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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 สาขาสัตวศาสตร์  

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร      25541971104598 
ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Science Program in Animal Science 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
ชื่อย่อภาษาไทย  วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Animal Science) 

 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Animal Science) 
 
3. วิชาเอก  

ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 



5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี   
5.2 ภาษาที่ใช ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
                    ของทุกรายวิชา 
5.3 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้และเข้าใจ 
                            ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็น
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559   

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 
 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 146-11/2559 

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2560 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. รับราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์  

2. งานเอกชน เป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือพนักงานประจ าบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ และบริษัทผลิตพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ  

3. ประกอบอาชีพส่วนตัว การท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การด าเนินการเพ่ือการผลิตทางการเกษตร
การด าเนินธุรกิจจ าหน่ายพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมีและผลผลิตจากการ
เลี้ยงสัตว์ จัดตั้งบริษัทเพ่ือให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในการผลิตสัตว์ การด าเนินธุรกิจการส่งออก
สินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ 
ช่ือ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/          
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นางนันทนา ช่วยชูวงศ์ 
  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (สัตวศาสตร์), 2540 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2531 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2525 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2 นายเกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ 
  

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (สัตวศาสตร์), 2541 
วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2531 
วท.บ. (สัตวศาสตร์), 2528 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3 นายราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์ 
  

รอง
ศาสตราจารย ์

M.S. (Animal Science), 2531 
 
ทษ.บ.(สัตวศาสตร-์โคนม), 2525 

Central Luzon State 
University, Philippines 
สถาบันเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

 ทั้งนี้ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ที่
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความ
ท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง โดยทางด้าน
เศรษฐกิจ ผลิตภาพของปัจจัยการผลิตรวมยังคงอยู่ในระดับต่ า  ท าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
เศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป จากวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือน้อย ดิน 
น้ าที่เสื่อมโทรม สิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษ ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ตลอดจนสภาวะโลกร้อน 
ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คน รวมทั้งก่อเกิดปัญหาทางสุขภาพ ดังนั้นการปศุสัตว์และ
ผู้บริโภคจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคด้วยการพัฒนาสู่วิถีการเกษตร

http://www.uplb.edu.ph/
http://www.uplb.edu.ph/


แบบผสมผสาน ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างคุ้มค่าและเกื้อกูลกัน โดยลดปัจจัยการผลิตจากภายนอกมาสู่
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง และใช้สารธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
และพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตสัตว์จึงต้องให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ด้วยการด าเนินการจัดระบบควบคุมและตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและ
อาหาร ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงโต๊ะอาหาร (From farm to table) ด้วยการก าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร และเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองสินค้า ได้แก่การรับรองฟาร์มและ
โรงงานด้วยระบบการจัดการคุณภาพ (Quality management system) การพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
ตลอดจนการสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในสินค้าปศุสัตว์เพ่ือให้เกิดการมุ่ง
รักษาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานสากล 

  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  มี
แนวทางในการพัฒนา เช่น การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งด้านการลงทุนในการวิจัย และพัฒนาด้านบุคลากรวิจัย
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมี
บทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และที่ผ่านมาแม้
สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น
แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า 

  ในภาคการเกษตร มีเป้าหมายให้เกิดความมั่นคงของอาหารและเป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรกรรมยั่งยืน มีการพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศทางด้านอาหาร เพ่ิมพ้ืนที่ การท าเกษตร
อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพียงพอ และมีความ
หลากหลาย  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มี
พัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลง
จาก 6.3 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 และคาดว่าในปี 
พ.ศ.2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน ด้านแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็น
ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการ
พัฒนาในระยะต่อไป แรงงานของไทยมีจ านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 และเริ่มลดลง
ร้อยละ 0.1 ในปี พ.ศ. 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี พ.ศ. 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2548 - 2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้น
และต่ ากว่า สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
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คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด 

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เกี่ยวกับการ 
ศึกษา ได้ก าหนดให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และ
การคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 
และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้  ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยี
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
 ของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศ ตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ดังนั้น เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว จึงเป็นการสร้างนักวิจัย
เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนน าแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบ
เกษตรกรรมและระบบการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างยั่งยืนมาใช้ รวมทั้งการสร้างบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การพัฒนาหลักสูตรเป็นส่วนส าคัญในการผลิตบุคลากรภาคเกษตรที่มีคุณสมบัติสอดรับกับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายพัฒนา
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ตามวิสัยทัศน์และจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างโปร่งใส การพัฒนาหลักสูตรเป็นส่วนส าคัญในการผลิตบุคลากรทางภาคเกษตรที่มีคุณสมบัติสอด
รับกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศให้กับ
มหาบัณฑิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศท่ีจะ
น าไปสู่การบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการวิจัยและการบริการชุมชน 



13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่มี 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ  

การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการหลักสูตรเป็นผู้บริหารจัดการหลักตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

 มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ที่เหมาะสม ปลอดภัยและยั่งยืน สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2  ความส าคัญ 
 จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดแนวทางโครงการพัฒนาภาคเกษตรของ
ประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการวิจัย การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร และพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่
สามารถแข่งขันเข้าสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็น
หลักสูตรที่สร้างความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ เพ่ือสร้างและ
บูรณาการองค์ความรู้ด้านการผลิตสัตว์ ส าหรับการพัฒนาการเกษตรที่เน้นการผลิตอาหารที่สะอาด
ปลอดภัยและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส านึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงตอบสนองต่อการปรับโครงสร้าง
ภาคการเกษตรให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร และเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่ส าคัญของโลก โดยผลผลิตมาจากฐานการผลิตบนความหลากหลายทางชีวภาพ  เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นอาหารปลอดภัย รวมทั้งเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงของเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาเพื่อให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์เชิงพาณิชย์  

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี  
1.3.2  มีความรู้ความสามารถในการวิจัยทางด้านการผลิตสัตว์ พัฒนาองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการปัญหาด้านการผลิตสัตว์ที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
1.3.3  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการผลิตสัตว์ส าหรับการพัฒนาการปศุสัตว์ เพ่ือผลิต

อาหารที่ปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.3.4   มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
1.3.5   สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 
 
 



2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด  
และสอดคล้องกับการเปลี่ยน 
แปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ผลิตสัตว์ และ/หรือความ
ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เก่ียวข้อง 

1.1 มีกรรมการก ากับดูแล และ
ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
1.3 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ 

1.1.1 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 
1.2.1 รายงานการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
รายงานผลการวิพากย์หลักสูตร 
 
1.3.1 รายงานการศึกษาดูงาน
ของอาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสัตว์ทุกปี 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต และ
ตลาดแรงงาน 

2.1 ส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 
 
2.2 ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 
 
2.3 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ 

2.1.1 รายงานผลการส ารวจความ
ต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิตมีความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
2.2.1 รายงานผลส ารวจความพึง
พอใจ และความต้องการผู้ใช้
มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
2.3.1 จ านวนรายวิชาที่ปรับปรุงที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการและเศรษฐกิจร้อยละ 
20 ของหลักสูตร 

3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้
ทางวิชาชีพ และเทคนิคการ
สอนและการวัดผล 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน 
 
3.2 สนับสนุนการท าวิจัย การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารที่อยู่ใน
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai-Journal Citation 
Index: TCI) หรือนานาชาติ 

3.1.1 อาจารย์เข้าร่วมประชุม
วิชาการ อบรมสัมมนา และศึกษา
ดูงานด้านสัตวศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง/คน/ปี 
3.2.1 อาจารย์มีงานวิจัยและ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของอาจารย์
ประจ า 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3.3 อบรมให้ความรู้ด้านเทคนิค
การสอน และการวัดผล 

3.3.1 อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม
โครงการอบรมด้านการสอนและ
การวัดผลอย่างน้อย 1 ครั้ง 

4. พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความรู้ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน 

4.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/
คน/ปี 

5. การสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ 

5.1 การสร้างเครือข่ายอาจารย์
สายเกษตรศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
5.2 การสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการกับภาครัฐ/เอกชน 

5.1.1 จ านวนมหาวิทยาลัย
เครือข่ายสายเกษตรศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 4 มหาวิทยาลัยภายใน 
4 ปี 
5.2.1 จ านวนเครือข่ายภาครัฐ/
เอกชน ไม่น้อยกว่า 4  เครือข่าย
ภายใน 4 ปี 

6. พัฒนานักศึกษา 6.1 พัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
6.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมด้านการน าเสนอผลงาน
วิชาการ 
 

6.1.1 จ านวนรายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษหรือใช้สื่อการสอน
เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อย
ละ 40 ทุกรายวิชา 
6.1.2 จัดท าโครงการ/กิจกรรม
เสริมหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย 1 โครงการ นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 100 เปอร์เซ็นต์ 
6.2.1 จ านวนครั้งการเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติและ/หรือระดับ
นานาชาติของนักศึกษา อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ ปี 

 
 
 
 
 
 



หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต
ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม 
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 
    1. ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             
สัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
หรือ 
    2. มีผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องมีประสบการณ์การท างาน
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  2.2.2 แผน ก แบบ ก 2 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กับการผลิตสัตว์ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ และโดย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างานด้านสัตวศาสตร์หรือการผลิต
สัตว์ หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 2.50 หาก
มีคะแนนไม่ต่ ากว่า 2.50 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในส่วนของวิชาชีพไม่ต่ ากว่า 3.00 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษาแรกเข้ามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย 

2.4 กลยุทธ์การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
2.4.1 จัดสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน         

ภาษาอังกฤษ 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

2.5.1 จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระยะ 
เวลา 5 ปี เป็นดังนี้ 

 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
แผน ก แบบ ก 1      

ช้ันปีท่ี 1 (จ านวนท่ีรับเข้าศึกษา) 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 

แผน ก แบบ ก 2      
ช้ันปีท่ี 1 (จ านวนท่ีรับเข้าศึกษา) 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 

รวม  10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
ใช้งบประมาณคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยค่าใช้จ่ายใน

การผลิตมหาบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) มีรายละเอียดดังนี้ 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

 2559 2560 2561 2562 2563 
1. รายรับเงินรายได้      
    1.1 ค่าบ ารุงการศึกษาและการลงทะเบียน 380,000 760,000 760,000 760,000 760,000 
จ านวนนักศึกษา (คน) 10 20 20 20 20 

รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 

 

  



 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. งบบุคลากร - - - - - 
2. งบด าเนินการ 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
3. งบลงทุน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
4. งบอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
5. งบรายจ่ายอื่น - - - - - 

รวม 400,000 600,000 600,000 300,000 600,000 
จ านวนนักศึกษา (คน) 10 20 20 20 20 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 1 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

วิทยานิพนธ์             36 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชาตาม แผน ก แบบ ก 1 

วิทยานิพนธ์ (Thesis)  จ านวน 36 หน่วยกิต  
03-211-598 วิทยานิพนธ์     36(0-108-0) 
   Thesis    
นักศึกษาเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
03-211-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์        3(2-3-5) 

Research Methodology in Animal Science        
และนักศึกษาจะต้องน าเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ในรูปแบบการสัมมนาทุก 

 ภาคการศึกษา 
 3.2 หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 2 
 3.2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

3.2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาบังคับ                            9 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก                 12 หน่วยกิต 

 3. วิทยานิพนธ์                 15 หน่วยกิต 
 

3.2.3 รายวิชาตามแผน ก แบบ ก 2 
1. หมวดวิชาบังคับ (Core Courses) จ านวน  9 หน่วยกิต    

       ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
03-200-501 พ้ืนฐานทางสัตวศาสตร์* 

Fundamental Animal Science 
* ไม่นับหน่วยกิต โดยผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ   
ปริญญาตรีทางสัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิต 
สัตว์จะได้รับการยกเว้น 

3(2-3-5) 

03-211-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
Research Methodology in Animal Science 

3(2-3-5) 

03-211-502 ความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตสัตว์ 
Biosecurity in Animal Production 

3(3-0-6) 

03-211-503 สหวิทยาการทางสัตวศาสตร์ 
Interdisciplinary in Animal Science  

1(1-0-2) 

   



03-211-504   สัมมนา 1  
  Seminar I 

1(0-2-1) 

03-211-505   สัมมนา 2 
  Seminar II 

1(0-2-1) 

 
      2. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)  จ านวน  12 หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
03-212-501   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 

  Advanced Animal Breeding 
3(3-0-6) 

03-212-502   พันธุศาสตร์ประชากรในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
  Population Genetics in Animal Breeding  

3(3-0-6) 

03-212-503   เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
  Biotechnology for Animal Breeding  

3(3-0-6) 

03-213-501   เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในเขตร้อน  
  Livestock Production Technology in the    
  Tropics 

3(3-0-6) 

03-213-502   เทคโนโลยีชีวภาพทางการผลิตสัตว์ 
  Biotechnology for Animal Production 

3(3-0-6) 

03-213-503   วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง 
  Advanced Meat Science 

3(2-3-5) 

03-213-504   การผลิตปศสุัตว์แบบอินทรีย์ 
  Organic Livestock Production 

3(3-0-6) 

03-213-505   การผลิตปศสุัตว์อย่างยั่งยืน 
  Sustainable Livestock Production 

 
3(3-0-6) 

    03-213-506   การผลิตสัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรม 
  Industrial Poultry Production 

3(2-3-5) 

03-213-507  การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม 
  Industrial Swine Production 

3(2-3-5) 

03-213-508   การผลิตโคนม-โคเนื้อขั้นสูง 
  Advanced Dairy and Beef Cattle Production 

3(2-3-5) 

03-213-509   การผลิตแพะเชิงอุตสาหกรรม 
  Industrial Goat Production 

3(2-3-5) 

03-213-510   การควบคุมมลภาวะในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 
  Pollution Control in Livestock Enterprise 

3(3-0-6) 
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03-213-511   มาตรฐานและนโยบายสากลด้านความปลอดภัยของ 
  อาหาร 
  Standard and International Policies in Food    
  Safety  

3(3-0-6) 

03-214-501   โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 
  Non-ruminant Nutrition 

3(3-0-6) 

03-214-502   โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
  Ruminant Nutrition 

3(3-0-6) 

03-214-503   สารพิษในอาหารสัตว์  
  Toxic Substances in Animal Feeds 

3(3-0-6) 

03-214-504   การประเมินคุณค่าของอาหารสัตว์ 
  Animal Feed Evaluation 

3(2-3-5) 

03-214-505   สารเสริมอาหารในการผลิตสัตว์ 
  Feed Additives in Animal Production 

3(3-0-6) 

03-214-506   การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารสัตว์ 
  Development and Utilization of Forage Crops 

3(2-3-5) 

03-215-501   สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ 
  Reproductive Physiology of Animals 

3(3-0-6) 

03-216-501   ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 
  Special Problems in Animal Science 

3(0-9-3) 

03-216-502   ธุรกิจปศุสัตว์ 
  Livestock Business 

3(3-0-6) 

03-216-503   หัวข้อที่สนใจทางสัตวศาสตร์ 
  Selected Topics in Animal Science   

1(0-3-1) 

 
3. วิทยานิพนธ์ (Thesis)  15 หน่วยกิต 

03-211-599   วิทยานิพนธ์ 
  Thesis 

  15(0-45-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 แผนการศึกษา   
 แผน ก แบบ ก 1 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
03-211-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์* 3(2-3-5)   
03-211-598 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)  
  รวม       6 หน่วยกิต  
    

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องจัดท าและน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ในรูปแบบสัมมนา 
* ไม่นับหน่วยกิต    
    
ภาคการศึกษาที่ 2 
03-211-598 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
  รวม       6 หน่วยกิต 
   

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 30% ในรูปแบบสัมมนา 
   

 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
03-211-598 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)  
  รวม     12 หน่วยกิต  
    

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 50% ในรูปแบบสัมมนา 
               เป็นภาษาอังกฤษ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
03-211-598 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
  รวม     12 หน่วยกิต 
   

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 70% ในรูปแบบสัมมนา 
               เป็นภาษาอังกฤษ 
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 แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  
03-211-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-5) 
03-211-502 ความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตสัตว ์ 3(3-0-6) 
03-211-503 
03-VWX-5ZZ  

สหวิทยาการทางสัตวศาสตร์ 
วิชาเลือก 1 

1(1-0-2) 
3(T-P-E) 

   
  รวม      10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
03-211-504 สัมมนา 1 1(0-2-1) 
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 2 3(T-P-E) 
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 3                                         3(T-P-E) 
03-211-599 วิทยานิพนธ์ 2(0-6-0) 
  รวม       9 หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 4                                          3(T-P-E) 
03-211-505 สัมมนา 2 1(0-2-1) 
03-211-599 วิทยานิพนธ์ 5(0-15-0) 
   

    รวม      9 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
03-211-599 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

  รวม       8 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.4 ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 UU-VWX-MZZ 
   UU  หมายถึง  คณะ 
      03   คือ  คณะเกษตรศาสตร์ 
   V   หมายถึง  สาขา 
      1   คือ  สาขาพืชศาสตร์ 
 2   คือ  สาขาสัตวศาสตร์ 
 3   คือ  สาขาประมง 
 4 คือ  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 5 คือ  สาขาเกษตรกลวิธาน 
 6   คือ  สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
 ส าหรับสาขาวิชา 
   WX หมายถึง สาขาวิชา/วิชาย่อย 

00  คือ  วิชาปรับพื้นฐาน 
10  คือ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 11   คือ  วิชาย่อยสัตวศาสตร์ 

12   คือ  วิชาย่อยพันธุศาสตร์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
13   คือ  วิชาย่อยการผลิตสัตว์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
14   คือ  วิชาย่อยโภชนศาสตร์สัตว์ 
15   คือ  วิชาย่อยสรีรวิทยา 
16   คือ  วิชาย่อยอ่ืน ๆ 

   M  หมายถึง  รายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 5  คือ  รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท  
   ZZ  หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
 ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
 C(T-P-E) 
     C หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
     T หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
     P หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
     E หมายถึง  จ านวนชั่วโมงการค้นคว้านอกเวลา 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 

03-200-501 
 

พื้นฐานทางสัตวศาสตร์ 
Fundamental Animal Science 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีพและการให้ผลผลิตของสัตว์  พันธุ์และการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์  โรงเรือนและอุปกรณ์  โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์  กายวิภาค
และสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง  การสุขาภิบาลและป้องกันรักษาโรค  ระบบการผลิตสัตว์
เศรษฐกิจ  ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีในการผลิตสัตว์  การตลาดปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 
Factors influencing maintenance and productivity of animals; breeds 
and genetic improvement; housing and equipment; nutrition and 
feeding; anatomy and physiology of livestock; sanitation and disease 
prevention; economic livestock production systems; technological 
advances in animal production; marketing of livestock and animal 
products 

   
03-211-501 

 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
Research Methodology in Animal Science  
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 
 

 จรรยาบรรณนักวิจัย กรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐานและหน่วยทดลอง สวัสดิภาพ
ของสัตว์ทดลองและการปรับตัว  การเก็บข้อมูล  แผนการทดลองที่ใช้ในการวิจัยทาง
สัตวศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลความหมาย  การวิจารณ์ผล  การเสนอ
ผลการวิจัย การเขียนรายงาน  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
Research ethics; conceptual framework; hypothesis and experimental 
units; animal welfare and adaptation; data collection; experimental 
designs for animal science research and data analysis; interpretation of 
results; discussion; writing and presentation; using statistical software  

 
 
 
 
 
 



03-211-502 
 

ความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตสัตว์ 
Biosecurity in Animal Production 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 บทบาทของโปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์  การจัดการสุขภาพ
ของฝูงสัตว์โดยยึดหลักของมาตรฐาน ISO, GAP และ HACCP  ความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์กับสุขภาพของผู้บริโภค  การท าโซนการผลิตเพ่ือ
การส่งออก  กฎระเบียบและมาตรการในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของประเทศไทย  กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
Role of the biosecurity programs in animal farm; herd health 
management based on ISO, GAP, and HACCP standards; relationship 
between livestock production standards and consumer health; 
compartmentalisation system: regulations and biosecurity measures 
in Thailand; legislation and international agreements 

   
03-211-503 

 
สหวิทยาการทางสัตวศาสตร์ 
Interdisciplinary in Animal Science 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

 ภาวะผู้น า  สารสนเทศทางสัตวศาสตร์  การผลิตสัตว์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม   
แผนธุรกิจ  การตลาดและการประเมินผลการผลิตสัตว์  คุณธรรมและจริยธรรมใน
การผลิตสัตว์ 
Leadership; information in animal science; animal production related 
to community and environment; business plans; marketing and 
evaluation of animal production; morality and ethics in animal 
production 
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03-211-504 สัมมนา 1  
Seminar I 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 ค้นคว้าข้อมูลด้านการวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ ฝึกทักษะการอ่าน และการวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ และน าเสนอในที่ประชุมสัมมนา 
Searching academic research paper concerning animal science; reading 
and analyzing skills practice for thesis proposal preparation and 
seminar presentation 

 
03-211-505 สัมมนา 2  

Seminar II 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

1(0-2-1) 

 การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อทางสัตวศาสตร์ที่ทันสมัยใจและน่าสนใจ เป็น
ภาษาอังกฤษ 
Presentation and discussion on current issue on animal science in 
English  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03-212-501 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง   
Advanced Animal Breeding 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3 (3-0-6) 

 การประมาณค่าทางพันธุกรรม  ค่าความส าคัญทางเศรษฐกิจ  ดัชนีการคัดเลือก   
การใช้ประโยชน์ของสหสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม  พันธุกรรมที่
ควบคุมลักษณะส าคัญทางเศรษฐกิจ  การก าหนดเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์เชิง
เศรษฐกิจ แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีการ
สืบพันธุ์ ภูมิคุ้มกันและชีวอณูในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การประเมินผลการปรับปรุง
พันธุ์ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การอนุรักษ์
พันธุกรรมสัตว์พ้ืนเมือง 
Evaluation of genetic value; economic importance traits; selection 
index; advantages of the correlation between gene and environment; 
genetic control of economic traits; target for economic genetic 
improvement; livestock breeding plan; technology of reproductive; 
immunology and molecular biology in animal breeding; breeding 
soundness evaluation; study and research related to animal breeding; 
conservation of native farm animal genetic resources 

 
03-212-502 พันธุศาสตร์ประชากรในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

Population Genetics in Animal Breeding 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3 (3-0-6) 

 โครงสร้างของพันธุศาสตร์ระดับประชากร  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความถี่ของยีน  องค์ประกอบของความแปรปรวนทางพันธุกรรม  พ้ืนฐานการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
Structure of the population genetics; factors affecting gene frequencies; 
composition of genetic variation; basis of heredity 
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03-212-503 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
Biotechnology for Animal Breeding 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3 (3-0-6) 

 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
กระบวนการผลิตเอ็มบริโอ การย้ายฝากเอ็มบริโอส าหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม  
พันธุวิศวกรรม การดัดแปรพันธุกรรม การควบคุมวงรอบสัด การจัดการเกี่ยวกับตัว
อสุจิ  การปฏิสนธิในหลอดแก้ว การเลี้ยงเซลล์สัตว์ การคัดเพศ การสร้างสัตว์ซ้ าตัว 
ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ   
Concept and direction of development biotechnology in animal 
breeding; the process of embryo production; embryo transfer for farm 
animals; genetic engineering; genetic modification; estrus 
synchronization; sperm management; in vitro fertilization; animal cell 
cultures; sexing; animal cloning; in-vitro advantages and disadvantages 
of using biotechnology 

 
03-213-501 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในเขตร้อน 

Livestock Production Technology in the Tropics 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อสรีระและการผลิตสัตว์ ตัวบ่งชี้ถึง
ความเครียดจากความร้อน และการปรับตัวของสัตว์ในสภาวะอากาศร้อน  
การควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงสูตรอาหารและการให้
อาหาร การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ และการปรับปรุงโรงเรือนให้
เหมาะสมกับภูมิอากาศเขตร้อน 
Influences of climate change on physiology and animal production; 
indicators of heat stress and adaptation of animals in hot climate; 
climate control in farmhouse; improving feed formulation and feeding; 
breed selection and genetic improvement; improving animal housing 
in tropical climate 

 
 
 
 
 
 



03-213-502 เทคโนโลยีชีวภาพทางการผลิตสัตว์ 
Biotechnology for Animal Production 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์โดยเน้นการประยุกต์เทคโนโลยีชวีภาพในด้าน
โภชนศาสตร์และสรีรวิทยา  การดัดแปลงพันธุกรรม  การป้องกันและตรวจสอบโรค 
Biotechnology in animal production with emphasis on the application 
of biotechnology in nutrition and physiology; genetic modification; 
prevention and detection of diseases 

 
03-213-503 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ข้ันสูง 

Advanced Meat Science 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ โครงสร้างส่วนประกอบและสรีรวิทยา
ของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของ
กล้ามเนื้อเป็นเนื้อสัตว์ คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และองค์ประกอบของไขมันที่
สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้บริโภค จุลชีววิทยาประยุกต์ทางเนื้อสัตว์ เทคนิคการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 
Domestic and international meat industries; the structure composition 
and physiology of muscle and related tissues; biochemical changes of 
muscle to meat; carcass quality; meat quality and fat composition in 
relation to consumer health; applied microbiology of meat; research 
techniques in meat science 
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03-213-504 การผลิตปศุสัตว์แบบอินทรีย ์
Organic Livestock Production 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 หลักการของเกษตรอินทรีย์ ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สายพันธุ์ โรงเรือน  
การเลี้ยง การให้อาหาร สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพใน
การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ คุณภาพ ความปลอดภัย การจัดการและการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ นวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์   
การทัศนศึกษานอกสถานที่ 
Principles of organic agriculture; organic livestock production systems; 
breeds, housing, husbandry, feeding, animal health, welfare, and 
biosecurity in organic livestock production; quality, safety, managing, 
and marketing of organic livestock products; innovative technologies 
for organic livestock production, field trip required 

 
03-213-505 การผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 

Sustainable Livestock Production 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 โมเดลการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน  ความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับการผลิต 
ปศุสัตว์อย่างยั่งยืน การจัดการปศุสัตว์อย่างยั่งยืน สวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัย
ของอาหารและผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับการผลิต 
ปศุสัตว์อย่างยั่งยืน การทัศนศึกษานอกสถานที่ 
Model of sustainable livestock production; biodiversity for sustainable 
livestock production; sustainable livestock management; animal 
welfare; food safety and impacts on the environment factors; 
innovative technologies for sustainable livestock production; field trip 
required 

 
 
 
 
 
 
 
 



03-213-506 การผลิตสัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรม 
Industrial Poultry Production 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 พันธุ์สัตว์ปีกท่ีท าการเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรม การวางแผนและการสร้างโรงเรือนใน
การเลี้ยงสัตว์ปีก อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก การวิเคราะห์
ต้นทุนการผลิต การตลาดสัตว์ปีก ปัญหาการผลิตและแนวทางแก้ไข กฎแลระเบียบ
ส าหรับการผลิตสัตว์ปีก 
Commercial poultry breeds; design of poultry housing; poultry feed 
and feeding; poultry farm management; cost production analysis; 
poultry marketing; problems and policies of commercial poultry 
production 

 
03-213-507 การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม 

Industrial Swine Production 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 สภาวะการผลิตสุกร  พันธุ์สุกรเชิงอุตสาหกรรม การวางแผนและการสร้างโรงเรือน
สุกร อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์มแบบอุตสาหกรรม การวิเคราะห์
ต้นทุนการผลิต การตลาดสุกร ปัญหาการผลิตและการแก้ไข กฎระเบียบส าหรับ 
การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม 
Swine production situation; commercial swine breeds; design of swine 
housing; swine feeds and feeding; industrial swine farm management; 
cost production analysis; swine marketing; problems and policies of  
commercial swine production   
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03-213-508 การผลิตโคนม-โคเนื้อขั้นสูง 
Advanced Dairy and Beef Cattle Production 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 แนวคิดในการตลาดส าหรับการผลิตโคนมและโคเนื้อ  เทคนิคส าหรับการปรับปรุง
และการเพ่ิมผลผลิตของนมและเนื้อ การวางแผนโครงการเพ่ืออุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการค านวณต้นทุนการผลิต การออกแบบระบบการผลิต
โคนมและโคเนื้อที่ยั่งยืนในเขตร้อน  
Marketing concept and production of dairy and beef cattle; techniques 
for improving and increasing milk and meat; production project 
planning for industry related to the investment and production cost 
calculation; the design of sustainable dairy and beef cattle production 
systems for the tropics  

 
03-213-509 การผลิตแพะเชิงอุตสาหกรรม 

Industrial Goat Production 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 เทคนิคส าหรับการปรับปรุงและการเพ่ิมผลผลิตของเนื้อและนมจากแพะ   
การออกแบบระบบการผลิตแพะที่ยั่งยืนในเขตร้อน  
Techniques for improving and increasing production of meat and milk 
from goats; the design of sustainable goat production systems for the 
tropics  

 
03-213-510 การควบคุมมลภาวะในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

Pollution Control in Livestock Enterprise 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 หลักการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ การป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะ  
การให้อาหารสัตว์ โรงเรือนและการจัดการผลิตสัตว์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด  
การเก็บรวบรวมของเสีย การใช้ประโยชน์จากของเสียจากสัตว์ 
Animal waste management in livestock farm; environment protection 
from the pollution; feeding, housing and management of animal 
production for reducing animal waste production; waste collection; 
animal waste utilization 



 
03-213-511 มาตรฐานและนโยบายสากลด้านความปลอดภัยของอาหาร 

Standard and International Policies in Food Safety  
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในการแปรรูปและการผลิตอาหารมาตรฐาน 
การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารปลอดภัย การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุม
วิกฤต นโยบายระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยของอาหาร สารตกค้างที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร  
Physical, chemical and biological hazard in food processing and 
production; standard and good manufacturing practice in food safety; 
hazard analysis and critical control point; international food safety 
policy; residue value related to food safety   

 
03-214-501 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 

Non-ruminant Nutrition 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การย่อยได้และการใช้ประโยชน์ของพลังงาน  กรดอะมิโน ไวตามินและแร่ธาตุใน
สัตว์กระเพาะเดี่ยวเพ่ือการเติบโตและการให้ผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   
การประเมินคุณค่าทางอาหารและความต้องการโภชนะของสัตว์ 
Digestion and utilization of energy, amino acids, vitamin and mineral in 
non-ruminant animals for growth and production for quality and 
quantity; the evaluation of nutrient composition and nutrient 
requirement in animals 
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03-214-502 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

Ruminant Nutrition 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบย่อยอาหารและสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง จุลินทรีย์ใน
ระบบทางเดินอาหาร เมแทบอลิซึมของสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกาย ความต้องการ
โภชนะ และการประกอบสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  ความก้าวหน้าของการวิจัยและ
พัฒนาด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปัญหาด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องใน
ปัจจุบัน 
Digestive system and physiology of ruminants; microbes in digestive 
system; metabolism of nutrient in animal body; nutrient requirement 
and feed formulation for ruminant; the advantages of ruminant 
nutrition research and development of ruminant nutrition; the current 
problems of ruminant nutrition 

 
03-214-503 สารพิษในอาหารสัตว์  

Toxic Substances in Animal Feeds 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 สารพิษที่พบในอาหารสัตว์ โครงสร้างและอันตรายของสารพิษ อาหารเป็นพิษในสัตว์ 
วิธีการแก้ไข การประเมินสารพิษในอาหารสัตว์ ข้อก าหนดเกี่ยวกับสารพิษในอาหาร
สัตว์ 
Toxic substance in feed; structure of toxic hazards; evaluation of toxic 
in feed; toxic evaluation in feeds; regulations of toxic in feed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
03-214-504 การประเมินคุณค่าของอาหารสัตว์ 

Animal Feed Evaluation 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 การประเมินคุณค่าอาหารสัตว์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยวิธีประมาณ 
(proximate analysis) และตามระบบแวนซูท (Van Soest) การประเมินค่า
พลังงานและการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการ ในตัวสัตว์ โดยวิธ ีอินวิโทร (in-vitro)  
อินแซคโค (in-sacco) อินวิโว (in-vivo) และจากการค านวณ การประเมินการ
สังเคราะห์โปรตีนโดยจุลินทรีย์ในรูเมน การค านวณและประกอบสูตรอาหารสัตว์ตาม
มาตรฐานที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติประเมินคุณค่าอาหารสัตว์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ 
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
Feed quality evaluation; chemical analysis by proximate analysis and 
Van Soest system; energy and digestibility evaluation by in-vitro, in-
sacco, in-vivo and calculation method; evaluation of rumen protein 
synthesis; feed formulation by using update feeding standards; feed 
evaluation practice; safety in the laboratory 

 
03-214-505 สารเสริมอาหารในการผลิตสัตว์ 

Feed Additives in Animal Production 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ประเภทของสารเสริมอาหารสัตว์ สารกระตุ้นการเจริญเติบโตและช่วยปรับปรุง
สุขภาพของสัตว์ สารจับและลดสารพิษจากเชื้อรา สารดัดแปลงเมแทบอลิซึม สาร
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สารถนอมอาหารและสารเสริมอาหารสัตว์เพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ 
Types of feed additives; growth promoters and health improvement 
agents; mycotoxins binders and detoxicators; metabolic modifiers; 
substances for improvement animal products; feed preservatives;  
feed additives for other purposes 
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03-214-506 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารสัตว ์

Development and Utilization of Forage Crops 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 ชนิดพืชอาหารสัตว์ ระบบการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์แบบต่าง ๆ การประเมิน
คุณค่าทางอาหาร คุณภาพของพืชอาหารสัตว์ การกินได้ การย่อยและการใช้
ประโยชน์ของสัตว์ การเสริมคุณภาพพืชอาหารสัตว์ การพัฒนาการใช้พืชท้องถิ่นเป็น
อาหารสัตว์ 
Types of forage crops; various storage system of forage crops; feed 
quality evaluation; forage crop quality; feed intake, digestibility, and 
utilization of forage crops; supplementing the forage crop quality; the 
development of local forage crops as an animal feed 

   
03-215-501 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว ์

Reproductive Physiology of Animals 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก กลไกของฮอร์โมนที่
เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ วงรอบการสืบพันธุ์ เทคนิคในการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อน  
เทคโนโลยีชีวภาพกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ 
Reproductive physiology in mammals and birds; the mechanism of 
hormones associated with reproduction; reproductive cycle; 
techniques for embryo studies; biotechnology for improving 
reproductive efficiency  
 

03-216-501 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 
Special Problems in Animal Science 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(0-9-3) 

 ศึกษาค้นคว้า/ท าการวิจัยทางสัตวศาสตร์ แล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
Study and research in animal science and compile into a written 
report 

 



 
 
 
03-216-502 ธุรกิจปศุสัตว์ 

Livestock Business 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 โครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ ภาพรวมการประกอบธุรกิจปศุสัตว์ใน
ประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจปศุสัตว์ หลักและเทคนิคในการจัดการ
องค์กร การวิเคราะห์ต้นทุนและระบบบัญชี อุปสงค์และอุปทานของสินค้าปศุสัตว์  
ระบบการตลาดและการแข่งขันในตลาดสินค้าปศุสัตว์ ภาษีและการกีดกันทางการค้า
ของสินค้าปศุสัตว์ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์โครงการ แหล่งเงินทุนและการ
ตัดสินใจในเชิงธุรกิจ ระบบโลจิสติคส์ในการผลิตปศุสัตว์ 
Structure of livestock industry; overview of livestock business in 
Thailand; factors affecting livestock business; principles and techniques 
of enterprise management; cost analysis and accounting system; 
demand and supply of livestock products; marketing and competition in 
livestock market; tax and trade barriers in livestock products; project 
planning; project analysis; capital resources and business decision; 
logistics system of livestock production 

 
03-216-503 หัวข้อที่สนใจทางสัตวศาสตร์ 

Selected Topics in Animal Science 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

1(0-3-1) 

 เรื่องเฉพาะทาง หรือประเด็นที่น่าสนใจในการผลิตสัตว์ หัวข้อเรื่องสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์ในแต่ละภาคการศึกษาได้  
Selected or interesting topics in animal production; topics are subjected 
to change each semester 

 
03-211-598 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

36(0-108-0) 

 ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ทางด้านการผลิตสัตว์ วิเคราะห์ข้อมูล 
เขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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Research conducting to create new knowledge and technology in 
animal production; data analysis and thesis writing under the 
supervision of thesis advisor 

03-211-599 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
วิชาบังคับก่อน :  03-211-501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
Prerequisite : Research Methodology in Animal Science 

15(0-45-0) 

 ท าวิจัยเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและสมมุติฐานทางด้านการผลิตสัตว์ วิเคราะห์ข้อมูล เขียน
วิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Research conducting to prove theory and hypothesis in animal 
production; data analysis and thesis writing under the supervision of 
thesis advisor 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  มีหัวข้อดังนี้ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก สถาบันที่จบ 
ปีท่ี
จบ 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระการสอน(ชม./ปีการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 

1 นางนันทนา ช่วยชูวงศ์ 
  

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2540 
2531 
2525 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 

2 นายเกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ 
  

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2541 
2531 
2529 

รอง
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 

3 นายราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์ 
  

M.S. 
 

ทษ.บ. 

Animal Science 
 
สัตวศาสตร์-โคนม 

Central Luzon State University, 
Philippines 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2531 
 
2525 

รอง
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 

4 นายองอาจ อินทร์สังข์ 
  
 
 

Dr.sc.agr. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Physiology 
and  Animal Nutrition 
เกษตรศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

Georg-August  
University Goettingen, Germany 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2542 
 
2535 
2528 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก สถาบันที่จบ 
ปีท่ี
จบ 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระการสอน(ชม./ปีการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 

1 นางนันทนา ช่วยชูวงศ์ 
  

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2540 
2531 
2525 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 

2 นายเกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ 
  

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2541 
2531 
2529 

รอง
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 

3 นายราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์ 
  

M.S. 
 

ทษ.บ. 

Animal Science 
 
สัตวศาสตร์-โคนม 

Central Luzon State University, 
Philippines 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2531 
 
2525 

รอง
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 

4 นายองอาจ อินทร์สังข์ 
  
 

Dr.sc.agr. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Physiology 
and  Animal Nutrition 
เกษตรศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

Georg-August University 
Goettingen, Germany 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2542 
 
2535 
2528 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 

5 นายถนัด รัตนานุพงศ์ 
  

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Science 
 
เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

University of the Philippines  
Los Banos, Philippines 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2539 
 
2531 
2526 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 

 
 
 

http://www.uplb.edu.ph/
http://www.uplb.edu.ph/
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก สถาบันที่จบ 
ปีท่ี
จบ 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระการสอน(ชม./ปีการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 

6 นายคณิต ขอพลอยกลาง 
  

M.S. 
 

วท.บ. 

Animal Science 
 
สัตวศาสตร์ 

Central Luzon State University, 
Philippines 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2531 
 
2526 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 

7 นางสาวกัณห์ ไฝขาว 
  

ศษ.ม. 
ทษ.บ. 

บริหารการศึกษา 
สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2543 
2524 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 

8 นายวุฒิชัย สีเผือก 
  

วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2542 
2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจ) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 

 ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
แผน ก แบบ ก 1 
นักศึกษารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาในรูปแบบสัมมนา เสนอ

วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

   แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings) ดังกล่าว 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แผน ก แบบ ก 1 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. สามารถจัดการแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
2. สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน

ตามหลักการเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 
3. ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
4. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
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ความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
2. สามารถน าความรู้ หลักการ และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
3. มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่ม

วิชาเฉพาะ 
4. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบทาง

ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
ทักษะทางปัญญา 

1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ 
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

2. สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

3. สามารถวางแผนและด าเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ

จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
2. แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา วิเคราะห์สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวง
วิชาการและวิชาชีพรวมทั้งชุมชนทั่วไป 

 
แผน ก แบบ ก 2 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. สามารถจัดการแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
2. สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน

ตามหลักการเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 
3. ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
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ความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจน

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
2. สามารถน าความรู้ หลักการ และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
3. มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่ม

วิชาเฉพาะ 
ทักษะทางปัญญา 

1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ 
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

2. สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ

จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
2. แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา วิเคราะห์สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวง
วิชาการและวิชาชีพรวมทั้งชุมชนทั่วไป 

 
5.3 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก 1 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษาที่ 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในสี่ภาค
การศึกษาปกต ิ

แผน ก แบบ ก 2 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึ กษาที่ 2 ปี

การศึกษาที่ 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในห้า
ภาคการศึกษาปกต ิ

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 
36 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 

หน่วยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2 
15 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 

หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

1. นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2. นักศึกษาขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แจ้ง

ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
4. ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และขอเผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์ 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ แจ้งผลการสอบ

วิทยานิพนธ์ 
6. นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 

 1. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
กรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 

 2. นักศึกษาต้องเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการน าผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
 1. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ

กรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
 2. นักศึกษาต้องเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษาและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการน าผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) มีความเชี่ยวชาญ ในการวิจัย
ทางด้านการผลิตสัตว์ ให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 

1) ก าหนดรายวิชาเพ่ือเตรียมพร้อมในการท าวิจัย และ
รายวิชาที่ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการผลิตสัตว์ 
และการผลิตปศุสัตว์แบบอินทรีย์  

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

2) มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนา
งานโดยประยุกต์ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีในการผลิตสัตว์ได้อย่าง
เหมาะสม 

1) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประเด็นปัญหากับ
นักวิชาการและเกษตรกร  

2) สนับสนุนให้นักศึกษาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา และ
ข้อเสนอแนะในหัวข้อเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาทาง 
สัตวศาสตร์ 

 
2. พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถจัดการแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

2. สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน
ตามหลักการเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

3. ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
4. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการัดการ

กับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
5. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
2.1.2 กลยุทธ์การสอน 

1. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เหมาะสม 

2. ก าหนดกิจกรรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องท าร่วมกัน เพ่ือฝึกการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น า ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร 

3. ก าหนดบทลงโทษนักศึกษาที่กระท าการทุจริตและการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนต้องอธิบายผลเสียที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา อันเกิดจากการกระท าทุจริตและ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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4. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และยกประเด็นปัญหาทาง
คุณธรรม และจริยธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมให้นักศึกษาวินิจฉัยตามหลักเหตุผลและค่านิยมอันดี  

5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

2.1.3 การประเมินผล 
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ ได้รับ

มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากภาวะผู้น าและการแสดงออกของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
3. ประเมินจากการกระท าทุจริตในการวัดผลและการทุจริตทางวิชาการ 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การด าเนินการ

ทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอตรงตามความเป็นจริง 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
2. สามารถน าความรู้ หลักการ และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
3. มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่ม

วิชาเฉพาะ 
4. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบทาง

ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
5. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่

อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
2.2.2 กลยุทธ์การสอน 

1. การบรรยายภายในชั้นเรียน การอภิปรายร่วมกัน และการถาม-ตอบ 
2. งานมอบหมาย มีหัวข้อเรื่องวิทยาการสมัยใหม่ให้ค้นคว้าและท ารายงานหรือน ามา

อภิปรายในชั้นเรียน ทั้งในลักษณะรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
3. การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา

เป็นวิทยากรพเิศษเฉพาะเรื่อง 
4. สอนโดยการสาธิตและการฝึกปฏิบัติน าความรู้ไปสร้างงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.2.3 การประเมินผล 

1. การสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 
4. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
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5. ประเมินจากการน าเสนอในชั้นเรียน 
6. ประเมินจากรายวิชาปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์  

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ 
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางวิชาการและวิชาชีพในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่
เพียงพอ 

3. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ
และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 

4. สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

5. สามารถวางแผนและด าเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอน 
1. งานมอบหมายให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งในลักษณะรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

ตลอดจนการน าเสนอในชั้นเรียน 
2. อภิปรายกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและการตั้งโจทย์วิจัย กระบวนการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหา

ทางด้านการผลิตสัตว์ให้กับเกษตรกรหรือชุมชน 
4. ก าหนดรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาข้อเท็จจริง แนวคิดและหลักฐาน

ใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในงานที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได ้

2.3.3 การประเมินผล 
1. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
2. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่สามารถแก้ปัญหาทางการเกษตรหรือพบ

องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย

ตนเอง 
2. สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง

วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
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3. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 

4. แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอน 
1. ก าหนดให้นักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจน

น าเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน

กิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้น า 
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มอบหมายให้ศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
4.จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การจัดนิทรรศการทาง

วิชาการ การออกไปส่งเสริมหรือแก้ปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
2.4.3 การประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษา 
2. ประเมินจากความสามารถในการเป็นผู้น า และความรับผิดชอบในบทบาทของสมาชิก 
3. ประเมินจากข้อสอบ หรือรายงานในหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้าด้วยตนเอง 
4. ประเมินจากความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักศึกษามีโอกาส 

รว่มงาน 
5. ประเมินจากผลงานที่เกิดจากกิจกรรมกลุ่ม หรือร่วมกับบุคลภายนอก หรือหน่วยงาน 

อ่ืน ๆ 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา วิเคราะห์สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวง
วิชาการและวิชาชีพรวมทั้งชุมชนทั่วไป 

2.5.2 กลยุทธ์การสอน 
1. ก าหนดรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนทดลอง

เก็บข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยวิเคราะห์ สามารถแปลและ
สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
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3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

2.5.3 การประเมินผล 
1. ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
2. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์

และสถิติ 
3. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง  ๆ ที่มีการ

น าเสนอต่อชั้นเรียน 
4. ประเมินผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบการ

สัมมนาทางวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสาร หรือ proceeding 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1. สามารถจัดการแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

2. สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน
ตามหลักการเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

3. ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
4. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ

กับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
5. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
3.2 ด้านความรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 

2. สามารถน าความรู้ หลักการ และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

3. มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่ม
วิชาเฉพาะ 

4. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบทาง
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 

5. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ ที่
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผล และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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3.3 ทักษะทางปัญญา 
1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ 

และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางวิชาการและวิชาชีพในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่

เพียงพอ 
3. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ

และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 

4. สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

5. สามารถวางแผนและด าเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย

ตนเอง 
2. สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง

วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
3. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ

จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
4. แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา วิเคราะห์สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวง
วิชาการและวิชาชีพรวมทั้งชุมชนทั่วไป 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
( = ความรับผิดชอบหลัก  O = ความรับผิดชอบรอง) 

รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

03-211-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์        O O O O O O         

03-211-502 ความปลอดภยัทางชีวภาพในการผลติสตัว ์        O     O   O O     

03-211-503 สหวิทยาการทางสัตวศาสตร ์    O O   O O  O  O  O O O     

03-211-504 สัมมนา 1       O        O O O  O O  

03-211-505 สัมมนา 2       O        O O O  O O  

03-212-501 การปรับปรุงพันธุส์ัตว์ข้ันสูง           O O  O  O O     

03-212-502 พันธุศาสตร์ประชากรในการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์           O O  O  O O     

03-212-503 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สตัว ์           O O  O  O O     

03-213-501 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในเขตร้อน           O O  O  O O     

03-213-502 เทคโนโลยีชีวภาพทางการผลติสตัว ์           O O  O  O O     

03-213-503 วิทยาศาสตรเ์นื้อสัตว์ข้ันสูง           O O  O  O O     

03-213-504 การผลติปศุสตัว์แบบอินทรีย์           O     O      
03-213-505 การผลติปศุสตัว์อย่างยั่งยืน           O     O      
03-213-506 การผลติสัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรม           O           
03-213-507 การผลติสุกรเชิงอุตสาหกรรม           O           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
( = ความรับผิดชอบหลัก  O = ความรับผิดชอบรอง) 

รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

03-213-508 การผลติโคนม-โคเนือ้ข้ันสูง                      
03-213-509 การผลติแพะเชิงอุตสาหกรรม                      
03-213-510 การควบคุมมลภาวะในอุตสาหกรรมปศสุัตว ์                      
03-213-511 มาตรฐานและนโยบายสากลด้านความปลอดภัยของอาหาร                      
03-214-501 โภชนศาสตร์สตัว์กระเพาะเดี่ยว                        
03-214-502 โภชนศาสตร์สตัว์เคีย้วเอื้อง                      
03-214-503 สารพิษในอาหารสตัว์                      
03-214-504 การประเมินคุณคา่ของอาหารสัตว ์                      
03-214-505 สารเสริมอาหารในการผลิตสัตว ์                      
03-214-506 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารสัตว์                         
03-215-501 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์                      
03-216-501 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร ์    O    O O  O  O   O O   O  
03-216-502 ธุรกิจปศุสัตว ์        O   O  O         
03-216-503 หัวข้อท่ีสนใจทางสัตวศาสตร ์            O O         
03-211-598 วิทยานิพนธ์    O      O  O O   O O     

03-211-599 วิทยานิพนธ์    O O    O O  O O  O O O     
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักการในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
ร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมี
หลายครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละหนึ่งครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา 
 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็ นกรณี
พิเศษจากอาจารย์ผู้สอน 
 การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0.0 

 
กรณีที่ไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S  ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับ

   รายวิชาที่ก าหนดให้มีประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับคะแนนหรือ
   รายวิชาปรับพื้นฐาน 

U  ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้
 ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับ
 คะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐาน    

I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษา
 ปฏิบัติงานไม่ครบภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบโดยมี
 เหตุสุดวิสัย ต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายในภาค
 การศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้น
 มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน F หรือ 
 N หรือ U 
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P  การท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่มีความต่อเนื่อง                 
 (In progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 

N  การท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่มีความต่อเนื่องแต่ไม่
 มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้
 สัญลักษณ์ N นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้
 สัญลักษณ์ N 

W  ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with permission) 
AU  การลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1. มีการประเมินการจัดการสอนในระดับรายวิชาโดยนักศึกษา  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการคัดเลือกรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือประเมินการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือไม่ 
3. การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ

เกษตรศาสตร์ ก่อนประกาศผลสอบ 
4. ตรวจสอบจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
5. ตรวจสอบจากรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์  
6. การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา ท าได้โดยการ

ส ารวจ และ/หรือการวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และ
น าผลส ารวจและ/หรือวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร โดย
การส ารวจและ/หรือการวิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาและได้
งานท าและ/หรือประกอบอาชีพอิสระ เงินเดือนที่ได้รับเริ่มต้น และการได้ท างานตรงสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา โดยครั้งแรกด าเนินการในปีที่ 3 หลังเปิดสอน ครั้งต่อไปด าเนินการปีละ 1 ครั้ง   

2. ประเมินจากสถานประกอบการ โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตตามความ
คิดเห็นของสถานประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ท างานในหน่วยงาน หรือองค์กรนั้นๆ โดยครั้งแรกด าเนินการในปีที่ 3 หลังเปิดสอน ครั้งต่อไป
ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง   

3. การประเมินจากมหาบัณฑิตประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น โดยครั้งแรกด าเนินการในปีที่ 3 
หลังเปิดสอน ครั้งต่อไปด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 
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4. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2.3.1 แผน ก แบบ ก 1  

1. แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้น

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในกรณีที่ทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาและสอบผ่าน (Pass) 

2.3.2 แผน ก แบบ ก 2  
1. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้

ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้น

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในกรณีที่ทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาและสอบผ่าน (Pass) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1. การปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
คณะ ตลอดจนรายละเอียดหลักสูตรและการด าเนินการในกระบวนการเรียนการสอน 
 2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  
2. จัดกระบวนการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  
3. สนับสนุนการศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1. มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้อาจารย์

เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการพัฒนาตนเอง 

2. ส่งเสริมงานวิจัยและบริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน 
3. ส่งเสริมการศึกษา อบรม และดูงานที่มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 
รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต  3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก ากับมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ฯและข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอด
ระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
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 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาให้คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร มีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความ
พร้อมในการเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และ
ส าเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  
 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้ งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคงอยู่และ มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 

5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวชิาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุง
สาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไก
ในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์  โดยมีการก าหนดผู้สอน 
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การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

5.3 การประเมินผู้ เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้ เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา และก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมี
การทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวัง
ของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานประเมินเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์
หลักท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

6.1 ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ  
1)  ห้องบรรยายพร้อมโสตทัศนูปกรณ ์
2)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3)  ห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 
    -  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
    -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 
    -  ห้องปฏิบัติการผสมเทียม 
    -  ห้องปฏิบัติการฟักไข ่
    -  ห้องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 
    -  ห้องปฏิบัติการน้ านมและผลิตภัณฑ์ 

6.2 ฟาร์มและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ แผนกต่าง ๆ ประกอบด้วย  
1)  แผนกสัตว์ปีก 
2)  แผนกสุกร 
3)  แผนกโคเนื้อ 
4)  แผนกโคนม 
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5)  แผนกสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
6)  แผนกอาหารสัตว์ 
7)  แผนกสุขภาพสัตว์ 

6.3 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอน งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอและ
ทันสมัย เช่น 

1)  ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
2)  ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์ 
3)  ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการน้ านมและผลิตภัณฑ์ 
4)  ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผสมเทียมสัตว์ 
5)  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟักไข่ และเครื่องตรวจคุณภาพไข่ 

6.4 มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการศึกษา เช่น ห้องสมุดและมีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการ
สืบค้นทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย (wifi) 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
1. การก ากบั   
   มาตรฐาน 

1)  มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา x x x 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
     (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

x x x 

2. บัณฑิต 4)  การประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ครอบคลุม      
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 

    จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา  
    4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนนประเมินไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

5)  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

  x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 1) การรับ

และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 2) การควบคุม 
    ดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3) การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
และ 4) มีช่องทางการรับเสนอแนะของนักศึกษาและการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผลการด าเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

4. อาจารย์  7)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 1) ระบบการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2) ระบบการบริหาร
อาจารย์ และ 3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และ
ผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

8)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม     
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x 

9)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x 

10)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ   
      วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x 

11)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x 
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5. หลักสูตร การ   
เรียนการสอน   
การประเมิน 
ผู้เรียน 

12)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 1) การ   
      ออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม 
      ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา 2) การปรับปรุงสาระ 
      รายวชิาในแต่ละปีการศึกษา 3) การก าหนดผู้สอน               
      4) การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบการจัดท าแผนการ   
      เรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 5) การควบคุมหัวข้อ  
      วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
      6) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม 
      ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนการ  
      ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 7) การประเมินผู้เรียน  
      ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ  
      8) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและมีการ 
      ทวนสอบผลการเรียนรู้ และผลการด าเนินงานตามระบบ  
      มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
5. หลักสูตร การ   

เรียนการสอน   
การประเมิน 
 ผู้เรียน 

13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  
      ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
      ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x 

14)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา และประสบการณ์   
      ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
      ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x 

15)  จัดท ารายงานผลการด าเนินกานของหลักสูตร ตามแบบ  
       มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x 

16)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
      เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
      ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x 

17)  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์   
      การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน 
      การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x 

18)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี 
      ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 
 x x 
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6. สิ่งสนับสนุน 
    การเรียนรู้ 
 

19)  มีระบบและกลไกด าเนินงาน การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ 
      เรียนรู้เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ 
      เรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร และผลการ 
      ด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51  
      จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 16 18 19 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในแต่ละข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ 
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาจะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุก
ด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจง
เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

2. ประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาที่สอนร่วม 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจภายหลังการใช้หลักสูตรไปแล้ว 3 ปี ประเมินจาก  
1. นักศึกษาและมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
3. ผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ   

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะเกษตรศาสตร์ 

2. มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนการปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่
ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่ง
จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

 1. อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ จัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผล 
เสนอหัวหน้าสาขาผ่านหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จาก
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดย
รวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษาเพ่ือรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการ 

 4. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผล
การด าเนินการหลักสูตร ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบ ปี
การศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา 
เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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