุสัตว์                         1(0-3-0) 
 Seminar in Animals Science Livestock 
Business 

ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางด้านสัตว
ศาสตร์ ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ  มีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เรียบเรียงเป็นบทความทางวิชาการ และ
น าเสนอเป็นรายบุคคล 

Study and gather information in 
interested topics in animal science; analysis, 
synthesis the data and compiled for 
presentation for individual basis 

 
 

 
 
 
ปรับ 
ปรุง 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

4144321 การผลติสัตว์พื้นเมือง          3(2-2-5) 
Native Animal Production 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4144210หลักการ 
เลี้ยงสัตว์ 

Prerequisite Course:  414 421 0 
Principles of Animal Husbandry 

การผลิตสัตว์พื้นเมืองที่ส าคัญของภาคใต้  
และสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น เช่น ไก่พื้นเมือง และโคชน เป็น
ต้น โดยมีการศึกษาถึงกายวิภาคและสรีรวิทยา พันธุ์
และลักษณะประจ าพันธุ์ การคัดเลือกและการปรับปรุง
พันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์ม การ
จัดการโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง โรคและการ
สุขาภิบาล การตลาดและระบบธุรกิจ ปัญหาและการ
พัฒนาการเลี้ยง 

Principles of animal science, 
production of native animals in Southern 
Thailand; such as native chickens, and fighting 
bull, examine the anatomy and physiological, 
breeds and characteristics of breeds, the 
selection and breeding remedy, food and 
feeding.  management of farm, habitation and 
equipment, diseases and sanitation. marketing 
and business system.  problems and the 
development of Native animal Production 

 

 
 
 

 
 
 

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

4144322 การผลิตแพะ-แกะ              3(2-2-5) 
Goat and Sheep Production 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4144210

หลักการเลี้ยงสัตว ์
Prerequisite Course: 4144210 

Principles of Animal Husbandry 
แนวทางการผลิตแพะ-แกะเป็นการค้า โดย

ค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางภาคใต้

 
 
 
 

ไม่มี 
 
 

 
 

 
 

ปรับ 
ออก 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

ของประเทศไทย กายวิภาคและสรีรวิทยา  พันธุ์และ
ลักษณะประจ าพันธุ์  การคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุง
พันธุ์  ระบบการเลี้ยง  การจัดการอาหารและการให้
อาหาร ผลผลิตจากแพะ แกะ  โรคและการสุขาภิบาล  
เศรษฐกิจและการตลาด  ปัญหาและการพัฒนาการ
เลี้ยงแพะ แกะในประเทศไทย 

Principles of animal science.  goat and 
sheep production, emphasis on ecologist of 
southern Thailand.  anatomy and physiology, 
breeds and characteristics of breeds, the 
selection and breeding management, food 
and feeding, production from goat and sheep. 
diseases and sanitation.  The process and 
market of poultry products, marketing and 
business system, problems and the 
development of goat and sheep production 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4144423 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5) 
Special Project in Animal 

Science 
การวิจัยหรือท าโครงการทางสัตวศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินงาน การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ และการน าเสนอผลงาน ภายใต้ค าแนะน า
และควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ และ
น าเสนอผลงานวิจัย 

Research project or the trial project of 
animal science. data analysis, operations, write a 
technical report and presentation under the 
guidance and control of project’  advisor 
summary report and presented The research 
project presentation or the trial project of animal 
science 

14144416 วิจัยทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 
                                                  3(0-6-3) 
 Animal Science Researchand 
Livestock Business 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 14144103 
คณิตศาสตร์และสถิติวิจัยทางสัตว์ 

Prerequisite Course: 1 4 1 4 4 1 0 3  
Mathematics and Statistics for Animal Research 

ศึกษา ค้นคว้า และวางแผนการด าเนินงานวิจัย
ด้านสัตวศาสตร์ ที่นักศึกษาสนใจ ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล  สรุปผลเขียนรายงาน และน าเสนอผลงานวิจัย 

Study and plan the research work in 
animal science for the interested topics. data 
analysis, summary and interpretation the result; 
writing the research report and presentation 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

14144217 มาตรฐานฟาร์ม กฎหมาย และ 
              จรรยาบรรณวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
                                                 2(2-0-4) 

Standardization Law and 
Professional Ethics in Animal Science 

มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด ระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ สวัสดิภาพ
ของสัตว์ การปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง การ
ประกอบวิชาชีพได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเอง
และผู้อื่น 

The standard of animal farm, laws, 
discipline and regulation related to livestock 
production, animal welfare, appropriate handling 
with experimented animals, occupation without 
creating trouble for themselves and others 

 

 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

4144324 การตลาดปศุสัตว์               3(2-2-5) 
Livestock Marketing 

โครงสร้างการตลาดปศุสัตว์ สภาวการณ์
ตลาดและปริมาณปศุสัตว์ที่ เลี้ยงในประเทศไทย 
นโยบายของภาครัฐที่มีต่อกลไกราคาปศุสัตว์แต่ละ
ชนิด การตั้งราคา อุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ 
การตัดสินและประกวดสัตว์ รูปแบบของสินค้าเพื่อการ
จัดจ าหน่าย ช่องทางการค้าทั้งในตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ รูปแบบและวิธีการส่งออกและระบบงาน
คุณภาพ เช่น ระบบ ISO, GMP และ HACCP เป็นต้น 

Marketing structure and current market 
of livestock in Thailand, the government 
policy in fluencies the pricing, pricing, demand 
and supply, animal judging, type of product for 
distribution, International trading and 
exporting process, quality systems as ISO, GMP 
and HACCP 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
ออก 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

4145325 โรคและการสุขาภบิาลสัตว์ท่ัวไป                 
                                                3(2-2-5) 

Diseases and Sanitation of 
Domestic Animals 

ความหมายของโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ 
สาเหตุของโรค โรคที่ส าคัญของสัตว์ปีก สัตว์กระเพาะ
เดี่ยว และสัตว์เคี้ยวเอ้ือง อาการของโรค การตรวจ
วินิ จฉัยและการป้องกันก าจัด โรคต่า ง  ๆ  การ
สุขาภิบาลสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม และข้อกีดกันทาง
การค้าหรือมาตรฐานทางการค้ากรณีเกิดโรคระบาด 
โรคในพระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์และโรคใน
กฎกระทรวง 

Animal diseases and sanitation, cause 
of disease; diseases of poultry, monogastric and 
ruminant, symptoms of the disease, diagnosis 
and control of diseases, animal sanitation, 
standardized farm in animal production and 
trade barriers, trade or standard case of a 
pandemic, animal disease according to the act 
and mistrial regulation of Thailand 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

4151226 พื้นฐานงานช่างเกษตร       1(0-3-0) 
Basic Farm Mechanics 
ความส า คัญ ความรู้ แ ละกา รพัฒนา

เครื่องมือช่างเกษตรเบื้องต้นปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ช่างโลหะ งานไม้งานปูน งานประปา งานไฟฟ้า 
และแทรคเตอร์ที่ใช้ในฟาร์มสัตว์ การบ ารุงรักษา และ
ความปลอดภัยในการใช้เครือ่งมือช่างต่าง ๆ 

Basic concept and knowledge of 
how to improve farming equipment, for 
instance, metalist, mason, plumbing, 
electrical, welding, health and safety in using 
various equipment 

 
 
 

 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 

ปรับ 
ออก 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

4144327 การจัดการฟาร์มและการบริหารธุรกิจ 
             ปศุสัตว์                             3(3-0-6) 

Farm Management and Livestock 
Management 

กระบวนการด าเนินธุรกิจการท าฟาร์มสัตว์ เช่น  
ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ การจัดการธุรกิจปศุสัตว์  การวางแผน
และการวิเคราะห์แผนการผลิตปศุสัตว์  ระบบ
สืบค้นย้อนกลับ การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการฟาร์ม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การจัดการฟาร์ม 

Process of animal farming business, for 
instance; poultry farming, small and large 
ruminants farming, entrepreneurship in 
livestock production, Planning and analysis of 
livestock production, traceability system, using 
information systems and computer software in 
farming management 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
ออก 

4144328 การจัดการพืชอาหารสัตว์    3(2-2-5) 
Forage Crops Management 
ความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ชนิดของ

หญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์ในเขตร้อนการจ าแนก
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ การปลูก การจัดการแปลงพืช
อาหารสัตว์ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การใช้
ประโยชน์ การประเมินผลผลิต การผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชอาหารสัตว์การผลิตพืชอาหารสัตว์ในระบบการ
ท าฟาร์มการถนอมพืชอาหารสัตว์และการใช้ประโย
ชนNจากพืชอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น 

Importance of forage crops for 
livestock production, classification, plantation 
and management of the forage, harvesting, 
utilization and evaluation of forage yield, 
forage seed production, forage production in 
farming systems.  forage preservation and 
utilization of the forage locally 

14144319 การผลิตและจัดการพืชอาหารสัตว์ 
                                                 3(2-2-5) 

 Forage Crop Production and 
Management 

ความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ ชนิดและ
การจ าแนกหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์ในเขตร้อน การ
ปลูกและการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ การเก็บเกี่ยว
และการใช้ประโยชน์ การประเมินผลผลิต การผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การถนอมพืชอาหารสัตว์ 
การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น 

Importance of forage crops, type and 
classification of tropical grass and legumes forage, 
plantation and forage management, harvesting 
and utilization, evaluation of forage yield, forage 
seed production, forage preservation and 
utilization of local forage 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

4144329 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก  
                                                 3(2-2-5) 

Incubation and Hatchery 
Management 

กายวิภาคและสรีรวิทยาสืบพันธุ์สัตว์ปีก  
การผลิตไข่พันธุ์ การฟักไข่  การเจริญของตัวอ่อน
ของไก่ โรงฟักไข่และการจัดการโรงฟักไข่  การ
จัดการไข่ฟักและการจัดการลูกไก่ในโรงฟักไข่  
โรคติดต่อส าคัญในกระบวนการฟักไข ่

Anatomy and physiology of poultry, 
egg for hatching production, hatching the 
egg, poultry embryo development, 
hatchery and hatchery management, 
management of the hatching egg and the 
chicken in hatching house and incubator, 
infectious disease in incubation process 

 

14144425 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 
                                                 3(2-2-5) 

Incubation and Hatchery 
Management 

กายวิภาคและสรีรวิทยาสืบพันธุ์สัตว์ปีก  
การผลิตไข่พันธุ์ การฟักไข่  การเจริญของตัวอ่อนของ
ไก่ โรงฟักไข่และการจัดการโรงฟักไข่  การจัดการไข่
ฟักและลูก ไก่ ใน โร ง ฟักไข่  โ รคติ ดต่ อส าคัญใน
กระบวนการฟักไข่ 

Anatomy and physiology of poultry 
reproductive, egg for hatching production, egg 
incubation, poultry embryo development, 
hatchery and hatchery management, 
management of hatching egg and chick in 
hatchery, infectious disease in incubation 
process 

 
 
 
 
 
 

คงเดิม 

4144330 การผสมเทียมสัตว์              3(2-2-5) 
Artificial Insemination of Animals 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบ

สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย การสร้างอสุจิ การสร้าง
ไข่ การปฏิสนธิ การเตรียมสัตว์ส าหรับการผสม
เทียม การเตรียมตัวท าละลายเจือจางน้ าเชื้อ การ
ผลิตน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อแช่แข็ง การเก็บรักษา
น้ าเชื้อ เทคนิคการฉีดน้ าเชื้อ การผสมเทียมในสัตว์
เลี้ยง 

Anatomy and physiology of 
reproductive system in male and female 
domestic animals, spermatogenesis, cogenesis, 
Fertilization, animal preparation for IVF, 
preparing solvent diluted semen, production of 
fresh semen, frozen semen, sperm injection 
technique, Semen collection and storage, 
artificial insemination 

 

14144426 การผสมเทียมสัตว์            3(2-2-5) 
Artificial Insemination of Animals 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์

เพศผู้และเพศเมีย การสร้างอสุจิ การสร้างไข่ การ
ปฏิสนธิ การเตรียมสัตว์ส าหรับการผสมเทียม การ
เตรียมตัวท าละลายเจือจางน้ าเชื้อ การผลิตน้ าเชื้อสด
และน้ าเชื้อแช่แข็ง การเก็บรักษาน้ าเชื้อ เทคนิคการฉีด
น้ าเชื้อ การผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง   

 
Anatomy and physiology of 

reproductive system in male and female 
domestic animals, spermatogenesis, cogenesis, 
Fertilization, animal preparation for IVF, 
preparing solvent diluted semen, production of 
fresh semen, frozen semen, sperm injection 
technique, Semen collection and storage, 
artificial insemination 

 
 
 
 
 
 
 

คงเดมิ 
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หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

14144427 โลจิสติกทางปศุสัตว์           3(2-2-5) 
 Logistic of Livestock    
 แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ กระบวนการ การ
วางแผนการพยากรณ์ การจัดซื้อและการจัดหา การจัดการ
สินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
การจัดการขนส่ ง การจัดการกระบวนผลิตและการ
ด าเนินงาน การวัดผลปฏิบัติงาน การจัดการน าเข้า ส่งออก 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการโลจิ
สติกส์ 

Conceptual, theory, principles, 
processing, forecasting plan, purchasing and supply, 
inventory management, warehouse management 
and distribution center, transportation 
management, production management and 
processing, performance assessment, import-export 
management, information technology of logistics 

 
 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

14111428 คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว 3(2-2-5) 
 Computer for Animal Production 

พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการ
แฟ้มข้อมูล ข้อมูลและการจัดการข้อมูล การประยุกต์ใช้
โปรแกรมสเปรดชีต และการประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
ส าหรับการผลิตสัตว์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาหารสัตว์ 
การจัดการฟาร์ม และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ระบบเครือข่าย
ภายในฟาร์มสัตว์ 

Fundamental in computer applications; 
file management system, data and data 
management; application of spread sheet and 
database software in animal production, using of 
the computer program in animal feeding, farm 
management and breeding; computer network in 
animal farm 
 

 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

4144431 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์             3(2-2-5) 
Animal Products 
ลักษณะทางกายภาพและสรี รวิทยาของ

เนื้ อสัตว์หลักการและวัตถุประสงค์ของการฆ่าสัตว์  
ส่วนประกอบของน้ านม การจ าแนกเนื้อ นมหรือผลิตภัณฑ์

 
 

 
ไม่มี 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

จากสัตว์ตามคุณภาพการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์เนื้อ นม
หรือผลิตภัณฑ์จากสัตวแ์ละความปลอดภัยด้านอาหาร 

Physical characteristics and possible 
physiological effects of meat, principles and 
objectives of livestock slaughtering, categorize of 
meat, quality of milk or animal products. 
processing and packaging meat, milk or animal 
products, food safety 

ปรับ
ออก 

4144332 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง       3(3-0-6) 
Behavior of Domestic Animals 

Production 
ความส าคัญของพฤติกรรมสัตว์ สรีระวิทยาการ

เกิดพฤติกรรม กลไกของการแสดงออกของพฤติกรรม ปัจจัย
ที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรม การควบคุมพฤติกรรมสัตว์
เลี้ยง และพฤติกรรมของสัตว์เศรษฐกิจ 

Importance of animal behavior, physiology 
and mechanism of behavior, factors affecting 
behavior expression, behavior system of animals, 
control of behavior, behavior of commercialized 
animals 

14144320 พฤติกรรม และสวัสดิภาพสัตว์          
                                                  3(3-0-6) 
 Animal Behavior and Welfare   
 ความส าคัญของพฤติกรรมสัตว์ สรีระวิทยาการเกิด
พฤติกรรม การควบคุมพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง หลักสวัสดิภาพ
สัตว์ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ในประเทศไทย 

The importance of animal behavior, 
Physiology and mechanism of animal behavior, 
control of animal behavior, animal welfare, act 
about animal utilization in Thailand 

 
 
 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 

 

4144433 การจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์          
                                                   3(2-2-5) 

Animal Waste Management in 
Farm Livestock 

องค์ประกอบ คุณภาพและคุณสมบัติ
ของมูลสัตว์ ปัญหาของเสียจากสัตว์ข้อบังคับและ
กฎหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อม หลักการเบื้องต้น
ในและเทคโนโลยีในการก าจัดของเสียจากฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ การจัดสร้างระบบก๊าซชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ 

Components, quality and features 
of animal waste, Problems of animal waste, 
regulations and laws in environmental 
protection, technology management of 
animal waste, construction of the biogas 
system and utilization 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

156 

 



 

 
 

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

4144334 การผลิตนกเขาชวา             3(2-2-5) 
Zebra Dove Production 

การผลิตนกเขาชวา การคัดเลือกพันธุ์ การ
ปรับปรุงพันธุ์ ระบบการเลี้ยง การจัดการอาหารและการ
ให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล รูปแบบการแข่งขัน 
เศรษฐกิจและการตลาด ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยง
นกเขาชวา 

Dove production, breeds and 
characteristics of breeds, selection and breeding 
management, feed and feeding, diseases and 
sanitation, competition, marketing and business 
system, Problems and the development of dove 
production 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

4144435 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิต 
              สัตว์                            1(1-0-2) 

Ethics and Laws in Livestock Production 
สิทธิหน้าที่ และบทบาทของนักสัตวบาลที่พึงมีใน

การปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับปศุสัตว์ สวัสดิภาพของสัตว์ การปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สัตว์ทดลอง การประกอบวิชาชีพได้โดยไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่น 

Right, responsibility and role of animal 
husbandry, laws, discipline and regulation related 
to livestock production, animal welfare, Proper 
handling for animal experimentation.  The course 
is design for student to independently support 
themselves for potential career path 

.  
 
 
 
 
 
. 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

4144336 การผลิตนกปรอดหัวโขน       3(2-2-5) 
Red-Whiskered BulbulProductio 
การผลิตนกปรอดหัวโขน การคัดเลือกพันธุ์ การ

ปรับปรุงพันธุ์ ระบบการเลี้ยง การจัดการอาหารและการให้
อาหาร โรคและการสุขาภิบาล เศรษฐกิจและการตลาด 
ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยงนกปรอดหัวโขน  

Red- whiskered bulbul production, 
breeds and characteristics of breeds, selection 

 
 
 

 
ไม่มี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

157 

 

157 



 

 
 

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

and breeding management, feed and feeding, 
diseases and sanitation, marketing and business 
system, problems and the development of red-
whiskered bulbul production 

 
 
 
 

4144337 ธุรกิจการเลี้ยงนกแอ่นกินรัง   3(2-2-5) 
Edible-Nest Swiftlet Business 
การผลิต ธุรกิจนกแอ่นกินรัง การแพร่กระจาย

ของนกในสามจังหวัดภาคใต้ และการเจริญเติบโตของฟาร์ม
นกแอ่นกินรัง สายพันธุ์ อาหาร การท ารังวางไข่การเก็บรัง
นก เศรษฐกิจและการตลาด ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยง
นกแอ่นกินรัง  

Production, business of edible- nest 
swiftlet, overspread of bird in southern Thailand, 
growth of edible- nest swiftlet farming, breeds and 
feed, business and marketing in breeding nest, 
problems and their farming edible-nest swiftlet 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

4144338 การวิเคราะห์อาหารสัตว์      3(2-2-5) 
Feed Analysis 
ความส าคัญของการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 

การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์  การ
เตรียมสารเคมีส าหรับงานวิเคราะห์ การตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์เบื้องต้นการวิเคราะห์
อาหารสัตว์ด้วยวิธีวิเคราะห์โดยประมาณและวิธีแวน
ซูท การประเมินค่าพลังงานรวม 

Importance of feed analysis, samples 
collection, reagent preparation for analysis, feed 
inspection, feed analysis by the proximate 
analysis, detergent methods, gross energy 
evaluation 

14144321 วิเคราะห์อาหารสัตว์          3(2-2-5) 
Feed Analysis 

ความส าคัญของการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์  การ
เตรียมสารเคมีส าหรับงานวิเคราะห์ การตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์เบื้องต้น การวิเคราะห์
อาหารสัตว์ด้วยวิธี วิ เคราะห์ โดยประมาณและ         
วิธีแวนซูท การประเมินค่าพลังงานรวม 

Importance of feed analysis, samples 
collection, reagent preparation for analysis, feed 
inspection, feed analysis by proximate analysis, 
detergent methods, gross energy evaluation 

 
 
 

คงเดิม 

 
 
 
 

ไม่มี 

14144322 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3(2-2-5) 
 Livestock Products Processing   
 ความส าคัญของการถนอมและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การเน่าเสียของอาหาร หลักการถนอม
และแปรรูปอาหารด้วยวิธีทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี 

 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

158 

 



 

 
 

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

( Good Manufacturing Practices : GMPs) แ ล ะ
มาตรฐานอาหาร 

Importance of preserving and Livestock 
product processing, food spoilage, principles of 
physical, chemistry and biological food 
preservation and processing, the guidelines for 
food production according to good rules and 
procedures (Good Manufacturing Practices : 
GMPs) and food standards 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

14144323 การจัดการเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์ 
                                                  3(2-2-5) 
 Animal Production Technology  
 เทคโนโลยีทางด้าน ยีนและการสืบพันธุ์ การ
ผลิตอาหารสัตว์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์ IOT 
ส าหรับฟาร์มสัตว์ การแปรสภาพและแปรรูปเนื้อสัตว์ 
เทคโนโลยีการแปรสภาพและแปรรูปเนื้อสัตว์ โลจิ
สติกส์ การตลาดดิจิทัล และการจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 

Technology of gene and reproductive, 
feed production, meat culture, IOT in animal 
production, meat processing, logistic, and digital 
marketing 

 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

 
 
 
 

ไม่มี 

14147324 อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 3(2-2-5) 
Livestock Industries  
ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต ป ศุ สั ต ว์  

อุตสาหกรรมการผลิตสุกร สัตว์ปีก โคนมโคเนื้อ โรง
ผลิตอาหารสัตว์และวัตถุดิบ เวชภัณฑ์และอาหารเสริม 
โรงฆ่าสัตว์และอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ สถาบัน
เงินทุนและการบริหารจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรม
ปศุสัตว์ 

Overview in livestock production, 
pigs, poultry, dairy and beef industries, feed mills 
and ingredient, drugs and feed supplements, 
slaughter house and meat products industries, 
financing agents and personnel management in 
livestock industry 

 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 

159 

 



 

 
 

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

4144339 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงสัตว์ 
                                              3(2-2-5) 

Local Knowledge in Animal  
Husbandry 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะของภูมิ
ปัญญา ศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
เลี้ยงสัตว์ในชุมชน ถอดบทเรียนจากการศึกษา
ข้อมูลทางด้านการเลี้ยงสัตว์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
น าเสนอข้อมูลจากการถอดบทเรียนหรือเผยแพร่
ข้อมูลจากการศึกษา 

Understanding of local knowledge, 
signification and nature of local knowledge, learn 
local knowledge on animal husbandry in 
community,  summary on knowledge learned in 
order to present and publication 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

4144440 การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์  
                                                  3(3-0-6) 

Organic Animal Farm 
Management 

หลักการพื้นฐานการจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์  
สภาพแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์  สัตว์ช่วงการ
เปลี่ยนแปลง แหล่งที่มาของสัตว์ พันธุ์สัตว์และการ
ขยายพันธุ์ การจัดการอวัยวะสัตว์ อาหารสัตว์ การ
จัดการด้านสุขภาพสัตว์ การขนส่ง การเชือด
ช าแหละและแปรรูป ศึกษาตัวอย่างมาตรฐานการ
ผลิตสัตว์อินทรีย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

Principles of managing organic 
animal farm, environment in livestock farm, 
animals in conversion period, sources of 
animal, Animal breed, animal genetic, 
Managing animal organs, animal feeds, 

14144429 การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์  3(2-2-5) 
Organic Animal Farm 

Management  
 
มาตรฐานการจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์ 

หลักการเกษตรอินทรีย์สากล การจัดการตามระบบ
เกษตรอินทรีย์ สัตว์ที่ใช้ส าหรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
มาตรฐานการผลิตสัตว์อินทรีย์ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

Standard of organic animal farm 
management, principles of managing organic 
animal farm, environment in livestock farm, 
animals in conversion period, sources of 
animal, Production’s organic standard in 
Thailand and abroad 

 
 

คงเดิม 

160 

 



 

 
 

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

managing animal health, transportation, 
slaughtering, resection, and processing, case 
study of production’ s organic standard in 
Thailand and abroad 

4144441 ปศุสัตว์ฮาลาล                   3(3-0-6) 
Halal Livestock 
บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยเรื่องปศุสัตว์และ

ฮาลาล นิยามของค าศัพท์ต่างๆ การจ าแนกสัตว์ตาม
หลักฮาลาล ความเมตตาและทารุณกรรมต่อสัตว์ 
การเชือดสัตว์และการช าแหละเนื้อสัตว์ ส่วนของ
สัตว์ที่บริโภคได้และไม่ได้โรงเชือดและโรงช าแหละ
ตามมาตรฐานฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากสัตว์ 

The Islamic covenant about livestock 
and halal, definitions of terms, livestock 
classification of halal, kindness and maltreatment 
in animals, halal edible of animal part, halal 
standard in slaughter house, halal animal product 

 
 

 
 

ไม่มี 
 

 
 
 
 

ปรับ 
ออก 

4145342 การใช้ยาและสมุนไพรในสัตว์3(2-2-5) 
Drug and Herb Using in Animal 
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และชีวภัณฑ์ชนิดต่าง 

ๆ  เวชภัณฑ์ที่ได้จากพืชสมุนไพรและเครื่องเทศชนิด
ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการผลิตสัตว์ รูปแบบ วิธีการให้ การ
ฉีด การดูดซึม การขนส่ง และการแพร่กระจาย การ
ออกฤทธิ์ การขับยาออกนอกร่างกายสัตว์ การเป็น
พิษและผลกระทบจากการใช้เวชภัณฑ์ และสมุนไพร
ในสัตว์ 

Medical, chemical and biological products, 
herbs and spices used in animal production, forms 
and methods of administrations, absorption, 
transportation, diffusion and excretion of drugs,  
expulsion of drug,  toxic and impact in the use of 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

161 

 



 

 
 

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

medical chemical and biological, herbs and spices  
products in animals 

4152443 การส่งเสริมการเกษตร         3(3-0-6) 
Principles of Agricultural 

Extension 
ความส าคัญ ปรัชญาและหลักการด าเนินงาน

ส่งเสริมการเกษตร รูปแบบต่าง ๆ ของการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรทั่วไป กระบวนการเรียนรู้ หลักการ
ติดต่อสื่อสาร หลักการและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร การวางแผนและ
ประเมินผลส าเร็จในการส่งเสริมการเกษตร 

The definition, philosophy and the 
importance of promoting agriculture, The 
standard form of operating system in promoting 
agriculture.  The learning process, principle of 
communication, methods in transmitting 
technology. The recognition of farmer innovation, 
planning and evaluation of the promotion in 
agriculture 

 
 
 
 
 
 

 
ไม่มี 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

 
 
 
 

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

14155330 บัญชีธุรกิจปศุสัตว์             3(2-2-5) 
Principles of Livestock Business 

ศึ ก ษ า แ ล ะ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ  ค ว า ม ห ม า ย 
วัตถุประสงค์ และความส าคัญของบัญชีธุรกิจปศุสัตว์ 
การจ าแนกสินทรัพย์ หนี้สินและทุนของธุรกิจปศุสัตว์
หลักและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจปศุสัตว์ตามหลักการ
บัญชีงบทดลอง การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี การ
จัดท างบการเงิน การวัดผลส าเร็จการดาเนินงานธุรกิจ
ปศุสัตว์ 

Study and practice about the meaning 
purpose and importance of the livestock business 
account, asset classification liabilities and capital of 
livestock business, principles and methods of 
recording livestock business account according to 
accounting principles, advance balance, updated 

 
 
 
 
 

 
วิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

 
 

account on the balance sheet, preparation of 
financial statements, evaluation of the livestock 
business 

2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    8  หน่วยกิต 
4144444 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
             ด้านสัตวศาสตร์                 2(180) 

Preparation for Professional  
Experience in Animal Science 

กิจกรรมด้านการผลิตสัตว์ เพือ่เตรียมความพร้อม
ของผูเ้รียนกอ่นออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ 
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  
การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคณุลักษณะทีเ่หมาะสมกบัวชิาชีพ 

Support activities for animal 
production, as to prepare students for work 
experience, the course involves feature and 
opportunity for career.  Develop student in 
terms of knowledge, skills and motivation 
which will be apposite for entering the career 

2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        9 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 

 

4144445 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน 
             สัตวศาสตร์                      6(600) 

Field Experience in Animal 
Science 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพงานทาง
การเกษตรในแขนงวิชาเฉพาะทางด้านการเลี้ยงสัตว์
และการจัดการฟาร์มในสถานประกอบการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน มีการน าเสนอผลงานการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ 

To develop professional experiences in 
agricultural, especially in animal husbandry and 
farm management, farming management under 

 
 
 

 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปรับ
ออก 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง(พุทธศักราช 2564) 
หมาย
เหตุ 

government and private sector, presentation of 
the working experience in animal science 

 

4144446 การเตรียมสหกิจศึกษา           2(180) 
Pre-Cooperative Education 
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน

ก่อนออกฝึกปฏิบัติการรายวิชาสหกิจศึกษาในด้านการ
ปฏิบัติงานและงานวิจัย มีการเขียนรายงานถึงผลการ
ปฏิบัติการต่าง ๆ 

A support course in order to practice 
students prior to the start of the cooperative 
education course.  working environment, 
research methods, report writing 

14144431 การเตรียมสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์  
               และธุรกิจปศุสัตว์              3(3-0-6) 

Professional Cooperative  
Education of Animal Science and 
Livestock  

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกปฏิบัติการรายวิชาสหกิจศึกษาในด้านการ
ปฏิบัติงานและงานวิจัย มีการเขียนรายงานถึงผลการ
ปฏิบัติการต่าง ๆ  

A support course in order to practice 
students prior to the start of the cooperative 
education course. working environment, research 
methods, report writing 

 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 

 

4144447 สหกิจศึกษา                     6(600) 
Cooperative Education 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมี

ระบบโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทาง
วิชาการและทักษะที่ เกี่ยวกับการท างานในสถาน
ประกอบการมีความสามารถในการพัฒนาตนเองใน
ด้านการติดต่ออย่างเป็นระบบการสังเกตการตัดสินใจ
ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินท าให้
นักศึกษามีคุณภาพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 

Support student for professional 
performance, cooperation between university 
and organization, student will be able to 
practice skills both academically and 
practically, This will help student in self-
development and critical skills which will 
assist them to enter the industry 

1414432 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และธุรกิจ 
                                          ปศุสัตว์6(600) 

Cooperative Education of Animal  
Science and Livestock  

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ
และทักษะที่เกี่ยวกับการท างานในสถานประกอบการมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการติดต่ออย่าง
เป็นระบบ การสังเกตการตัดสินใจ ตลอดจนทักษะใน
การวิเคราะห์และการประเมิน ท าให้นักศึกษามีคุณภาพ
ตามความต้ องกา รของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

Support student for professional 
performance, cooperation between university 
and organization, student will be able to 
practice skills both academically and practically, 
This will help student in self- development and 
critical skills which will assist them to enter the 
industry 

 
 
 
 
 

ปรับ 
ปรุง 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2667/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4324 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรการจัดการปศุสัตว์สมัยใหม่ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2 /2563 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวกฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสตูร 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

1. ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1.  1. ชื่อหลักสูตรสัตวศาสตร์กับปศุสัตว์สมัยใหม่
มาควบรวมกันท าให้มีเนื้อหาถึง 3 ตอนคือ 
-ตัวศาสตร์ของสัตวศาสตร์ 
-ตัวการเรื่องของการผลิต 
-การตลาด 
ซึ่งทางหลักสูตรพยายามควบรวมซึ่งอาจจะ
สอดคล้องกับการปรับโฉมสมัยใหม่หรื อ
สอดคล้องกับการพลิกโฉมหลักสูตรให้เป็น
นักวิทยาศาสตร์นักการผลิตและนักการตลาด
ภายในตัว 
 

ทางหลักสูตรได้ปรับแก้ชื่อหลักสูตรใหม่ เป็น
สั ต วศาสตร์ และธุ ร กิ จปศุ สั ต ว์  และ เ พ่ิ ม
รายละเอียดของค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวกับ
การศาสตร์  ทางด้านสัตวศาสตร์  รายวิชา
เกี่ยวกับการผลิตสัตว์  และระบบการตลาด 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ครบถ้วนเพ่ือสามารถ
ประกอบอาชีพได้  

2.  วิธีการเขียนโจทย์ของหลักสูตรเช่นในเรื่องของ
ความส าคัญของหลักสูตรเรื่องของสถานการณ์
อยากให้มีความส าคัญกับค าน าเพราะค าน ามี
หลายอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่อง
ของแผนเรื่องของนโยบายเรื่องของโครงงาน
แผนการต่ างๆที่ ปรากฏอยู่ ในค าน าของ
ประธานหลักสูตรนั้นควรจะต้องไปปรากฏอยู่
ในสถานการณ์และควรจะต้องไปปรากฏอยู่ใน
ความส าคัญของหลักสูตรด้วยเพราะในส่วนที่
เขียนหน้า 5 หรือ 6 และความส าคัญหน้า 8 
เหมือนยังไม่พึงพิงไม่อ้างอิงข้อมูลใดๆ ในเชิง
ยุทธศาสตร์เหมือนไม่ต้องการตอบโจทย์ใครซึ่ง
จะเป็นจุดอ่อนเมื่อเข้าไปในที่ประชุมสภาควร
จะต้องพ่ึงพิงอ้างอิงเก่ียวกับหลักสูตรให้ได้ 

ทา ง หลั ก สู ต ร ไ ด้ มี ก า รป รั บ แ ก้ ส่ ว น ข อ ง
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มี
สถานการณเ์กี่ยวกับ 
- การปฏิวัติยุคดิจิทัลได้น าไปสู่การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
-  การปฎิ รู ปการศึ กษา  ด้ วย เศรษฐกิ จที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 
- แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 
- ปัญหานักศึกษาท่ีจบการศึกษา 
- อัตราการว่างงาน 
เพ่ือตอบโจทย์และจุดอ่อนของหลักสูตรเดิม 
และมีอ้างอิงในข้อมูลที่น าเสนอ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
3. สถานการณ์ของหลักสูตรยังให้ความส าคัญกับ

ฮาลาลอยู่หากดูตามเอกสารในหน้าที่ 5 ซึ่ง
หลักสูตรเดิมปี 59 นั้นยังมีวิชาฮาลาล อยู่ (ปศุ
สัตว์ ฮาลาล) แต่หลั กสูตรใหม่ ไม่มี วิชาที่
เกี่ยวข้องกับฮาลาลแต่ในสถานการณ์ที่เขียนไว้
ในหน้า 5 ยังคงปรากฏข้อความนี้ถึง 2 แห่งใน
ตอนท้ายของข้อความท าให้ เป็นจุด อ่อน
เนื่ องจากคุณให้ความส าคัญแต่กลับไม่มี
รายวิชาควรทบทวนปรับการเขียนข้างหน้า
หรือเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับฮาลาลรวมทั้งพวก
การตลาดปศุสัตว์ฮาลาล 
 

ด้านสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรมได้อธิบายความส าคัญกับอาหารฮา
ลาล และในรายวิชาเพ่ิมปศุสัตว์ฮาลาล และ
ปรับแก้เนื้อหาค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม และ
ในค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวกับการผลิต เช่น 
การผลิตโคเนื้อ โคนม เพ่ิมค าอฺธิบายวิธีการฆ่า
แบบฮาลาล  

4.  การเขียนความส าคัญของหลักสูตรหน้า 8 การ
เขียนเพียง 13 บรรทัดแล้วก็ไม่พ่ึงพิงใครไม่ได้
เน้นการตอบโจทย์ใดๆเลยท าให้เป็นจุดอ่อน
เพราะยังขาดที่มาที่ไปควรเพ่ิมอะไรให้หนัก
แน่นควรเขียนให้ได้ประมาณ 1 หน้ากระดาษ
แล้วก็ให้มีเชิงวิทยาศาสตร์ 
 

ได้ปรับความส าคัญของหลักสูตร โดยอิงการ
แข่งขันอาหารปศุสัตว์เชิงฮาลาล โดยเน้นการ
ตอบโจทย์การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลลิตทางสัตว ์

5. วิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตรโดยสากลแล้วจะมี
หรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ต้องมีอัตลักษณ์      จริง ๆ 
เช่น ความแตกต่างจากสถาบันอ่ืนๆอย่างไรใน
วิชาอะไรบ้างหรือมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ 
เช่น อาจจะมีห้องปฏิบัติการพิเศษมีฟาร์มของ
ตัวเองเป็นพิเศษมีชุมชนที่รองรับเป็นพิเศษ
หรอืว่ามีเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัย
เป็นพิเศษรวมทั้งเป็นโครงการร่วมกับเอกชน
ซึ่งอาจจะน ารายวิชามาเป็นอัตลักษณ์ก็ได้แต่
ถ้าไม่มีก็ไม่ควรเขียนในเล่มหลักสูตรได้ระบุวิชา
ที่เป็นอัตลักษณ์ถึง 11 รายวิชาซึ่งเป็นวิชาทั่ว 

ได้ปรับเปลี่ยนวิชาอัตลักษณ์ ที่เป็นรายวิชา 
- การส่งเสริมธุรกิจปศุสัตว์ 
- ปศุสัตว์ฮาลาล 
- การตลาดและธุรกิจปศุสัตว์ 
- การแปรรูป และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ 

218 



 

 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
ๆ ไปไม่น่าจะน ามาเป็นวิชา อัตลักษณ์ของ
หลักสูตรที่จะต้องเป็นวิชาจ าเพาะ 
 

6. -  การเขียนค าอธิบายรายวิชา  90% ผิด
หลักการเขียนข้อความภาษาไทยภาษาอังกฤษ
ข้อความขึ้นต้นตัวใหญ่ แต่ข้อความต่อไปต้อง
เชื่อมต่อด้วยจุลภาค (,)ไม่ใช่จุดลงท้าย สรุป
ตอนจบไม่ต้องมีจุด  
 

หลักสูตรได้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาใหม่
ทั้งหมด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

7. บางวิชาค าอธิบายไม่ชัดเจน เช่น วิชาธุรกิจการ
ผลิตสัตว์ เชิ งท่องเที่ ยวควรมีการอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ให้มีความกระชับ 
และถูกต้องมากขึ้น 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

2. ผศ.ดร.อุทัย โคตรดก 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1.  การเปลี่ยนชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์มาเป็น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์และการจัดการปศุสัตว์สมัยใหม่นั้น 
อาจจะท าได้ตามสถานการณ์ แต่เนื่องจาก
สัตวศาสตร์เป็นชื่อสากล ทั่วโลกเข้าใจในชื่อ
สัตวศาสตร์อาจจะเปลี่ยนชื่อนั้นสามารถท า
ได้ แต่หลักสูตรต้องดูอาชีพ หรือภาวะการมี
งานท าของนักศึกษาหลังจากจบการศึกษา 
 

ทางหลักสูตรได้ปรับแก้ชื่อหลักสูตรใหม่ เป็นสัตว
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ธุ ร กิ จ ป ศุ สั ต ว์  แ ล ะ เ พ่ิ ม เ พ่ิ ม
รายละเอียดของค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวกับการ
ศาสตร์ ทางด้านสัตวศาสตร์ รายวิชาเกี่ยวกับการ
ผลิตสัตว์ และระบบการตลาด เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ครบถ้วนเพ่ือสามารถประกอบอาชีพได้  
เนื่องงานทั้งราชการ และเอกชนยังมีการรับ
นักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์และการจัดการปศุสัตว์สมัยใหม่เป็น
เหมือนหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ที่
มีทั้งความรู้ทางด้าน  สัตวศาสตร์ควบคู่กับ
การจัดการทางด้าน ปศุสัตว์ ควรมีจัดการ
สัดส่วนรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับชื่อ
หลักสูตร 
 

เมื่อหลักสูตรมีการปรับมา เป็นสัตวศาสตร์ ดังเดิม 
หลักสูตรจึงมีการปรับสัดส่วนรายวิชาใหม่ตาม 
ร่าง มคอ.1 สัตวศาสตร์  และเพ่ิมรายวิชาที่
เกี่ยวกับธุรกจิทางปศุสัตว์เพ่ิมข้ึน 

3  เนื่องจากหลักสูตร ตั้ง ปรัชญาของหลักสูตร
ว่า บัณฑิตมีความรอบรู้ และทักษะในการ
พัฒนางานปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มี
จิตส านึกถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของมนุษย์ดั งนั้ นการจะผลิตบัณฑิตที่ มี
หน้าตาที่สามารถมีความรอบรู้ และทักษะใน
การพัฒนางานปศุสัตว์  ได้ต้องออกแบบ
หลักสูตรให้ครอบคลุมความรู้ทางสัตวศาสตร์ 
 

ปรัชญาของหลักสูตรว่า บัณฑิตมีความรอบรู้ และ
ทักษะในการพัฒนางานปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ที่มีจิตส านึกถึงสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของมนุษย์หลักสูตร จึ งมีการปรับ
ค า อธิ บายร ายวิ ช าที่ มี ทั้ ง ง าน ปศุ สั ต ว์ และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และมีวิชามาตรฐานฟาร์ม 
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวศาสตร์  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกถึงสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของมนุษย ์
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

3. ผศ.ดร.สุรศักดิ์   คชภักดี 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1.  ชื่อหลักสูตรน่าจะใช้ชื่อสัตวศาสตร์เพราะเป็น

ค า ส า ก ล ทั่ ว ไ ป ที่ ใ ช้ กั น ทั่ ว โ ล ก  เ ช่ น
เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
ส่ ว นกา ร เป็ นปศุ สั ต ว์ ส มั ย ใหม่  ให้ เ ป็ น
รายละเอียดในหลักสูตรmodern life stock 
Production แทนที่จะเป็น smart life stock 
management 

ทางหลักสูตรได้ปรับแก้ชื่อหลักสูตรใหม่ เป็นสัตว
ศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ และเพ่ิมรายละเอียด
ของค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวกับการศาสตร์ 
ทางด้านสัตวศาสตร์ รายวิชาเกี่ยวกับการผลิต
สัตว์ ปศุสัตว์สมัยใหม่  และระบบการตลาด 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ครบถ้วนเพ่ือสามารถ
ประกอบอาชีพได้  
 

2. จ านวนหน่วยกิต 122 ไม่ใช่ 123 หน่วยกิต ปรับแกจ้ านวนหน่วยกิตเป็น  122 หน่วยกิต 
 

3. การแบ่งกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเป็น
กลุ่มวิชาสแกนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับกลุ่ม
วิชาเฉพาะด้านเลือก 
3.1. วิชาแกนควรจะครอบคลุมวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ยังขาดพันธุศาสตร์และควรจะ
ย้ายรายวิชาสัมมนาธุรกิจปศุสัตว์การเงินและ
การตลาดปศุสัตว์สมัยใหม่ระเบียบและ
มาตรฐานการปศุสัตว์ 
3.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับควรจะครอบคลุม
ศาสตร์ทางด้านสัตวศาสตร์ให้ครบถ้วน 
3.2.1 ด้านอาหารสัตว์ควรจะมีทั้งโภชนศาสตร์
และอาหารและการให้อาหารสัตว์ 
3.2.2 ด้านการปรับปรุงพันธุ์การจัดการการ
สืบพันธุ์ 
3.2.3 ด้านการผลิตสัตว์ครอบคลุมแล้ว 
3.2.4 ด้านสุขศาสตร์สัตว์ 

หลักสูตรมีการปรับหมวดวิชาเฉพาะเป็นกลุ่ม
กลุ่มวิชาแกน 53 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 36 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 9 หน่วยกิต 
- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 8 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกนได้ปรับรายวิชาของหลักสูตรและ
เพ่ิมรายวิชาพันธุศาสตร์ 
- ปรับวิชาเฉพาะด้านบังคับควรจะครอบคลุม
ศาสตร์ทางด้านสัตวศาสตร์ครบถ้วน 
- ปรับรายวิชาด้านอาหารสัตว์ ให้มีทั้งโภชน
ศาสตร์และอาหารและการให้อาหารสัตว์ 
- ปรับด้านการปรับปรุงพันธุ์ครบถ้วน 
- ปรับด้านสุขศาสตร์สัตว์ เพ่ิมรายวิชาโนคและ
การสุขาภิบาล 
- ประบด้านธุรกิจปศุสัตว์ โดยมีการจัดกลุ่ม
รายวิชาใหม่และยุบรายวิชาให้กระชับ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
3.2.5 ด้านธุรกิจปศุสัตว์ โดยมีการจัดกลุ่ม
รายวิชาใหม่และ/หรือยุบหรือเพ่ิมรายวิชาใหม่
และพิจารณาว่าวิชาอะไรควรจะอยู่ในกลุ่มวิชา
ด้านบังคบัและด้านเลือก 

4. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
การที่ไม่มีการฝึกงานพื้นฐานในชั้นปีต้นและไป
ฝึกสหกิจศึกษาในชั้นปีที่4ท าให้นักศึกษาขาด
ทักษะที่จะไปใช้ในการศึกษากิจศึกษา 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
ให้มีการฝึกงานพ้ืนฐานในชั้นปีที่ 1 แต่ไม่มีการ
นับหน่วยกิต  

5. การจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ควรจัดเรียนใหม่โดยใช้หลักการรายวิชาที่ต้อง
มีการเรียนก่อนเรียนหลังหลักของ Bloom 
Taxonomy รายวิชาแกนควรอยู่ในชั้นปีที่ 2 
รายวิชาบังคับควรอยู่ชั้นปีที่ 3 และปี 4 เทอม 
1 
รายวิชาเลือกเสรีควรกระจายอยู่ในชั้นปีที่2 
หรือ 3 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรอยู่ชั้นปีที่4 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปรับแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาใหม่
ทั้งหมด 
 

6. ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาใหม่ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 

หลักสูตรได้มีการปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่
ทั้งหมด 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

4. ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1.  การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเหมือนเป็นเอา 2 

สาขาวิชามารวมกัน และการตั้งชื่อหลักสูตร
ใหม่นั้ น  ควรพิจารณาถึงการเ ข้ารับงาน
ราชการของบัณฑิต และการรับรองของ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ชื่อหลักสูตรเดิมเพียงแค่ 5 ปี ยังไม่สมควรที่
จะเปลี่ยนชื่อก่อน เพราะยังเป็นช่วงที่ก าลัง
สร้างชื่อเสียง 

ทางหลักสูตรได้ปรับแก้ชื่อหลักสูตรใหม่ เป็นสัตว
ศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ และเพ่ิมรายละเอียด
ของค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวกับการศาสตร์ 
ทางด้านสัตวศาสตร์ รายวิชาเกี่ยวกับการผลิต
สัตว์ และระบบการตลาด เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ครบถ้วนเพ่ือสามารถประกอบอาชีพได้ และชื่อ
หลักสูตรเดิม มีการใช้ในช่วงเวลาที่สั้นมาก และ
หลักสูตรสัตวศาสตร์มีงานยงมีคามต้องการของ
ทั้งราชการ และเอกชนยังมีการรับนักศึกษา 
สาขาสัตวศาสตร์ 

2.  การเรียงล าดับรายวิชายังไม่มีความสอดคล้อง
กัน เช่น รายวิชา โภชนศาสตร์ประยุกต์  
นักศึกษายังไม่มีพ้ืนฐานมาเลย แล้วมาเรียน 
วิชาโภชนศาสตร์ประยุกต์เลย 
 

หลั กสู ต ร ได้ มี ก า รป รั บ ร าย วิ ช าที่ มี ค ว าม
สอดคล้องกันกัน โดยให้เรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน
ก่อน  

3. หลักสูตรตัดรายวิชาพันธุศาสตร์ออก ซึ่งเป็น
วิชาพ้ืนฐานในการเรียนวิชาปรับปรุงพันธ์สัตว์ 
 

ทางหลักสูตรได้เพ่ิมรายวิชาพันธุศาสตร์เพ่ือเป็น
วิชาพ้ืนฐานในการเรียนวิชาปรับปรุงพันธ์สัตว์ 

4.  บางรายวิชาที่เกี่ยวกับรายวิชาพันธุศาสตร์
ออก ซึ่ ง เป็นวิชาพ้ืนฐานในการเรียนวิชา
ปรับปรุงพันธ์สัตว์ สามารถน ามารวมกันได้  
 

มีการรวบรวมรายวิชาทางด้านธุรกิจมารวมกัน 
เหลือเพียง 3 รายวิชา  

5. หลักสูตรควรพิจารณาถึงร่างวิชาชีพทางสัตว
บาล สัตวศาสตร์  
ต้องมองถึงการประกอบวิชาชีพของนักศึกษา
ได้ไหม ต้องมองตัวนักศึกษาเป็นหลัก 

ทางหลักสูตรน าร่างวิชาชีพทางสัตวบาล สัตว
ศาสตร์ มาปรับใช้ในการเขียนรายวิชาทางสัตว
ศาสตร์ 
 

 

223 



 

 
 

ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 
5. นายเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์ 
 

ล าดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 สถานประกอบการต้องการ  คนดี 

-  มีคุณธรรม มีการซื่อสัตย์  สุจริต 
-  มีวินัย  ตรงต่อเวลา 
-  มีความขยัน  อดทน  ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาอุปสรรค 
-  มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ 
-  มีความเสียสละ  เผื่อส่วนรวมและ
องค์กร 

หลักสูตรการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
คุณธรรม จริยธรรม คือ 
6) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
7) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
8) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
9) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  
และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

2 สถานประกอบการต้องการ  คนเก่ง 
-  มีความรู้ในวิชาชีพ  และเป็นนัก
ปฏิบัติ 
-  มีภาวะผู้น า / วิสัยทัศน์ 
-  กล้าตัดสินใจ  วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
-  มีความคิดเชิงบวก  ท างานเชิงรุก 
-  มีความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  และ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
-  มีความคิดสร้างสรรค์  (Innovation)  
-  สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

หลักสูตรการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านทักษะ
ทางปัญญา คือ 
4) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธี

แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคมได ้
6) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้  

ความสามารถของตนเองและก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

7)  
3 สถานประกอบการต้องการ  คนที่สร้าง

สัมพันธภาพได้ดี 
-  มนุษย์สัมพันธ์ดี 
-  มีความสามารถสื่อสารได้ดี  เช่น  ฟัง  
พูด  น าเสนอ 
-  สร้างทีมงาน 
-  ผนึกก าลัง (Synergy) ระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก 

หลักสูตรการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ 
1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออก

ในสิ่งที่ถูกต้อง 
2) มีความสามารถในการปรับตัวควบคุมอารมณ์

ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการ เป็นพลเมืองที่
ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเองและสังคมได้ 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 
6. นางสาววัชรา  เพ็ญอุบล 
 
ล าดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์  ต้องการ
ให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่ขับเคลื่อนพัฒนางาน
ด้านปศุสัตว์ และด้านอ่ืน ๆ อีกหลายด้านที่
เกี่ยวข้อง ในฐานะที่อยู่ในวงการปศุสัตว์ บริษัท
มิสเตอร์โจฟาร์ม จะหล่อหลอมสิ่งที่คิดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อวงการการพัฒนาปศุสัตว์ 
- ถ้านักศึกษาได้ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 
คาดว่าได้หล่อหลอมนักศึกษารุ่นใหม่ได้ดีใน
วงการปศุสัตว์พอสมควรทีเดียว เป็นคนที่ดีจาก
ข้างใน เป็นคนที่ท างานตามความถนัดและสนใจ
ของตัวเองจริง เรียนแบบเข้าใจ แล้วเอาไป
ประยุกต์ใช้ในวงการปศุสัตว์ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปคงได้ร่วมงาน
ในด้านวิชาการและสหกิจศึกษา อาจอยู่ ใน
รูปแบบความร่วมมือ นักศึกษาเข้าท างานจริง
ระหว่างเรียนในวิชาต่าง ๆ 
 

หลักสูตร ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุ
สัตว์  โดยมี ปรัชญาของหลักสูตร คือ 
บัณฑิตมีความรอบรู้ และทักษะในการ
พัฒนางานปศุสัตว์และธุรกิจทางปศุสัตว์ 
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยค านึงถึงสวัสดิ
ภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ เพ่ือ
จะหล่อหลอมนักศึกษารุ่นใหม่ให้ได้ดีใน
วงการปศุสัตว์ 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 
7. นายลุตฟีย์  อับดุลมานิ 
 
ล าดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1. - ส่งเสริมทักษะการเชือดสัตว์ปีกและ
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองตามหลักการของอิสลาม
อย่างถูกต้องทุกกระบวนการ รวมถึง
พัฒนาทักษะการแปรรูปอาหารประเภท
ต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 

หลักสูตรมีรายวิชาการจัดการธุรกิจปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่จะสอนเกี่ยวกับทักษะการ
เชือดสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอ้ืองตามหลักการของ
อิสลามอย่างถูกต้องทุกกระบวนการ  รวมถึง
พัฒนาทักษะการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆ 

2. ลงพ้ืนที่ชุมชนให้ความรู้แนวทางการแปร
รูปและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดย
ชุมชน 

หลักสูตรมีรายวิชาการตลาด และธุรกิจปศุสัตว์ 
และในรายวิชา การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ขนาดใหญ่ การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
ขนาดเล็ก และการจัดการการผลิตสัตว์กระเพาะ
เดี่ยว ที่ เป็นการลงพ้ืนที่ชุมชนให้ความรู้แนว
ทางการแปรรูปและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โดยชุมชน 
 

3. เปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่มี
คุณภาพและโอกาสในการแข่งขัน 

ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้มีแหล่งวัตถุดิบที่มี
คุณภาพและมีโอกาสในการแข่งขันในตลาดที่ใหญ่
ขึ้นได้โดยการเพ่ิมวิธีการส่งเสริมและการตลาดที่
เกี่ยวกับทางปศุสัตว์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

226 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1. ปรับแก้ ค าพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่รายวิชา  

- Mathematicsfor Animal Research 
- Statistics in Animals Science 
- Animal Breeding 
- Disease and Animal Sanitation 
ให้ถูกต้อง 

ได้ปรับแก้ตามค าแนะน าครบถ้วนแล้ว 

2. ชื่อหลักสูตร อาจจะใช้ตามที่หลักสูตร
เห็นสมควร 
ควรมีการปรับให้ทันสมัยกับในยุคปัจจุบัน 
และควรมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน 

ปรับชื่อ หลักสูตรเป็น สัตวศาสตร์และ
ธุรกิจปศุสัตว์ 
มีการแบ่งสัดส่วนของรายวิชา สัตว
ศาสตร์ 70 เปอร์เซ็นต์ และธุรกิจปศุสัตว์ 
30 เปอร์เซ็นต์ 

3. ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา เกี่ยวกับการใช้
พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ให้ถูกต้อง  

ได้ปรับแก้ตามค าแนะน าครบถ้วนแล้ว 

4. ในรายวิชา การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์ยัง
ไม่มีการบูรณาการ 

ปรับแก้ เป็นรายวิชา การจัดการฟาร์ม
สัตว์อินทรีย์ เนื่องจากมีมาตรฐานรองรับ 
มากกว่า การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์ 
โดยมีค าอธิบายรายวิชา คือ มาตรฐาน
การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์ หลักการ
เกษตรอินทรีย์สากล  การจัดการตาม
ระบบเกษตรอินทรีย์ สัตว์ที่ใช้ส าหรับการ
ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ มาตรฐานการผลิต
สั ตว์ อินทรี ย์ทั้ ง ในประ เทศไทยและ
ต่างประเทศ 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
5. เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับวิจัยทาง

สัตว์ และ สถิติวิจัยทางสัตวศาสตร์ มีความ
ซ้ าซ้อนกัน  

ปรับแก้ เนื้อทั้ งรายวิชา คณิตศาสตร์
ส าหรับวิจัยทางสัตว์  คือ ฟังก์ชันและ
กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความน่าจะ
เป็น การสุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ยและการแปร
ผัน การน าเสนอข้อมูล การประยุกต์
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยในสัตว์ 
และรายวิชาสถิติวิจัยทางสัตวศาสตร์ คือ 
การทดสอบสมมติฐาน การวิ เคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ประเภทของ
แผนการทดลอง  สถิ ติ และการวา ง
แผนการทดลอง  กา ร ใช้ โ ป รแกรม
ส าเร็จรูปทางสัตวศาสตร ์

6. รายวิชา วิจัยทางสัตวศาสตร์ ควรปรับเพิ่ม
บรรยายให้มีความกระชับมากขึ้น  

ปรับค าอธิบายใหม่เป็น การวิจัยทางสัตว
ศาสตร์ การด าเนินงาน การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานทางวิชาการ และ
การน าเสนอผลงาน 

7. ค าอธิบาย รายวิชาพฤติกรรมและสวัสดิ
ภาพสัตว์ ยังไม่เห็นถึงสวัสดิภาพสัตว์ 

ปรับค าอธิบายใหม่เป็น ความส าคัญของ
พฤติ กรรมสั ตว์  สรี ระวิ ทยาการเกิ ด
พฤติกรรม การควบคุมพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง 
หลักสวัสดิภาพสัตว์ พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ในประเทศไทย 

8. ถ้าสามารถปรับรายวิชาเป็นชุดวิชาได้ไหม หลักสูตรปรับรายวิชาแกนให้เป็นชุดวิชา 
5 ชุดรายวิชาคือ  
1. ชุดวิชา การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองขนาดใหญ่   
2. ชุดวิชา การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองขนาดเล็ก 
3. ชุดวิชา การจัดการการสัตว์กระเพาะ
เดี่ยว 
4. ชุดวิชา ธุรกิจการผลิตสัตว์สวยงาม
และสัตว์เพ่ือสันทนาการ 
5. ชุดวิชา การจัดการธรุกิจปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
9. ให้เพ่ิมการวิพากษ์หลักสูตรจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่
ประกอบธุรกิจทางด้านสัตวศาสตร์ หรือปศุ
สัตว์ 

หลักสูตรได้ส่งหนังสือเชิญวิพากษ์
หลักสูตร เพ่ิมจ านวน 3 ท่าน คือ  
1.คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการ
ผู้จัดการ บริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพี
เอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
2.คุณลุตฟีย์ อับดุลมานิ  
บางปูค้าสัตว์ (โรงเชือดสัตว์ปีกมาตรฐาน) 
กรมปศุสัตว์ 
3.คุณวัชรา เพ็ญอุบล บริษัทเทคโนโลยี
อาหารสัตว์ภาคใต้ 

10. ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มี
ความสามารถในการประยุกต์ และ
แก้ปัญหา 

หลักสูตรปรับแก้เป็น  
1) มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยี
ทางด้านการผลิตสัตว์ 
2) มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ 
และแก้ปัญหาในการเลี้ยงสัตว์เพ่ือสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างธุรกิจได้ 
3) ผลิตบัณฑิตให้มีจิตส านึกถึงสวัสดิภาพ 
และความปลอดภัยของมนุษย์ 
4) สามารถน าความรู้และทักษะไปศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปได ้

11. ปรับแก้ความคาดหวังของผลลัพธ์การ
เรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยวิเคราะห์จาก
แผนการเรียน 

ปรับแกค้วามคาดหวังของผลลัพธ์การ
เรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาตามแผนการ
เรียนดังนี้  
 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต

สัตว์ 
2 มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมีจรรยาบรรณของ

วิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการสัตว์เค้ียวเอื้องขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก 
และสัตว์กระเพาะเดี่ยว  

3 มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจทางสัตวศาสตร์ 

4 เป็นนักสัตวบาลที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ บูรณการความรู้แบบสหสาขาวิชาได้ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชน และท้องถ่ินได้  
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
12.  อธิบายกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหาของนักศึกษา 
ปรับแก้ เป็นด าเนินการปรับความรู้พื้นฐานด้าน
วิทย์-คณิตของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนในชั้นปีที่ 
1  ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ ห รื อ
มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาอาจด าเนินการปรับ
ความรู้พื้นฐานเสริมให้ตามความเหมาะสม 

13. วิชา วิจัยทางสัตวศาสตร์ ไม่ควรน าชื่อรายวิชา
มาระบุในเนื้อหา ควรเพ่ิมหลักการ แนวคิด
เกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการวิจัย ตั้งอต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุด 

หลักสูตรปรับแก้แล้ว 

14. หน้า 3 ข้อ 8.1-8.3 ให้เว้นวรรค แทน / หลักสูตรปรับแก้แล้ว 
15. หนา้ 6 บรรทัดที่ 3 นับจากล่าง วรรคผิดที่ หลักสูตรปรับแก้แล้ว 
16. หน้า 9 ข้อ 1 ปรัชญาความส าคัญ ต้องแยกค า 

ปรัชญา ความส าคัญ และ ข้อ 1.1 ต้องแยก
เป็น 2 

หลักสูตรปรับแก้แล้ว 

17. หน้า 10 ข้อ 1.2  1.3 แก้เป็น 1.3  1.4 
ตามล าดับ 

หลักสูตรปรับแก้แล้ว 

18. หน้า 10 ข้อ 1.2 เดิม ข้อ 3) และ 4) สลับใหม่ 
ให้เน้นการผลิตบัณฑิตก่อน ศึกษาระดับสูงขึ้น 

หลักสูตรปรับแก้แล้ว 

19. หน้า 13 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
ข้อ 2.2.1 ไม่ระบุแผนการเรียน แต่ที ่ 
2.2.2 ต้องระบุแผนการเรียน ตรวจสอบให้
สอดคล้องกัน 

หลักสูตรปรับแก้แล้ว 

20. หน้า 13 ข้อ 2.2.4 ความรู้พ้ืนฐานอะไร ระบุ
ให้ชัดเจน 

หลักสูตรปรับแก้แล้ว 

21. ตรวจสอบ การเขียนหน่วยกิตให้ถูกต้อง เช่น 
6(3-5-10)   3(0-4-5) 

หลักสูตรปรับแก้แล้ว 

22. หน้า 43 และ อ่ืน ๆ รายวิชาปฏิบัติใน
ค าอธิบายรายวิชาต้องระบุ ปฏิบัติอะไร 

เนื่องจากเป็นการปฏิบัติไปในแต่ละหัวข้อที่
ศึกษาแล้ว 

23. วิชาฟิสิกส์ทางสัตว์ ค าอธิบายรายวิชา พิมพ์
ติดกัน ต้องแยกเนื้อหาแต่ส่วนให้ชัดเจน 

หลักสูตรปรับแก้แล้ว 

24. วิชาสัมมนาทางสัตวศาสตร์ ควรระบุประเด็น
สัมมนา ทางธุรกิจของสถานประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ หรือ ที่ล้มเหลว 

หลักสูตรปรับแก้อธิบายรายวิชาใหม่  
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563  
เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. รายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับวิจัยทางสัตว์
และสถิติ วิ จั ยทางสัตวศาสตร์ มีความ
ซ้อนทับกันในค าอธิบายรายวิชา 

ทางหลักสูตรปรับแก้เป็นการเอาทั้ง 2 
ร า ย วิ ช า ม า ร ว ม กั น เ ป็ น ร า ย วิ ช า 
คณิตศาสตร์และสถิติวิจัยทางสัตว์ เป็น
เป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาวิจัยทาง
สัตวศาสตร์  

2. ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนรูปแบบการเขียนให้ถูกต้องตาม
หลักการเรียน เช่น การใช้ , และ . และการ
ขึ้นต้น 

ทางหลักสูตรได้ตรวจสอบค าอธิบาย
รายวิชาและปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาที่
ผิดทั้งหมดแล้ว 

3. หน้า 16 ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตราย
วิชาให้ถูกต้อง 

ทางหลักสูตรได้ตรวจสอบจ านวนหน่วย
กิตแล้ว ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 120 หน่วย
กิต 

4. ทางหลักสูตรควรตรวจสอบชื่อหลักสูตรให้
มีความเก่ียวกับกับ พรบ.วิชาชีพและ  มคอ.
1 เพ่ือเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและการมี
งานท าของนักศึกษา 

ทางหลักสูตรได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่
ยังคงไว้ซึ่งรายวิชาที่สอดคล้องกับ มคอ.
1 และพรบ.วิชาชีพที่ก าลังจะประกาศ 
ใช้ 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที ่27 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. หน้าที่ 13 หัวข้อที่ 2.3 ปัญหาของนักศึกษา
แรกเข้า กับ 2.4 กลยุทย์ในการด าเนินงาน 
ไม่สอดคล้องไปทิศทางเดียวกัน 
 
 

ทางหลักสูตรได้ด าเนินการตรวจสอบ
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและปรับ
กระบวนการเขียนในข้อ 2.4 ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

2 หน้าที่ 51 ในส่วนของชื่อวิชา กับ ชุดวิชา
ควรเขียนแยกให้ชัดเจน 
 
 

ทางหลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไขส่วน
ของหัวข้อหลักของรายวิชาและชุดวิชา 

3 หน้า 63 ข้อที่  4.2 ช่วงเวลางานสหกิจ
ศึกษา และ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
มีการใส่รายละเอียดที่ผิดอยู่ 
 
 
 

ทางหลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไขส่วน
ของปีการศึกษาที่นักศึกษาเรียนวิชา
เตรียมสหกิจและสหกิจศึกษาให้ตรงตาม
แผนการเรียน 

4 ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ค าถูกค าผิด ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ทางหลักสูตรได้ตรวจสอบค าอธิบาย
รายวิชาและปรับแก้ต าที่ผิดทั้งหมดแล้ว 
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ภาคผนวก ฐ  
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

2.ชื่อ – สกุล   นางสาวจารุณี หนูละออง 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วท.ม. เกษตรศาสตร์  

(สัตวบาล - สัตวศาสตร์) 
2551 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วท.บ. สัตวศาสตร์ 2546 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 

    จารุณี หนูละออง. (2561). พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง บริษัท สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992)  
จ ากัด กทม. พิมพ์ครั้งที่ 1.(260หน้า). 
 

6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก .พ.อ .ก าหนด  
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 
จารุณี หนูละออง, บุคอรี มะตูแก, เกตวรรณ บุญเทพ และสุวรรณา ทองดอนค า. (2562). ผลของ

การใช้สมุนไพรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เบตงและไก่ประดู่หางด า .วารสาร
แก่นเกษตร. 47 (2) : 581-586. 

จารุณี หนูละออง, บุคอรี มะตูแก, เกตวรรณ บุญเทพ และสุวรรณา ทองดอนค า. (2562). ผลของ
ใช้ใบกระถินต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เบตง. วารสารแก่นเกษตร 47 (2) : 
653-658. 

จารุณี หนูละออง และอับดุลรอฮิม เปาะอีแต. (2561). คุณภาพและองค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ
การกินได้ และค่าการย่อยได้ของหญ้าอะตราตั้มในแพะ.วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
เกษตร 35 (2) : 662-671. 

จารุณี หนูละออง และอับดุลรอฮิม เปาะอีแต. (2560).คุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าอะ
ตราตั้มหมักร่วมกับกระถินในอัตราส่วนต่าง ๆ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48 (2) : 631-
642. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
จารุณี หนูละออง อนุพล พุฒสกุล อับดุลรอฮิม เปาะอีแต พารีด๊ะ ดูตาแม และไรฮาน ปียา. (2559).   ผลการ

เสริมสาคูต่อการเจริญเติบโตของเป็ดบาบารี่. ใน การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559(หน้า 490-496). กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก .พ.อ .ก าหนด)ไม่มี(  

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ระดับปริญญาตรี 13  ปี 

ชื่อวิชา การจัดการฟาร์ม 3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3 2 (90) นก. 
ชื่อวิชา ปัญหาพิเศษ 3 (0-6-3) นก. 
ชื่อวิชา การผสมเทียม 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 (0-2-0) นก. 
ชื่อวิชา งานช่างเกษตร 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พฤติกรรมของสัตว์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเกษตร 
3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเกษตร 

3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา การผลิตโคนม 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา น้ านมและผลิตภัณฑ์นม 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 5 (0-0-450) นก. 
ชื่อวิชา โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป 2 (1-2-0) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางการเกษตร 1 (0-2-2) นก. 
ชื่อวิชา สถิติเพ่ือการวิจัยเบื้องต้น 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ปฎิบัติการผลิตสัตว์ 2 (0-4-2) นก. 
ชื่อวิชา ปฎิบัติการเกษตรพื้นฐาน 1(0-2-1) นก. 
ชื่อวิชา โครงการพิเศษเกษตร 3 (1-8-0) นก. 
ชื่อวิชา สถิติเพ่ือการวิจัยและการวางแผนการทดลองทางการ

เกษตร 
3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1(0-2-1) นก. 
ชื่อวิชา พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสัตว์ 1(1-0-2) นก. 
ชื่อวิชา การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 3(2-2-5) นก. 
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ชื่อวิชา สหกิจศึกษา  6(540) นก. 
ชื่อวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) นก. 

 
  

7.2 ระดับปริญญาโท     -     ปี 
 
 
 
 
 
 
                                                             (ลงชื่อ) .......................................... เจา้ขอประวัติ 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี    หนูละออง) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 
1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
2. ชื่อ – สกุล นางสาวเกตวรรณ  บุญเทพ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วท.ม. สัตวศาสตร์ 2557 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        
ศรีวิชัย  

วท.บ. สัตวศาสตร์ 2551 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
ประเมินและตรวจสอบ 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 ความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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จารุณี หนูละออง, บุคอรี มะตูแก, เกตวรรณ บุญเทพ และ สุวรรณา ทองดอนค า. (2562).  
ผลของ ใช้ใบกระถินต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เบตง.วารสารแก่นเกษตร. 47(2) : 
 653-658. 

จารุณี หนูละออง, บุคอรี มะตูแก, เกตวรรณ บุญเทพ และ สุวรรณา ทองดอนค า. (2562).     ผลของ
การใช้สมุนไพรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เบตงและไก่ประดู่หางด า .วารสารแก่น
เกษตร. 47(2) : 581-586. 

 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยในProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
เกตวรรณ บุญเทพ รุสนานี อามิง และฮาฟีซู หะยีเจ๊ะนะ. (2561). ผลของการใช้อาหารผสมส าเร็จ  ที่ ใ ช้

ข้าวโพดหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการกินได้ของแพะ. ใน การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้ง
ที่ 7 วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561(หน้า 181-182) เชียงใหม่ : โรงแรมดิเอ็มเพรส. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
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7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี 

ชื่อวิชา สัมมนาทางการเกษตร 1  1 (0-2-1) นก.   
ชื่อวิชา โครงการพิเศษเกษตร 3 (1-8-0) นก.  
ชื่อวิชา สัมมนาทางการเกษตร 2 1 (0-2-1) นก.  
ชื่อวิชา การใช้ยาและสมุนไพรในสัตว์ 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง  3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.   
ชื่อวิชา การผลิตสัตว์พ้ืนเมือง 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป 3 (2-2-5) นก.   
ชื่อวิชา การผลิตแพะ-แกะ  3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา การส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา การผลิตสัตว์ปีก 3 (2-2-5) นก.   
ชื่อวิชา การผสมเทียมสัตว์ 3 )2-2-5(  นก.  

7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปี (ไม่มี) 
 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
              (อาจารย์เกตวรรณ  บุญเทพ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 
1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรสัตวศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 
2. ชื่อ – สกุล นายบุคอรี มะตูแก 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วท.ม. สัตวศาสตร์ 2558 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

2555 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ 
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
จารุณี หนูละออง, บุคอรี มะตูแก, เกตวรรณ บุญเทพ และ สุวรรณา ทองดอนค า) .2562). ผลของ

การใช้สมุนไพรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เบตงและไก่ประดู่หางด า.วารสารแก่น
เกษตร. 47(2): 581-586. 

จารุณี หนูละออง, บุคอรี มะตูแก, เกตวรรณ บุญเทพ และ สุวรรณา ทองดอนค า) .2562). ผลของใช้
ใบกระถินต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เบตง .วารแก่นเกษตร.47(2) : 653-658. 

ไลลา ซอรี, นูรีฮัน มามะ, และ บุคอรี มะตูแก) .2562). การใช้ฟ้าทะลายโจรเสริมในอาหารเลี้ยงนก
กระทาญี่ปุ่น.วารสารแก่นเกษตร . 47(2) : 697-700. 

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ(ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยในProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ 

บุคอรี มะตูแก และเกตวรรณ บุญเทพ ) .2561 .( ทัศนคติและการยอมรับการเลี้ยงแกะของผู้เลี้ยงแพะ
ในจังหวัดยะลา  .ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 วันที่ 18 ธันวาคม 2561)หน้า 

1780-1792 .( ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
นูรฮาซมะห์ แฉและ สูไวบะห์ลางิ อดุลย์สมาน สุขแก้ว และบุคอรี มะตูแก ) .2561 .( ผลของระดับฟ้า

ทะลายโจรในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุ่น  .ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์วันที่ 16-18 มิถุนายน 2561)หน้า 
290-293). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  

ฮาลีเมาะ เจะกา ฮาฟีบูละ ดาวุด โต๊ะหลง อดุลย์สมาน สุขแก้ว และบุคอรี มะตูแก ) .2560 .(การ
ส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื้อแกะในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา .
ใน การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2560)หน้า 267-277 .(
นครศรีธรรมราช : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
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7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ชื่อวิชา ปฏิบัติการผลิตสัตว์ 2 )0-4-2(  นก.   
ชื่อวิชา โครงการพิเศษเกษตร 3 (1-8-0) นก.  
ชื่อวิชา การผลิตนกเขาชวา 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา พ้ืนฐานงานช่างเกษตร 1 (0-3-0) นก.  
ชื่อวิชา พันธุศาสตร์ทางสัตวศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3 (3-0-6) นก.   
ชื่อวิชา ปศุสัตว์ฮาลาล 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา การตลาดปศุสัตว์ 3 (2-2-5) นก.   
ชื่อวิชา โภชนศาสตร์สัตว ์ 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา การส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1 (0-2-1) นก.   
ชื่อวิชา การผลิ ตแพะ -แกะ  3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 3 )2-2-5( นก. 
 
7.2 ระดับปริญญาโท )ไม่มี(  

 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
             (อาจารย์บุคอรี  มะตูแก)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

2.ชื่อ – สกุล   นางสาวสุวรรณา ทองดอนค า 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
วท.ม. สัตวศาสตร์ 2559 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก  

วท.บ. สัตวศาสตร์ 2554 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2 ต ารา หนังสือ (ไม่มี) 
6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ 
6.5 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก .พ.อ .ก าหนด  

6.5.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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จารุณี หนูละออง, บุคอรี มะตูแก, เกตวรรณ บุญเทพ และสุวรรณา ทองดอนค า  .) 2562(.   ผลของ
การใช้ใบกระถินต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เบตง . วารสารแก่นเกษตร . 47 2 : 
581 - 586. 

จารุณี หนูละออง, บุคอรี มะตูแก, เกตวรรณ บุญเทพ และสุวรรณา ทองดอนค า  .) 2562(. ผลของ
การใช้สมนุไพรต่อสมรรถภาพการเจริญเตบิโตของไก่เบตง และไก่ประดู่หางด า .วารสารแก่น
เกษตร 47  ) 2( : 581 - 586. 
 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
ซัมซูดิง เจะเด็ง มุกวาริน ข่าทิพย์นาที สุริตา ลาวัลย์ อัสนี มอลอ. และสุวรรณา ทองดอนค า. (2560). ผลของ

การเสริมสมุนไพรต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่ไข่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 วันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2561(หน้า 677 683).ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

สุวรรณา ทองดอนค า  .) 2561(. การเสริมกระถินและใบเตยในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพไข่ .ใน การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม ดิเอ็ม
เพรส จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 )หน้า 677 683.( เชียงใหม่ : โรงแรมดิเอ็ม
เพรส 

 
6.6 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก .พ.อ .ก าหนด )ไม่มี(  

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.7 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ระดับปริญญาตรี 3  ปี 
 

ชื่อวิชา การจัดการฟาร์มและการบริหารธุรกิจปศุสัตว์ 3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 2 (180) นก. 
ชื่อวิชา โครงการพิเศษเกษตร 3 (1-8-0) นก. 
ชื่อวิชา อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การผลิตโคเนื้อ – โคนม 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการพืชอาหารสัตว์ 3(3-0-6) นก. 
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ชื่อวิชา หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษา 6 (540) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1 (0-2-1) นก. 
ชื่อวิชา โภชนศาสตร์สัตว ์ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1(0-2-1) นก. 
ชื่อวิชา พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษา  6(540) นก. 
ชื่อวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การผลิตสัตว์พ้ืนเมือง 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-6)  

  
7.2 ระดับปริญญาโท     -     ปี 

 
        

 
                                                             (ลงชื่อ) ...........................................เจา้ขอประวัติ 
           (อาจารย์สุวรรณา  ทองดอนค า) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการฟาร์มสมัยใหม่และธุรกิจเกษตร 

2.ชื่อ – สกุล   ดร.นิราณี  บือราเฮง 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ปร.ด. พืชศาสตร์ 2562 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วท.ม. พืชศาสตร์ 2555 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

วท.บ พืชศาสตร์ 2551 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 
 6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 

Karistsapol Noopom,  Niranee Beraheng. (2021). Effect of cultivation systems and cultivars on  
 growth and yield performance of Japanese eggplant in thailand. Journal of  
 Experimental Biology and Agricultural Science. 9(1) : 36 – 43 

 
 6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
 
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

7. ประสบการณ์การสอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 6 เดือน 
ชื่อวิชา การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การผลิตไร่เศรษฐกิจ     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โครงการพิเศษด้านการเกษตร    3(1-4-4) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางการเกษตร     1(0-2-1) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเกษตครพืนฐาน    1(0-201) นก. 
ชื่อวิชา การออกแบบและจัดสวน     3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเกษตรเพ่ือพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการเกษตร   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศึกษาและวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์  1(90 ชั่วโมง) นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์  3(270 ชั่วโมง) นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาสาขาเกษตร     (600 ชั่วโมง) นก. 

 
 7.2 ระดับปริญญาโท  -   ปี 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)......................................................................เจ้าของประวัติ 
  (อาจารย์ ดร.นิราณีบือราเฮง) 
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