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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสตัวศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คณะ    เทคโนโลยีการเกษตร 

 

หมวดที่ 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
            ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of  Science  Program in Animal  Science 
 

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร)  
ช่ือยอ (ไทย):  วท.บ. (สัตวศาสตร)   
ช่ือเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor  of  Science (Animal  Science)  
ช่ือยอ (อังกฤษ):   B.S. (Animal  Science) 
 

3. วิชาเอก 
ไมม ี

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
      ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
5.2 ภาษาที่ใช  

 ภาษาไทย  
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5.3 การรับเขาศึกษา  
             รับนักศึกษาไทย  

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
 ไมมี 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 8/2553  
วันที่ 13 กรกฎาคม 2553    

สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่  11/2553 วันที่ 9 สิงหาคม 2553  
      เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ในปการศึกษา 2555  

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

(1) นักวิชาการสัตวบาลในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
(2) ผูประกอบอาชีพอิสระ 
(3) นักวิจัย 
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9.  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลําดับ ตําแหนงทางวชิาการ/ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ 
*9.1 รองศาสตราจารยนายสัตวแพทย 

ศุภชัย  ศรีธิวงค 
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534 

*9.2 ผูชวยศาสตราจารยทิพยา  สิงหลักษณ วท.ม. 
วท.บ. 

การผลิตสัตว 
สัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2531 
2519 

*9.3 ผูชวยศาสตราจารยนครินทร  พริบไหว วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร 
สัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2543 
2541 

9.4 อาจารยนักสิทธิ์  ปญโญใหญ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2547 
 

2540 

9.5 อาจารยณัฐวุฒิ  ครุฑไทย วท.ม. 
วท.บ. 

เกษตรศาสตร 
สัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล วข.ปทุมธานี 

2549 
2546 

 
หมายเหตุ  :   * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
มีดังนี้ 

11.1.1 การเลี้ยงสัตวเปนอาชีพหนึ่งที่ตองอาศัยความรู  เทคโนโลยี และการจัดการดานตางๆ ที่
เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต  เพื่อใหไดผลผลิตมากขึ้นรวมทั้งตองคํานึงถึงความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค   

11.1.2 สังคมโลกาภิวัตน เปดเสรีทางการคาและการเคลื่อนยายการทํางานอาชีพ ทําใหเกิดการ
แขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่ไดจากการทําปศุสัตว ตองอาศัย
บุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร มาปรับปรุงวิธีการเลี้ยงสัตวใหไดผลผลิตมากขึ้น
และสามารถแขงขันกับนานาประเทศได  

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีดังนี้ 

11.2.1ความตระหนักในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของสังคมโลก จากปญหาการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติในอัตราเรง ความจําเปนในการใชพลังงานอยางประหยัดคุมคา 

11.2.2 ความตื่นตัวดานการปลอดภัยและการรักษาสุขภาพ มีผลตอการกําหนดและการกํากับ
ดูแล  กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหารที่ไดจากเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว  

11.2.3 แนวโนมในการปรับเปลี่ยนการบริโภคไปสูธรรมชาติ โดยการลด/ปรับเปลี่ยนขั้นตอน
หรือลดเวลาที่ใชในการผลิต ทําใหเกิดอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญตอง
ปรับกระบวนการผลิตใหทันสมัย 

  11.2.4 การเลี้ยงสัตว และการผลิตอาหารสัตวมีความเกี่ยวของกับแรงงานมาก การปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการหรือกระบวนการจึงมีผลกระทบตอรายไดของคนจํานวนมาก 
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12.  ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน ดังนี้ 
       12.1 การพัฒนาหลักสตูร 

12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของทองถ่ินและใหผูเรียนมีความรู และมี
ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกบัการผลิตสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว  อาหารและการใหอาหารสัตว การ
จัดการและการเลี้ยงดู  

12.1.2 หลักสูตรตองสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหสอดคลองกับสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.2.1 สถาบันตองผลิตบัณฑิตใหมีความรูและมีมาตรฐานสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีและตรงกับความตองการของทองถ่ิน  
12.2.2 สถาบันตองรับผิดชอบในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูทุกดานเพื่อใหผูเรียนมี

ความพรอมสําหรับการศึกษา 
12.2.3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 
12.2.4 สนับสนุนการสรางองคความรูใหมจากการวิจัยที่นําไปใชไดจริง 
 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
        13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท่ี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
    ANSC 1101 หลักการเลี้ยงสัตว  
    ANSC 1102 การผลิตสัตวปก  
               ANSC 2201 การผลิตสุกร  
               ANSC 3402 การผลิตโคเนื้อ  
               ANSC 3403 การผลิตโคนม 

13.3   การบริหารจัดการ  
  อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะที่ เกี่ยวของ ดาน

เนื้อหาวิชา การจัดตารางเรียนและตารางสอบ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร 
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
        1.1  ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม มีทักษะ
ดานปศุสัตวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของสภาพแวดลอมโดยเฉพาะในทองถ่ิน 
 1.2 วัตถุประสงค 

   เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีลักษณะที่
พึงประสงค ดังนี้ 

1.2.1  เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพดาน
ปศุสัตวใหมีมาตรฐานและความยั่งยืน 

1.2.2  มีความรูความสามารถในสาขาวิชาสัตวศาสตรที่ตอบสนองความตองการของชุมชน 
ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

1.2.3  มีเปาหมาย  หลักการในการดําเนินชีวิต มีพลังความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองและสวนรวม 
รักชุมชนและทองถ่ิน 

1.2.4  มีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู  
และการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

1.2.5  มีทักษะในการวิจัย และนําผลการวิจัยไปถายทอดสูชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2.6  มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด การแกปญหา การเผชิญสถานการณ และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
1.2.7 มีความเขาใจและสามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. แผนพฒันาปรับปรงุ 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
1.ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
สัตวศาสตรตามมาตรฐานที่
สกอ. กําหนด 

 

1.ปรับปรุงหลักสูตร และติดตาม
ประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร และรายงานผล
การประเมินหลักสูตร 

2.ปรับปรุงหลักสูตรให 
สอดคลองกับความตองการของ 
ทองถ่ิน 
 
 
 
 

 2. ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
ตองการของบุคลากรและการเลี้ยง
สัตวในทองถ่ิน 
 
 
 
 

2.รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใช
บัณฑิตของผูประกอบการ 
3.ผู ใชบัณฑิตมีความพึ ง
พอใจในดานทักษะ ความรู 
ความสามารถในการทํางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

3.ปรับปรุ ง ระบบอาจารย ที่
ปรึกษาใหมุ งผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูของนักศึกษา 

3.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เตรียม
ความพรอมดานการปรับตัว และ
เทคนิคการเรียนรู  
4.มอบหมายอ าจ า รย ที่ ป รึ กษ า
ติดตามผลการเรียนรูของนักศึกษา
อยางใกลชิด 

4.จํานวนนักศึกษาคงอยูใน
ปที่ 2 ไมนอยกวา 70% 
5.จํานวนนักศึกษาสอบผาน
(ระดับคะแนนสะสมไมต่ํา
กวา 2.00) ในแตละชั้นปไม
นอยกวา 70% 

4. สงเสริมการใชความรูเพื่อการ
แกไขปญหาในสถานการณจริง 

5.ปรับปรุงการฝกประสบการณ
ภาคสนาม   เพิ่มเติมกิจกรรมการ
แกปญหาเบื้องตน  ของสถานที่
ฝกงาน 

6.เร่ิมฝกประสบการณ
ภาคสนามที่มกีิจกรรม
แกไขปญหาตัง้แตปที่ 3 
ของการใชหลักสูตร 
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แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

  7.ผูประกอบการมีความ
พึงพอใจตอผลงานของ
นักศึกษาใน  ระดับ  3.5 
จากคะแนนเต็ม 5 

5. เพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ในกลุมวิชาชีพใหอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหนักศึกษาอาน
ร า ย ง า น วิ จั ย  ห รื อ บ ท ค ว า ม
ภาษาอังกฤษ แลวนําเสนอหรือทํา
รายงานเปนภาษาไทย 
 
 
 
 

8.ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง
นักศึกษาที่สอบผานใน
รายวิชาภาษาอังกฤษไม
นอยกวารอยละ 80  
9.มีการนําเสนอแบบปาก
เปลา  หรือรายงานเปน
รูปเลม อยางนอย 1  
เ ร่ืองตอ  1 รายวิชากลุม
วิชาชีพ 

6. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให
มีประสบการณ จ ากการนํ า
ความรูทางสัตวศาสตรไป 
ปฏิบัติงานจริง 

7.สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ
แกองคกรภายนอก 
8.สนับสนุนใหอาจารยมีการพัฒนา
ตนเองและแสวงหาความรูดาน 
สัตวศาสตร อยูเสมอ 

10 .ปริมาณงานบริการ
วิชาการตออาจารย ใน
หลักสูตร 
11.จํานวนครั้งของการเขา
รับการพัฒนาตนเอง 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ

ใน 1 ภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
มีการจัดการเรยีนการสอนภาคฤดูรอน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะ 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
  ภาคการศึกษาที่ 1  เดือน มิถุนายน-กันยายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน ตุลาคม-กุมภาพนัธ    
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

1)  หลักสูตรปริญญาตรี ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาสาย
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

2)  ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

เปนไปตามประกาศของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
       2.3.1  นักศึกษาแรกเขามีพื้นฐานความรูวิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตรและวิชาภาษาอังกฤษ

ไมเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  
  2.3.2 นักศึกษาไมสามารถปรับตัวเขากับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาได 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
2.4.1  มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหกับอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน 

ใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาที่มีปญหาเรื่องการเรียนวิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชา
ภาษาอังกฤษ  และจัดสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
ช้ันปที่ 1  

2.4.2  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
และการแบงเวลาโดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลนักศึกษา  

2.4.3  จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพใหกับนักศึกษาใหมทุกคน 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

จํานวนนักศึกษา 
2553 2554 2555 2556 2557 

ช้ันปที่ 1 50 50 50 50 50 
ช้ันปที่ 2 50 50 50 50 50 
ช้ันปที่ 3 50 50 50 50 50 
ช้ันปที่ 4 50 50 50 50 50 
รวม 200 200 200 200 200 

คาดวาจะจบการศึกษา 50 50 50 50 50 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

ปงบประมาณ รายละเอียดรายรับ 

2553 2554 2555 2556 2557 

คาบํารุงการศึกษา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

คาลงทะเบียน      

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

รวมรายรับ 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

ปงบประมาณ 
หมวด เงิน 

2553 2554 2555 2556 2557 
ก. งบดําเนนิการ 
1. คาใชจายบคุลากร 1,680,000 1,780,800 1,887,648 2,000,907 2,120,961 
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
3. ทุนการศึกษา      
4. รายจายระดบัมหาวิทยาลัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

รวม (ก) 2,130,000 2,230,800 2,337,648 2,450,907 2,570,961 
  ข.งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ข) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ก) + (ข) 2,430,000 2,530,800 2,637,648 2,750,907 2,870,961 

จํานวนนักศกึษา * 200 200 200 200 200 

คาใชจายตอหวันักศกึษา 12,150 12,654 13,188 13,755 14,355 

 
*  หมายเหตุ  จาํนวนนกัศกึษารวมหลักสูตรเกาและหลกัสูตรปรับปรุง  คาใชจายตอหวันักศึกษาตลอด
หลักสูตร 51,747  บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน  และเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบนัอุดมศึกษา 
     ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ค) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และตารางเปรียบเทียบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก จ) 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร 
3.1.1  จํานวนหนวยกิต    รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 132 หนวยกติ    
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                   30            หนวยกิต                               
 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9   หนวยกิต 
             2) กลุมวิชามนุษยศาสตร  6  หนวยกิต 
  3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  6  หนวยกิต 
  4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา                                                                    96         หนวยกิต 
    1) กลุมวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  18 หนวยกิต 
  2) กลุมวิชาชพี  ไมนอยกวา 78  หนวยกิต 
 2.1) บังคับ 65 หนวยกิต 
 2.2) เลือก  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 2.3) ประสบการณภาคสนาม  7 หนวยกิต 
  ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี ้   
  2.3.1 ฝกประสบการณวิชาชีพ 
    2.3.1.1) การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ   1 หนวยกิต 
    2.3.1.2)  การฝกประสบการณวิชาชพี   6 หนวยกิต   
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  2.3.2 สหกิจศึกษา 
    2.3.2.1) การเตรียมสหกิจศึกษา   1 หนวยกิต 
    2.3.2.2) สหกิจศึกษา    6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา     6 หนวยกิต    
 
 3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
        - รหัสวิชา 
       หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร 
             รายวิชาในหลักสูตร จะใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 – 4 ตัวเวนชองวางแลวตามดวยตัวเลขอารบิก 
4 ตัว นําหนาชือ่วิชาทุกรายวชิา มคีวามหมายดังนี ้
 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 – 4 ตัว เปนหมวดวิชาและหมูวิชา 
 ตัวเลขลําดับที ่1  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือช้ันป 
 ตัวเลขลําดับที ่2  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังรายละเอียดตอไปนี ้   

1) ทฤษฎี/หลักการ                            แทนดวยตวัเลข 1 
2) ประยุกต   แทนดวยตวัเลข 2 
3) วิเคราะห    แทนดวยตวัเลข 3 
4) ปฏิบัติ แทนดวยตวัเลข 4 
5) อ่ืนๆ แทนดวยตวัเลข 5 
6) .............. แทนดวยตวัเลข 6 
7) .............. แทนดวยตวัเลข 7 
8)  การฝกประสบการณภาคสนาม แทนดวยตวัเลข 8 
9) ปญหาพิเศษ หัวขอพิเศษ 

การสัมมนาและการวิจัย  
แทนดวยตวัเลข 9 

 ตัวเลขลําดับที ่3 – 4  บงบอกถึงลําดับ 
 วิชาบังคับกอน หมายความวา นักศกึษาทีจ่ะลงทะเบยีนรายวิชาที่มีบังคับกอนจะตองผานการเรียน
ในรายวิชาที่ระบุไวกอน 
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รายวิชา 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร      9 หนวยกิต  
   บังคับ   9 หนวยกิต 

GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
GLAN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ 3(3-0-6) 

2) กลุมวิชามนษุยศาสตร        6 หนวยกิต  เลือกเรียน 2 วิชาไมซํ้ากลุม 
 กลุม 1 

GHUM 1101 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6) 
GHUM 1102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

GHUM 1301 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) 

GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
GHUM 2102 พฤติกรรมมนุษยและการพฒันาตนตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3(3-0-6) 

 กลุม 2 
GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตร ี 3(3-0-6) 
GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0-6) 

GHUM 2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 

GHUM 2204 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต  เลือกเรียน 2 วิชาไมซํ้ากลุม 

 กลุม 1 
GSOC 1101 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
GSOC 1102 ทองถ่ินศึกษา 3(3-0-6) 
GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
GSOC 2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
GSOC 2103 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
GSOC 2104 โลกยุคโลกาภวิัตน 3(3-0-6) 
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 กลุม 2 
GSOC 1201 กฎหมายในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6) 
GSOC 1202 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 กลุม 3 
GSOC 2301 มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื 3(3-0-6) 
GSOC 2302 การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 กลุม 4 
GSOC 2401 การจัดการการเงินและบัญชสีวนบุคคล 3(3-0-6) 
GSOC 2402 หลักการจัดการองคการสมัยใหม 3(3-0-6) 
GSOC 2403 มนุษยกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
GSOC 2404 ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      9 หนวยกิต 
 บังคับ 6 หนวยกิต 

GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

 เลือก 3 หนวยกิต 

GSCI 2101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

GSCI 2102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 3(3-0-6) 

GSCI 2105 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0-6) 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       18  หนวยกิต 

BIO   1101 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3-6) 

CHEM  1101 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

ENG 1601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 

MATH  1201 คณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

PHYS  1101   ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3-6) 

2) กลุมวิชาชีพ  ไมนอยกวา 78  หนวยกิต 

2.1) บังคับ       65  หนวยกิต 
AG   1101    หลักพืชศาสตร 3(2-2-5) 
AG 2101 พันธุศาสตรประยุกตทางการเกษตร 3(2-2-5) 
AG        2401     จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-2-5) 
ANSC  1101 หลักการเลี้ยงสัตว                                       3(2-2-5) 

ANSC 1102   การผลิตสัตวปก  3(2-2-5) 

ANSC 2201 การผลิตสุกร 3(2-2-5) 

ANSC  3401 โภชนศาสตรสัตว 3(2-2-5) 

ANSC  3402 การผลิตโคเนื้อ                                                 3(2-2-5) 

ANSC  3403 การผลิตโคนม                                                  3(2-2-5) 

ANSC  3901 สถิติและการวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร 3(3-0-6) 

ANSC  4407 เทคโนโลยีอาหารสัตว 3(2-2-5) 

ANSC  4501 การปรับปรุงพันธุสัตว 3(3-0-6) 

ANSC  4902 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร 3(250) 

ANSC  4904 สัมมนาทางสัตวศาสตร 3(3-0-6) 

BIO       2301 สัตววิทยา   3(2-3-6) 
CHEM 2401 เคมีอินทรียพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน  1(0-3-2) 

CHEM 3701 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(3-0-6) 
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CHEM 3702 ปฏิบัติการชีวเคมี พื้นฐาน 1(0-3-2) 

 STAT  2401 หลักสถิติ  3(3-0-6) 

VM  2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 1                    3(2-2-5) 

VM  2402     กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2                   3(2-2-5) 
VM   4201 เวชภณัฑและเคมีภัณฑในสตัวเล้ียง  3(2-2-5) 

 
2.2) เลือก  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต   

ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
AGRO 2601 พืชอาหารสัตว   3(2-2-5) 
ANSC   2203 การผลิตแพะ แกะ   3(2-2-5) 
ANSC 2501   โรงเรือนและอุปกรณ 3(2-2-5) 
ANSC 3104   การจัดการไกพอแมพันธุและโรงฟก                3(2-2-5) 
ANSC 3204   การผสมเทียม   3(2-2-5) 
ANSC 3205   การจัดการของเสียจากฟารม   3(2-2-5) 
ANSC 3206 การผลิตปศุสัตวอินทรีย  3(2-2-5) 
ANSC 3301   ระบบสารสนเทศทางสัตว   3(2-2-5) 
ANSC   4403   สารพิษในอาหารสัตว 3(3-0-6) 
ANSC 4404   เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ   3(2-2-5) 
ANSC 4405   น้ํานมและผลติภัณฑนม   3(2-2-5) 
ANSC 4406   ไขและเนื้อไก  3(2-2-5) 
ANSC 4408 การจัดการสัตวปา 3(2-2-5) 
VM   3101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวทั่วไป 3(2-2-5) 
VM   4202 การจัดการสุขภาพสัตว 3(2-2-5) 
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 2.3)  ประสบการณภาคสนาม   7   หนวยกิต  
ใหเลือกเรยีนแผนใดแผนหนึง่ ดังตอไปนี ้

แผนฝกประสบการณวิชาชพี 
 

ANSC 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสัตวศาสตร 1(0-3-2) 

ANSC 4801 การฝกประสบการณวิชาชพีทางสัตวศาสตร 6(560) 

 
แผนสหกิจศกึษา 

COOP  3801 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(0-3-2) 

COOP  4801 สหกิจศึกษา                                                          6(560) 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว 
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  3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป พ.ศ.  

ที่สําเร็จ 2553 2554 2555 2556 

1 รองศาสตราจารย 

นายสัตวแพทยศุภชัย 

ศรีธิวงค 

สพ.บ. 
 

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534 24 24 24 24 

2 ผูชวยศาสตราจารย 
ทิพยา  สิงหลักษณ 

วท.ม.  
วท.บ. 

การผลิตสัตว 
สัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2531 
2519 

24 24 24 24 

3 ผูชวยศาสตราจารย

นครินทร  พริบไหว 

วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร 
สัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2543 
2541 

24 24 24 24 

4 อาจารย 
นักสิทธิ์ ปญโญใหญ 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีการอาหาร 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2547 
 

2540 

24 24 24 24 

5 อาจารย 
ณัฐวฒุ ิ ครุฑไทย 

วท.ม. 
วท.บ. 

เกษตรศาสตร 
สัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

วข.ปทุมธาน ี

2549 
2546 

24 24 24 24 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป พ.ศ. ที่
สําเร็จ 2553 2554 2555 2556 

1 รองศาสตราจารย 

นายสัตวแพทยศุภชัย 

ศรีธิวงค 

สพ.บ. 
 

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534 24 24 24 24 

2 ผูชวยศาสตราจารย 
ทิพยา  สิงหลักษณ 

วท.ม. 
วท.บ.  

การผลิตสัตว 
สัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2531 
2519 

24 24 24 24 

3 ผูชวยศาสตราจารย

นครินทร  พริบไหว 

วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร 
สัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2543 
2541 

24 24 24 24 

4 อาจารย 
นักสิทธิ์ ปญโญใหญ 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีการอาหาร 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2547 
 

2540 

24 24 24 24 

5 อาจารย 
ณัฐวฒุ ิ ครุฑไทย 

วท.ม. 
วท.บ. 

เกษตรศาสตร 
สัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วข.ปทุมธาน ี

2549 
2546 

24 24 24 24 
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ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป พ.ศ. ที่
สําเร็จ 2553 2554 2555 2556 

6 อาจารย 
ดร.มงคล  ยะไชย 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีการอาหาร 
สัตวศาสตร 
สัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2552 
2546 
2543 

24 24 24 24 
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 3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ ตําแหนงทางวชิาการ/ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ 
1 อาจารย ดร.สมคิด  พรหมมา Dr.Sci.Agri 

 
วท.บ. 

Animal Science 
 

เทคนิคการแพทย 

Kyushu Tokai University, 
Japan 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2536 
 

2511 
2 รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย 

ดร.สีวบูรณ  สีรีรัฐวงศ 
วท.ด. 
สพ.บ. 

เภสัชวิทยา 
สัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2545 
2539 
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3.2.3  อาจารยพิเศษ 

 มีการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสาขาวิชาในแตละภาคเรียน 
 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)  

จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้น 
หลักสูตรไดกําหนดรายวิชา สหกิจศึกษา ซ่ึงจัดในกลุมประสบการณภาคสนาม แตในทางปฏิบัติ
แลว มีความตองการใหนักศึกษาทุกคนตองเลือกลงทะเบียนรายวิชานี้เวนแตกรณีที่นักศึกษามี
ปญหาไมสามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษาได  จึงอนุญาตใหเรียนรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพแทน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

(2)   บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางสัตวศาสตร 
(3)   มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
(4) มีระเบียบวินัย   ตรงเวลา   เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถาน

ประกอบการได 
(5)   มีความเปนผูนํา และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในการทํางานได 

4.2 ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน1 ภาคการศึกษา จํานวน 16 สัปดาห 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
ขอกําหนดในการทําวิจัยตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาสัตวศาสตร  และมีรายงานที่

ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด หรือเปนงานวิจัยที่มุงเนน
การสรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานดานสัตวศาสตร  
 5.1  คําอธิบายโดยยอ  

งานวิจัยสัตวศาสตรที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทํางานวิจัย 
ประโยชนที่จะไดรับจากการทํางานวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
นักศึกษาสามารถทํางานวิจัยเพื่อแกปญหาหรือสรางองคความรูใหมทางดานสัตวศาสตร 

แลวนําไปพัฒนาทองถ่ินได 
5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางงานวิจัยใหศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
      ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชา 

และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบ มีการนําเสนอ และ การสอบ ที่มีอาจารยสอบไมต่ํา
กวา 3 คน 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.ดานบุคลิกภาพ 1.มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม 

เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และ
การวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ และ
ในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษา 

2.ดานภาวะผูนํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนการมวีนิัยใน
ตนเอง 

1.กําหนดใหมรีายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม 
และมีการกําหนดหวัหนากลุมในการทํารายงาน
ตลอดจน กําหนดใหทุกคนมสีวนรวมในการนําเสนอ
รายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนํา
และการเปนสมาชิกกลุมที่ด ี
2. มีกิจกรรมนกัศึกษาที่มอบหมายใหนกัศกึษา
หมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนนิกิจกรรม เพื่อฝก
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ใหนกัศึกษามคีวามรับผิดชอบ 

3. มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเองเชนการเขาเรียนตรง
เวลา  เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชัน้เรียน 

เสริมความกลาในการแสดงความคิดเหน็ 
3.ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1.มีการใหความรูที่มีผลกระทบตอสังคม รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ   

4.ดานทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 1.การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง เชน 
การคนควาขอมูลสารสนเทศ  และการทําปญหาพิเศษ 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1  ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1.1  คุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
 1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต   มีความ

รับผิดชอบ  มีความสามัคคี  มีความรัก  ความเมตตากรุณาและมีระเบียบวินัย 
 2) ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรู  เกิดความตองการ ความสนใจและมี

ความกระตือรือรนในการเรียนรู 
 3) มีความตั้งใจ  เพียรพยายามทํางานอยางตอเนื่อง  อดทนขยันหมั่นเพียร  ควบคูกับ

การใชสติปญญาในการแกปญหาจนประสบผลสําเร็จ 
 4) เปนคนดี  สุภาพออนนอมถอมตน  กตัญูรูคุณ  ประหยัด  สุขุม  รูจักกาลเทศะ

และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 5) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมและสามารถ

แกไขขอขัดแยงได 
 6) มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  รวมทั้งการ

แสดงออกทางการแตงกายที่เหมาะสม 
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2.1.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
        1) กําหนดใหเปนวัฒนธรรมองคกรที่ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย  เคารพใน

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  เชนการเขาชั้นเรียนตรงเวลา  แตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
การยกยองผูที่ทําดีใหสาธารณชนไดรับรูหรือใหรางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม 

 2)   กําหนดใหทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน
เกิดความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงคของคนดี 

 3)   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
อยางลึกซึ้งในคุณธรรมที่ตองการจะปลูกฝง 

 4)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเนนย้ําใหผูเรียนเขาใจ  เขาถึง
คุณธรรมจริยธรรมที่ตองการปลูกฝงบมเพาะใหปรากฏในตัวผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 

2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

 1)  ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน เชน การเขาชั้นเรียนตรงเวลา สงงานตรง
เวลาและครบถวน  การรวมกิจกรรมในชั้นเรียนอยางผูมีความรับผิดชอบ เปนตน 
 2)  ประเมินจากพฤติกรรมการสอบยอย  สอบกลางภาคการศึกษา และการสอบ
ปลายภาคการศึกษาที่เปนไปอยางสุจริต 

 3)  ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความมีวินัย  ความ
พรอมเพรียง  ความเปนผูนําและผูตามที่ดี  ความเอื้ออาทรตอเพื่อน ความรักสามัคคีและความเปนผู
มีความกตัญู  สุภาพออนนอม 

2.1.2  ความรู 
2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

 1)   มีความรูความเขาใจในหลักการ  ขอเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเรื่องที่ศึกษา
กับชีวิตประจําวัน 
 2)   มีความสามารถในการบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวัน  
 3)   มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษย  สังคมและสิ่งแวดลอม 
 4)  มีความรูความเขาใจในกระบวนการคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 5)   มีความรูความเขาใจในความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน 
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2.1.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 1)  จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดกิจกรรมในลักษณะ
บูรณาการความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนเขากับความรูและประสบการณใหมในรายวิชาที่
สอนไดอยางกลมกลืน 
 2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจได
อยางแทจริง 
 3)  จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสกับวิทยากรที่มีความรูความสามารถ
ในศาสตรหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ตองการปลูกฝง ตามโอกาสอันควรอาจกระทําดวยการ
เชิญวิทยากรมาสาธิตหรือบรรยายในชั้นเรียน  หรือดวยการนําผูเรียนไปศึกษาดูงาน  ณ  แหลง
เรียนรูที่วิทยากรประจําอยู 

2.1.2.3  กลยุทธการประเมินดานทักษะการเรียนรูดานความรู 
 1)  ประเมินดวยการสอบยอย  สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา 
 2)  ประเมินจากการปฏิบัติกจิกรรมตางๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชัน้เรียนและนอก
ช้ันเรียน 
 3)  ประเมนิจากชิ้นงานที่ผูเรียนสรางสรรคแลวนําเสนอผูสอนทั้งเปนกลุมและรายบุคคล 

2.1.3  ทักษะทางปญญา 
2.1.3.1  ผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

 1) พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ   
 2) พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 3) มีทักษะทางการวิเคราะห  สังเคราะห และประเมินคา 
 4) สามารถทําความเขาใจถึงสาเหตุของปญหา  รวมทั้งวิธีการแกไขปญหาโดย
ประยุกตความรูเพื่อแกปญหาได 
 5) สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปญหาได 
 6) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
 7) พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตามแผนที่วาง
ไวได 

2.1.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาทักษะทางปญญา 
 1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการคิดเพื่อสงเสริมใหผูเรียนคิด
วิเคราะห  ใครครวญดวยเหตุผล  และมีวิจารณญาณ เชน อภิปรายกลุม  ฝกแกปญหาเปนกลุม  จัด
สถานการณจําลองใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน 
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 2)  จัดการเรียนรูดวยประสบการณตรง เชน ฝกปฏิบัติดวยการแสดงบทบาทสมมุติ  
ออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝกสังเกตสัมภาษณ พูดคุยกับผูมีประสบการณแลว  สรุปเปนสาระ
ความรู  แนวคิด  ขอคิดที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว 

2.1.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) ประเมินดวยการสังเกตพฤติกรรมทางปญญาของผูเรียนตั้งแต  ขั้นสังเกต  ตั้ง
คําถาม สืบคน คิดวิเคราะห  สังเคราะหและประเมินคา ตามลําดับ 
 2)  ประเมินดวยการพูดรายงานผลการวิเคราะห  สังเคราะหและประเมินคาในกรณี
ตัวอยาง  บทบาทสมมติ  บทความ  บทรอยกรอง หรือบทกวีนิพนธที่อานตอ หนาชั้นเรียน 
 3)  ประเมินดวยการสรางสถานการณจําลอง แลวใหผูเรียนฝกตัดสินใจแกปญหา
อยางมีเหตุมีผล  โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลงานนั้น 

2.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1.4.1  ผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1)   พัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน 
 2)   พัฒนาทักษะของความเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุม 
 3)   พัฒนาทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ไดรับมอบหมาย  
ตรงตอเวลา 
 4)   พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคม 

5)   พัฒนาทักษะการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีตออาจารย      
6)   มีความสามารถปรับตัวทั้งในการทํางาน และการดํารงชีวิต 
7)   มีบุคลิกภาพที่แสดงความเปนมิตร กลาแสดงออก มีความมั่นใจ  และมีความ

สุภาพ 
2.1.4.2  กลยุทธการสอนที่สรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
  1) จัดกิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคู หรือเปนกลุม 
เพื่อฝกความรับผิดชอบ  ทักษะความเปนผูนําและผูตามที่ดีมีทักษะการสรางมนุษยสัมพันธปรับตัว
และยอมรับความแตกตางของคนในสังคม 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธชวยกันเรียนรู เชน  
ทํางานกลุม การแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน การเลนกีฬาเปนทีม เปนตน 
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2.1.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1)  สังเกตการณรวมกิจกรรมกลุมของผูเรียน 
  2)  สรางแบบประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
สําหรับใหผูเรียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน 

2.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)   พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 2)   พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
 3)  ทักษะในการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร  สถิติประยุกตตอการแกไขปญหา
ไดอยางสรางสรรค  
 4)   พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง  การพูด  การเขียน การอานและตีความ 
โดยจัดทําเปนรายงานและนําเสนอในชั้นเรียน 
 5)   ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ  เครื่องมือ  และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 
 6)   พัฒนาทักษะในการเผยแพรผลงาน 

2.1.5.2  กลยุทธการสอนที่สรางทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข  การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนไดมี
โอกาสใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  พรอมกับนําเสนอดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 
 2)   จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผู เ รียนไดมีโอกาสสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและไดขอมูลที่ทันสมัย  ตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการ 

2.1.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข   
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสะทอนความรูความคิด  ความเขาใจผานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบตาง ๆ   
 2)  สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระหวางรวมกิจกรรมการ
เรียนรูในชั้นเรียน หรือขณะรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
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2.2  ผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1  ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคม

อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรก
เร่ืองที่เกี่ยวกับ ส่ิงตอไปนี้ทั้ง 6 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับ
วิทยาการตาง ๆ  ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 6 ขอตามที่ระบุไว 

 1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
 2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขความ

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
 4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 
 5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
 6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน

การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการ
เปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกการบานของ
ผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา ตลอดจนสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณในรายวิชาที่เกี่ยวของโดยการยกตัวอยาง
ประสบการณประกอบการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยก
ยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวมและเสียสละ  

นอกจากนั้นอาจารยที่สอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุก
ภาคการศึกษา ซ่ึงไมจําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่
กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความ
ประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพื่อ
สังคมเพิ่มกอนสําเร็จการศึกษา 
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2.2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม   

 2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมการสอบที่เปนไปอยางสุจริต 

   4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  
2.2.2  ความรู 

2.2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
นักศึกษาตองมีความรูทางดานสัตวศาสตร  มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
   1)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกัน ในสาขาวิชาสัตวศาสตร
อยางกวางขวางและเปนระบบ ไดแก การเลี้ยงสัตวและการจัดการ เทคโนโลยีอาหารสัตว การใหอาหารสัตว 
การจัดระบบสืบพันธุ การสุขาภิบาลสัตว  การผสมเทียม และการวิจัย      
   2) สามารถแกไขปญหา เขาใจและอธิบาย รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือไดอยางเหมาะสม 
   3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาสัตวศาสตร รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตว 
  4) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาสัตวศาสตร เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 
   5) สามารถบูรณาการความรูในสิ่งที่ศึกษา กับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

2.2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต

ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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2.2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

 1)  การทดสอบยอย 
  2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานที่นกัศึกษาจัดทํา 
4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้เรียน 

2.2.3  ทักษะทางปญญา 
2.2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาสัตวศาสตร ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนกัศกึษาคดิ
หาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนใน
ลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

  1) คิดอยางมีวจิารณญาณและอยางเปนระบบ 
  2)  สามารถสืบคน ตีความ  เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
  3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
  4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางสัตวศาสตรไดอยางเหมาะสม 
2.2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 1) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง 
 2)  การอภิปรายกลุม 
 3)  ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
 4)  การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา ใหไดฝกคิดวิเคราะห 
สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ไดแก วิชาสถิติและการ
วางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร และสัมมนาทางสัตวศาสตร 
 5) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น          

2.2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
 1)  ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย 
 2)  ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยทีต่องใชทักษะทางปญญา   
 3)  ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร 
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 การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา 
อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับ
นิยามตาง ๆ  

2.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

               นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเกี่ยวของกับบุคคล หรือ
สถาบันอื่น ๆ รวมทั้งผูบังคับบัญชาหรือผูที่อยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับ
กลุมคนตาง ๆเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติ
ตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดาน
สังคมศาสตรที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง ๆนี้ทําใหเกิดผลการเรียนรู ดังนี้ 
 1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย และสามารถใชภาษาไทย ไดอยางถูกตอง 
 2)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
 3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาแกไขปญหาการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรไดอยาง
เหมาะสม 
 4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุมสามารถ
เปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน
อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
 5)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 2.2.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง
ประสานงานกับผูอ่ืน ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1)  สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
 2)  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 3)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี
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 4)  มีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
 5)  มีภาวะผูนํา 

 2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจน
ตรงประเด็นของขอมูล 

2.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2.5.1   ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 2)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชความรูดานคณิตศาสตรหรือดาน

สถิติตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
 3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบ

ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 
 4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 2.2.5.2   กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1)  มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะหหรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ตอง
ฝกทักษะ โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน ตรวจแกและใหคําแนะนํา 

 2)  มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการ
นําเสนอดวยวาจาทั้งแบบปากเปลาและใชส่ือประกอบการนําเสนอ 

 3)  มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4)  การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และ

นําเสนอดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 2.2.5.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคน

ขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล 
 2)  ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคยพบมากอน 
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 3)  ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงาน
กลุมในสวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ 

 4)  ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การนําเสนอสัมมนาและการนําเสนองานวิจัย 

 5)  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping)  
3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู

รายวิชา  
3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

  1)  ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ 
มีความสามัคคี มีความรัก มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวินัย 
  2)  ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรู เกิดความตองการ ความสนใจและมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู 

  3)  มีความตั้งใจ เพียรพยายามทํางานอยางตอเนื่อง อดทนขยันหมั่นเพียร ควบคูกับ
การใชสติปญญาในการแกไขปญหาจนประสบผลสําเร็จ 

  4) มีความเปนคนดี สุภาพออนนอมถอมตน กตัญูรูคุณ ประหยัดสุขุม รูจัก
กาลเทศะและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  5) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความสามารถในการทํางานเปนทีมและสามารถ
แกไขขอขัดแยง 

  6) มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม รวมทั้งการ
แสดงออกทางการแตงกายที่เหมาะสม 

3.1.2  ความรู 
  1) มีความรูความเขาใจในหลักการ ขอเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเรื่องที่ศึกษา

กับชีวิตประจําวัน 
  2)  มีความสามารถในการบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวัน 
  3)  มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม 
  4) มีความรูความเขาใจในกระบวนการคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 
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 5)  มีความรูความเขาใจในความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน 

3.1.3  ทักษะทางปญญา 
 1)  พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 
 2)  พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 3)  มีทักษะทางการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา 
 4)  สามารทําความเขาใจถึงสาเหตุของปญหา รวมทั้งวิธีการแกไขปญหาโดยประยุกต

ความรูเพื่อแกปญหาได 
 5)  สามารถรวบรวม ศึกษาและสรุปประเด็นปญหาได 
 6)  พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
 7)  พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงานและปฏิบัติการตามแผนที่วางไวได  

3.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1)  พัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน 
 2)  พัฒนาทักษะของความเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุม  
 3)  พัฒนาทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ตรงตอเวลา 
 4)  พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธกับบคุคลในสังคม 
 5)  พัฒนาทักษะการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีตออาจารย 
 6)  มีความสามารถปรับตัวทั้งในการทํางานและการดํารงชีวิต 
 7)  มีบุคลิกภาพที่แสดงความเปนมิตร กลาแสดงออก มีความมั่นใจและมีความสุภาพ 
 

3.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 2)  พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
 3)  ทักษะในการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร สถิติประยุกตตอการแกไขปญหาไดอยาง

สรางสรรค 
 4)  พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การเขียน การอานและตีความ โดย

จัดทําเปนรายงานและนําเสนอในชั้นเรียน 
 5)  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม   
 6)  พัฒนาทักษะในการเผยแพรผลงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          

GLAN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

                    

GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทาง
วิชาการ    

                              

GHUM 1101 จิตตปญญาศึกษา                               

GHUM 1102 ความจริงของชีวิต                               

 GHUM 1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู                               

GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ                               
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GHUM 2102 พฤติกรรมมนุษยและการ
พัฒนาตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                              

GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตร ี                               

GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป                               

GHUM 2203 สุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง 

                              

GHUM 2204 สุนทรียภาพกบัชีวิต                               

GSOC 1101 ไทยศึกษา                               

GSOC1102 ทองถิ่นศึกษา                               

GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา                               

GSOC 2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GSOC 2103 ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม 

                              

GSOC 2104 โลกยุคโลกาภวิัตน                               

GSOC 1201 กฎหมายในชวีิตประจําวัน                               

GSOC 1202 การเมืองการปกครองไทย                               

GSOC 2301 มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื                                

GSOC 2302 การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวติ                               

GSOC 2401 การจัดการการเงินและการ
บัญชีสวนบุคคล 

                              

GSOC 2402 หลักการจัดการองคกร
สมัยใหม 

                              

GSOC 2403 มนุษยกับเศรษฐกิจ                               
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GSOC 2404 ความรูเบื้องตนในการประกอบ
ธุรกิจ 

                              

GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ                               

GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                

GSCI 2101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ                                

GSCI 2102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน 

                               

GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ                                

GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต                                

GSCI 2105 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย                                 
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3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนของหมวดวิชาเฉพาะสู
รายวิชา 

3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
 2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ 
  4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย 
  5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
  6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2.2  ความรู 
  1)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกันในสาขาวิชาสัตวศาสตร
อยางกวางขวางและเปนระบบ ไดแก การเลี้ยงสัตวและการจัดการเทคโนโลยีอาหารสัตว การให
อาหารสัตว การจัดระบบสืบพันธุ การสุขาภิบาลสัตว การผสมเทียม และการวิจัย 
  2)  สามารถแกปญหา เขาใจและอธิบาย รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือ
ไดอยางเหมาะสม 
  3)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาสัตวศาสตรรวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตว 
  4)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาสัตวศาสตร เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 
  5)  สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษา  กับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 3.2.3   ทักษะทางปญญา 
  1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
  2)  สามารถสืบคน ตีความ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
  3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
  4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางสัตวศาสตรไดอยาง
เหมาะสม 
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3.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
 2)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ
ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
  3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาแกไขปญหาการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรไดอยาง
เหมาะสม 
  4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม สามารถเปนผู
ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
  5)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

3.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีทักษะในการใช เครื่องมือที่จํ า เปนที่มีอยู ในปจจุบันตอการทํางานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 
  2)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชความรูดานคณิตศาสตรหรือดานสถิติ
ตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
  3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม 
         4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1) กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี  

BIO 1101 ชีววิทยาพื้นฐาน    

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน    

ENG     1601      ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร    

ENG     1603      ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน     

MATH 1201 คณิตศาสตร 1     

PHYS 1101  ฟสิกสพื้นฐาน      
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

     2) กลุมวิชาชีพ   

 2.1) บังคับ  
AG  1101    หลักพืชศาสตร      

AG 2101 พันธุศาสตรประยุกตทางการเกษตร    

AG       2401      จุลชีววิทยาทางการเกษตรและ 
                           อุตสาหกรรมเกษตร 

   

ANSC  1101      หลักการเลีย้งสัตว    

ANSC 1102    การผลิตสัตวปก      

ANSC  2201    การผลิตสุกร    
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
ANSC 3401 โภชนศาสตรสัตว    

ANSC 3402     การผลิตโคเนื้อ    

ANSC 3403    การผลิตโคนม    

ANSC  3901   สถิติและการวางแผนการทดลอง 
  ทางสัตวศาสตร 

    

ANSC  4407   เทคโนโลยีอาหารสัตว    

ANSC  4501   การปรับปรุงพันธุสัตว    

ANSC   4902  ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร    

ANSC   4904   สัมมนาทางสัตวศาสตร    

BIO 2301 สัตววิทยา     
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
CHEM 2401 เคมีอินทรียพืน้ฐาน    

CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน    

CHEM 3701 ชีวเคมีพื้นฐาน    

CHEM 3702 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน    

STAT 2401 หลักสถิติ     

VM 2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 1    

VM 2402 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2    

VM  4201   เวชภณัฑและเคมีภัณฑในสตัวเลี้ยง     
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

     2.2)  เลือก                         

AGRO  2601   พืชอาหารสัตว    

ANSC  2203       การผลิตแพะ แกะ    

ANSC 2501 โรงเรือนและอุปกรณ    

ANSC 3104      การจัดการไกพอแมพันธุและ 
                          โรงฟก 

   

ANSC 3204 การผสมเทียม    

ANSC  3205   การจัดการของเสียจากฟารม    

ANSC   3206 การผลิตปศุสัตวอินทรีย    

ANSC  3301   ระบบสารสนเทศทางสัตว    
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 รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
ANSC  4403   สารพิษในอาหารสัตว    

ANSC  4404   เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ    

ANSC 4405 น้ํานมและผลติภัณฑนม    

ANSC 4406 ไขและเนื้อไก    

ANSC  4408       การจัดการสัตวปา    

VM 3101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวทั่วไป    

VM  4202   การจัดการสุขภาพสัตว    
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2.3) ประสบการณภาคสนามใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง  

    แผนฝกประสบการณวิชาชีพ  

   ANSC  3801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
  ทางสัตวศาสตร 

   

   ANSC 4801   การฝกประสบการณวิชาชพีทาง 
   สัตวศาสตร 

   

   แผนสหกิจศึกษา  

   COOP  3801   การเตรียมสหกิจศึกษา    

   COOP  4801   สหกิจศึกษา     
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได การทวนสอบใน
ระดับรายวิชาใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินขอสอบประจําสาขาวิชา  และการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
       การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน ควร
เนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ได
ยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังนี้ 

 2.2.1  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ใน
ดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

 2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ  

 2.2.3  การประเมินตาํแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
 2.2.4  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส

ในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา
และเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
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 2.2.5  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย 

 2.2.6  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ 
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  3.1  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2550 
  3.2 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยางตอเนื่อง  
1.3 การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ 

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยางตอเนื่อง 
2.1.2 การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ 

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ  
2.1.3 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวชิาชพีดานอื่น ๆ 
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 
2.2.2 สงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาที่กํากับดูแลและให

คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานโดยมี
แนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
   

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยโดยอาจารยและ
นักศึกษาสามารถกาว
ทันหรือเปนผูนําในการ
สรางองคความรูใหมๆ
ทางดาน สัตวศาสตร 

1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน
ของ สกอ. 
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

 

1.หลักสูตรที่มี
มาตรฐาน ตาม
หลักเกณฑของ สกอ. 
และมีการปรับปรุง
อยางสม่ําเสมอ 

 
2. สงเสริมใหนักศึกษา
เกิดความใฝรู มีแนวทาง
ก า ร เ รี ย นที่ ส ร า ง ทั้ ง
ความรูความสามารถใน
วิชาการที่ทันสมัย 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให
นักศึกษาไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวย
ตนเอง 
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ
ผูชวยสอน เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู 

2.จํานวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติ และวิชา
เรียนที่มีแนวทางให
นั ก ศึ กษ า ได ศึ ก ษ า
คนควาความรูใหมได
ดวยตนเอง 
3.จัดทําบันทกึจํานวน
และรายชื่อคณาจารย
ประจําประวัตอิาจารย
ดาน คุณวุฒิ
ประสบการณ และ
การพัฒนาอบรมของ
อาจารย 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
3.ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงหลักสูตรใ หมี
คุณภาพมาตรฐาน 

 

5.กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํา
ก ว าปริญญาโทหรื อ เที ยบ เท า เ ป น ผู มี
ประสบการณหลายปมีจํานวนคณาจารย
ประจําไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน 
6.สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง
วิชาการ  
7.สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้ง
ในและตางประเทศ 

4 .จํ านวนบุ คลากร
ผูสนับสนุนการเรียนรู 
และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการ
เรียนรู 
5.ผลการประเมินการ
เรียนการสอนอาจารย
ผู ส อ น แ ล ะ ก า ร
สนับสนุนการเรียนรู
ของผูสนับสนุนการ
เรียนรูโดยนักศึกษา 
 

4.มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
มาตรฐานของหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ 
 

8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก 5 ป 
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา อาจารย
อุปกรณ เครื่องมือ โครงงานวิจัย 
งบประมาณ ความรวมมือกับตางประเทศ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเปน
ขอมูลในการประเมินของคณะกรรมการ 
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 

6 .ประ เมิ นผลโดย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่
ประกอบดวยอาจารย
ภายในคณะฯทุก 2 ป 
7 .ประ เมิ นผลโดย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ทุก ๆ 5 ป  
8 .ประ เมิ นผลโดย
บั ณ ฑิ ต ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษา ทุก ๆ 2 ป 
9.ประเมินผลโดยผูใช
บัณฑิต 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  2.1 การบริหารงบประมาณ 

สาขาวิชาไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได
เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาอาจารยและพัฒนานักศึกษาตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

สาขาวิชาใชทรัพยากรการเรียนการสอนทั้ง หนังสือ ตํารา และการสืบคนผาน
ฐานขอมูล จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะ เชน 
หองสมุด หองบริการคอมพิวเตอร  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

คณะประสานงานกับศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสอื 
และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการ
สอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบาง
รายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อหนังสือดวย 
                    ในสวนของคณะมีหองสมุดเพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจะตองจัดสื่อการสอนอื่น เพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชนเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ  คอมพิวเตอร เครื่องฉายสไลด เปนตน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน 

   2.4.1 ใหมีการสํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกป
การศึกษาจากผูสอนและผูเรียน 

 2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีผูสอนและ

ผูเรียนสามารถใชบริการได 
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3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม 

การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจําสาขาวิชาประชุมรวมกันเพื่อวางแผน
จัดการเรียนการสอน  ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดยจะเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางที่จะทําใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อใหไดบัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจาก
การปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายในการแตงตั้งคณาจารยพิเศษจะตองเปนผู
มีประสบการณตรง  

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหมีคุณวุฒิตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

 มีการอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ โดยการสนับสนุนจากคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
ที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุก
คนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงให
คําปรึกษา (Office Hours )เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได  
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 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบที่ เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตาง ๆ 

โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการโดยกําหนดเปนกฎระเบียบ ขั้นตอน และกระบวนการในการ
พิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น 

 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
 มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการมีงานทํา ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและความตองการตลาดแรงงานเปนประจําทุกปพรอมทั้งนําผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพ
บัณฑิตใหกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม 

 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดในเกณฑดีตอเนื่อง  2  ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป  ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 
และอยางนอยรอยละ 80  ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

มีสวนรวมในการประชุมเพือ่วางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3-
4 (ถามี) จํานวน 2 รายวิชาทีเ่ปดสอนในแต
ละปการศึกษา 
 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงาน ที่รายงานในมคอ.7 ปที่ผานมา 

 X X X X 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมทีม่ีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80 

    X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(14) บัณฑิตไดงานทําไดรับเงินเดอืนเริ่มตนไม

ต่ํากวาเกณฑ ก.พ. กําหนด 
    X 

 
หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรงุการดาํเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดใหผูสอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3           
ของแตละรายวิชา  และใหผูประสานรายวิชาประเมินกลยุทธการสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน
ในครั้งตอไป   จากนั้นใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 การประเมินทกัษะดงักลาวสามารถกระทําได ดังนี้  
 1.2.1  ประเมนิโดยนกัศึกษาในแตละรายวิชา 
  1.2.2  ประเมนิตนเองโดยอาจารยผูสอน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 
 2.1  นักศึกษาและบัณฑิต 
 2.2  ผูใชบัณฑิต 
 2.3  ผูทรงคุณวุฒิ 
 2.4  อาจารยผูสอน 
 2.5  กรรมการบริหารหลักสูตร 
 ในสวนของผูใชบัณฑิตนอกจากการประเมินจากเอกสารแลวจะใชวิธีการสัมภาษณเกี่ยวกับ
เร่ืองความตองการการใชบัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเพิ่มเติมดวย 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 สาขาวิชาผานการประเมินจากหนวยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอนของสาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
  จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและใน
แตละรายวิชาที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆไดทันทซ่ึีงกจ็ะ
เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับ การ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต  
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ภาคผนวก ก 
คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GLAN 1101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
             Thai for Communication 
    ศึกษากระบวนการสื่อสาร   การใชภาษาซึ่งประกอบดวย  การใชคํา   ประโยค   
สํานวนโวหารไดอยางเหมาะสม   ฝกทักษะการฟง   การพูด การอาน และการเขียน  ดวยการสรุปความ  
การคิดวิเคราะห  วิจารณ   เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

GLAN 1102    ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
                        English  for Everyday Communication  
   ศึกษาการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน
และเขียน  ในสถานการณตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  การกรอกแบบฟอรม  การอานขอความ  
และอานสื่ออิเล็กทรอนิกส  เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  A study of communication in fundamental English through listening, speaking, 
reading and writing in various situations. Practice English using role-play, form-filling, simple 
passages and e-mails in order to improve communicative skills for everyday life appropriately 
and efficiently.  
 
GLAN 1103    ภาษาองักฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6) 

                  English for Academic Skills 
 ศึกษาการใชพจนานุกรม  ทกัษะการเดาความหมายของคาํศัพท  การอานเพื่อหา 

หัวเร่ือง  ใจความหลัก  รายละเอียดที่สนับสนุนใจความหลัก  การอานเพื่อการคิดวจิารณ  และเพื่อ
สรุปความโดยใชกลยุทธในการอานและเขียนเชิงวิชาการ  รวมทั้งการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
เพื่อพัฒนาและฝกใชทกัษะทางวิชาการไดอยางเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 
  A study of dictionary usage, word attack skills, topics, main ideas, and 
supporting details, critical reading and summary using academic reading and writing strategies 
including information retrieval from various kinds of sources in order to improve and apply 
academic skills appropriately and efficiently. 
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GHUM 1101   จิตตปญญาศึกษา  3(3-0-6) 
         Contemplative Studies 
   ศึกษาศักยภาพของมนุษยในการเขาถึงความจริง  ความดี  ความงาม  ซ่ึงเปนความสุขที่
เกิดจากปญญา  ความตระหนักรูและความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ ดวยการบมเพาะความรัก  ความเมตตา  
การมีจิตสํานึกตอสวนรวม  ความมีเหตุผล  โดยใชกิจกรรมการเรียนรูดวยหัวใจที่ใครครวญ  ศาสตรแหง
นพลักษณซ่ึงกลาวถึงลักษณะของคนเกาแบบ  การคิดอยางเปนระบบ  และการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
อยางลึกซึ้ง  พรอมกับประยุกตใชในการพัฒนาตน  ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนและสังคม 
 

GHUM 1102   ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
            The Philosophy of Life 
             ศึกษาความจริงของชีวิต   ความหมายของชีวิต  โดยนําหลักความจริงของชีวิต  
หลักปรัชญาและหลักศาสนธรรมมาใชใหเขาใจตนเอง และเขาใจถึงความจริงและความหมายของ
ชีวิต  สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางสันติสุข  และแกไขปญหาไดดวยวิถีทางแหงปญญา 
ตลอดจนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดความสมดุลของชีวิตภายใต
กระแสโลกาภิวัตน 
 

GHUM 1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู      3(3-0-6) 
   Information Technology Literacy for Learning 
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของการเรียนรูสารสนเทศ  สารสนเทศและ
สังคมสารสนเทศ แหลงเรียนรูและทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะหความตองการ กลยุทธและ
กระบวนการสืบคน และประมาณคุณคาของสารสนเทศ ตลอดจนการอางอิงและการเขียนรายการ
บรรณานุกรมที่ถูกตองตามมาตรฐานสากล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชสารสนเทศ  
เพื่อเลือกใชสารสนเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 

GHUM 2101   การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
             Personality Development 

 ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ  ภาวะผูนํา  ทักษะการแสดงออกทางบุคลิกภาพ ทางดาน
รางกาย  อารมณและจิตใจ   เนนการติดตอสื่อสารกับบุคคลใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล  
การตัดสินใจ  การจูงใจ    การเขาสังคมและการอยูรวมกับผูอ่ืน  โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  
วิเคราะหและประเมินตนเอง  รวมทั้งวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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GHUM 2102   พฤติกรรมมนษุยและการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
          Human Behavior and Self Development Through the Sufficiency Economy 
Philosophy 
   ศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ     
เพื่อการทํางานรวมกัน  การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการอยูรวมกันอยาง
มีความสุข 
 
GHUM 2201   สุนทรียภาพทางดนตรี   3(3-0-6) 
              Aesthetics of Music 

 ศึกษาความหมายของความงามทางดนตรีที่มีตอชีวิตประจําวัน  สังคม  การเมือง  
และวัฒนธรรม  ทั้งทางตรงและทางออม   รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีไทยและสากล  โดยเนนการฟง
และดูเพื่อใหเกิดจินตนาการและซาบซึ้งในความงามของดนตรี  พรอมกับแสดงออกในรูปแบบ
ตางๆ 

 

GHUM 2202   สุนทรียภาพทางทัศนศิลป    3(3-0-6) 
             Aesthetics of Visual Arts          
   ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพ   ประเภทของงานศิลปะ   หลักการและ
องคประกอบเบื้องตนทางทัศนศิลป  ลักษณะศิลปะไทยและศิลปะสากล  เพื่อการพัฒนาประสาท
สัมผัสและเลือกสรรคุณคาของความงามจากทัศนศิลป  นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตาม
สภาพแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ  เพื่อใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาและความหมายของความเปน
มนุษย 
 
GHUM 2203   สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
             Aesthetics of Performing Arts 
    ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุนทรียภาพทางการเคลื่อนไหว  ความรู
ทั่วไปของงานศิลปะและงานศิลปะการแสดง   ลักษณะและองคประกอบของการแสดงประเภท
ตางๆ ของไทยและนานาชาติ   หลักการเคลื่อนไหวและการสรางจินตนาการดานการแสดง  โดย
ผานประสบการณจริง   เพื่อใหเห็นคุณคาของศาสตรทางการแสดง  ซ่ึงเปนพื้นฐานที่นําไปใช
พัฒนาและสรางสรรคชีวิตใหมีคุณภาพ 
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GHUM 2204   สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6) 
       Aesthetics of  Life          

 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสุนทรียศาสตร ความรูความเขาใจ  
ความซาบซึ้งในสุนทรียศาสตรทางดนตรี  ทัศนศิลป  และศิลปะการแสดง  โดยเรียนรูผาน
ประสบการณจริง  เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจ ซ่ึงนําไปสูคุณคาและความหมายของ
ความเปนมนุษย 
 

GSOC 1101   ไทยศึกษา   3(3-0-6) 
            Thai Studies 
  ศึกษาสภาพทั่วไปของประเทศไทย  เกี่ยวกับประวัติความเปนมา  ที่ตั้ง  อาณาเขต 
การแบงภูมิภาค   ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา โดย
มุงเนนใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษา คนควา วิเคราะห ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ประเทศไทยในสถานการณปจจบุัน  เพื่อใหเกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และเปน
พื้นฐานในการประยุกตใชเพื่อการดํารงตนในสังคมอยางสันติสุข  
 
GSOC 1102   ทองถิ่นศึกษา   3(3-0-6) 
              Local  Studies  in Thailand  
   ศึกษาสภาพทั่วไปและภูมิหลังของทองถ่ิน  ดานสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร   
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ศาสนา  และชาติพันธุ  โดยมุงเนนใหศึกษาความสัมพันธ
และผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน  ตลอดจนวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาทองถ่ินในสถานการณปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความเขาใจ   อันนําไปสูความรักและความ
ภาคภูมิใจในทองถ่ิน  และนําไปประยุกตใชในการดํารงตนในสังคมไดอยางสันติสุข  
 
GSOC 2101  ชุมชนกับการพัฒนา   3(3-0-6) 
       The Community and Development  
   ศึกษาลักษณะ องคประกอบและโครงสรางชุมชน วิวัฒนาการ แนวคิดของชุมชน
กับการพัฒนา   ทุนของชุมชนในมิติตาง ๆ  โดยศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจชุมชนที่มีความ
หลากหลาย ซับซอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   ตลอดจนการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อ
นําไปสูการเรียนรูและการปรับตัวใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 
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GSOC 2102   สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 
  Thai Society  and  the Sufficiency Economy Philosophy 
   ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย    การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญา    เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาสังคมภายใตแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  อันจะนําไปสูการพึ่งพาตนเอง    เพื่อการดํารงชีวิตอยางสันติสุข  มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
 
GSOC 2103   ความหลากหลายทางสงัคมและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
              Diversities of  Society  and Culture 
   ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของชาติ   ชาตินิยม   ทองถ่ินนิยม   ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคมไทย    การนําเสนอภาพความเปนตัวตนและการสรางความภาคภูมิใจในตนเอง  
โดยวิเคราะหผานปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้น   แกไขปญหาอยางสรางสรรค  เขาใจและยอมรับ
กลุมคนที่แตกตาง ทางดานเพศ ชาติพันธุ กลุมคนดอยโอกาสที่ถูกกีดกันภายใตสังคมสมัยใหมอัน
นําไปสูความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 
GSOC 2104   โลกยุคโลกาภวัิตน   3(3-0-6) 
             The Globalized  World  
  ศึกษาสภาพและปญหาเศรษฐกิจ   สังคม   การเมือง   วัฒนธรรม   และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  บทบาทอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจที่มีผลกระทบตอภูมิภาคตาง ๆ  
ตลอดจนการปรับตัวของประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน  โดยการอภิปรายและวิเคราะห
กรณีศึกษา  เพื่อใหเกิดความรู  เขาใจ  ตระหนักและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
กระแสโลกาภิวัตน 
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GSOC 1201   กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
            Law in Daily Life  
  ศึกษาที่มา  ความหมาย  ความสําคัญและสาระสําคัญของกฎหมาย  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของหลักนิติกรรม-สัญญา  
ละเมิด  ครอบครัว  มรดก  กฎหมายอาญา  กฎหมายคุมครองผูบริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย  โดยศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และอภิปรายกรณีตัวอยาง  เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
 
GSOC 1202    การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 

           Thai Politics and Government      
  ศึกษาความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  วิวัฒนาการของ
การเมืองการปกครองไทย  โครงสรางและกระบวนการของระบบการเมืองไทยการปกครองไทย
สมัยใหม  ประกอบดวยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
รัฐธรรมนูญ  อํานาจ  อธิปไตย  ระบบพรรคการเมือง  ระบบการเลือกตั้ง  ระบบบริหารราชการไทย
ตามหลักธรรมาภิบาล  การปกครองสวนทองถ่ิน และแนวโนมของการเมืองการปกครองไทย โดย
ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และอภิปรายกรณีตัวอยาง  เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ตระหนักใน
ความเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยของไทย 
 
GSOC 2301   มนุษยกับสิ่งแวดลอมท่ียั่งยนื   3(3-0-6) 

           Humanity and Environmental  Sustainability   
  ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม   ความเขาใจถึงการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีการแกไข หลักการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม   ความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในทุกระดับ โดยเนนการสรางความรู  ความเขาใจ 
วิเคราะหอภิปราย  ตลอดจนการประเมินสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมผานกรณีศึกษา  เพื่อให
ตระหนักถึงคุณคาของการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ผลกระทบ วิธีแกไข หลักการอนุรักษ  และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  เพื่ออยูรวมกันในสังคมดวยความผาสุก 
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GSOC 2302   การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
          Tourism for Quality of Life                

             ศึกษาความรูเบื้องตนและวิวัฒนาการดานการทองเที่ยว ความหมาย  ความสําคัญ  
ลักษณะพื้นฐาน และรูปแบบการทองเที่ยว   แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในทองถ่ินและแหลงทองเที่ยว
สําคัญอื่น ๆ   การวางแผนทองเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตลอดจนผลกระทบและการอนุรักษ 
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  โดยศึกษาคนควา  อภิปราย  กรณีศึกษา  เพื่อประยุกตการทองเที่ยวสู
คุณภาพชีวิตที่ดี   
 
GSOC 2401   การจัดการการเงินและบัญชีสวนบุคคล   3(3-0-6) 
                 Financial Management and Personal Accounting   
  ศึกษา  ความหมาย  ความสําคัญ  กระบวนการ  การจัดการการเงินและบัญชีสวน
บุคคล  การจัดทํางบประมาณ  แหลงเงินฝาก  แหลงเงินกู  และวิธีคิดดอกเบี้ย   การวางแผนใชเงิน
เพื่อเปนหลักประกันของชีวิต  การวางแผนภาษีและการเสียภาษีเงินได  การจัดทํางบประมาณรายได  
หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน  ตลอดจนการจัดทําบัญชี
รายรับ - รายจายในครัวเรือน  เพื่อสามารถวางแผนการใชจายเงินไดอยางเหมาะสม 
 
GSOC 2402   หลักการจัดการองคการสมัยใหม   3(3-0-6) 

             Principles of Management in Modern Organizations   
  ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม การจัดการองคการ        
การจัดการทรัพยากรขององคการ หนาที่ในการจัดการ ประเด็นตาง ๆ  ที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนม
ดานการจัดการสมัยใหม  โดยการศึกษาคนควาและกรณีศึกษา  อันนําไปสูการปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีผลตอการจัดการองคการ 
 
 GSOC 2403   มนุษยกับเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 
                       Humanity  and the Economy  

         ศึกษา  ความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบเศรษฐกิจ  ความสัมพันธระหวางมนุษย
กับเศรษฐกิจ   ความสัมพันธของหนวยเศรษฐกิจและกิจกรรมในระดับครัวเรือน ชุมชน สังคม และ
ระหวางประเทศ   ภาวะเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐ  ประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการ  
โดยศึกษา  คนควา  อภิปราย และใชกรณีศึกษา  เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
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GSOC 2404   ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6) 

  Fundamental Knowledge of Business Practices   

   ศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจ  ดานการจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหาร
สํานักงาน ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  โดยศึกษาการประกอบธุรกิจ ปญหาที่
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ  เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบ
ธุรกิจ  
 
GSCI 1101   การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
   Thinking and Decision Making 

  ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห
ขอมูลขาวสาร  โดยการใชหลักตรรกะ  การใชเหตุผล  การคิดเชิงตัวเลข  กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรูดวยวิธีตาง ๆ เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติ เพื่อสามารถประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตอยางถูกตอง  

 
GSCI 1102   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  3(3-0-6)  
    Information Technology for Life   
  ศึกษาหลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทขอมูล 
แหลงที่มาของสารสนเทศ  ประโยชนของอินเทอรเน็ต   ความเกี่ยวของของสารสนเทศในการใช
ชีวิตประจําวัน   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการฐานความรูและการสราง
สารสนเทศ  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  จริยธรรมและ
กฎหมายทางคอมพิวเตอร ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร   โดยเรียนรูผานการปฏิบัติการ             
ใชโปรแกรมระบบ  โปรแกรมประยุกต การสืบคนขอมูล และการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อดํารงชีวิตอยางรูเทาทัน  
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GSCI 2101   วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
    Science for Quality of Life  
  ศึ กษาความหมายและความสํ าคัญของวิทย าศาสตร เพื่ อคุณภาพชี วิ ต 
กระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การเสริมสรางคุณภาพชีวิต  อนามัยเจริญพันธุ  
ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม โดยการศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และใชกรณีศึกษา เพื่อนําความรูทางวิทยาศาสตรไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมีคุณภาพ 
 
GSCI 2102   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
   Science and Technology in Daily Life   

  ศึกษาความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกับการประยุกตใชสารเคมีและฟสิกสในชีวิตประจําวัน  เทคโนโลยีชีวภาพ   
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  เทคโนโลยีทองถ่ิน  การประยุกตใชและ
ผลกระทบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  สังคมและโลก  โดยการศึกษาคนควา 
วิเคราะห อภิปราย กรณีศึกษา เพื่อดําเนินชีวิตในประจําวันอยางรูเทาทัน ถูกตอง และปลอดภัย  

 
GSCI 2103   อาหารเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต   3(3-0-6) 

  Food  for the Development of Living Standards   
  ศึกษาแหลงอาหารที่จําเปนตอคุณภาพชีวิต  อาหารสําหรับบุคคลในวัยตาง ๆ   ภูมิปญญา

อาหารพื้นบาน  ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  คุณคาของอาหารกับสุขภาพ  หลักการ
เลือกบริโภคอาหารอยางชาญฉลาด  อันประกอบดวย อาหารกับการชะลอความแก  อาหารบําบัดโรค  
อาหารขจัดสารพิษ และการอานฉลากกํากับอาหาร การคิดและตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร โรค
และอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักสุขอนามัย  โดยศึกษาคนควา อภิปราย วิเคราะห 
และกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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GSCI 2104   พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  Plants for Development of  Living Standards   

  ศึกษาความสําคัญของพืชในฐานะผูผลิตปฐมภูมิที่เปนแหลงอาหาร เทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับการปลูกพืช  การใชประโยชนจากพืชเพื่อการดํารงชีวิต  รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพแวดลอมของที่อยูอาศัยและพื้นที่สีเขียวแบบตาง ๆ  และวิธีการจัดการกับพืชเศรษฐกจิเพือ่การ
พัฒนาแบบยั่งยืน  โดยการศึกษา วิเคราะห อภิปราย และกรณีศึกษา เพื่อเสริมสรางสุขภาพกายและ
จิตใจใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 
GSCI 2105   วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย   3(3-0-6) 
   Sport and Health Sciences  
  ศึกษาความสําคัญ และหลักการทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  การเลือก
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  การจัดโปรแกรมฝกการออกกําลังกายใหเหมาะสม  การตรวจสอบ
สุขภาพทางกาย  การทดสอบและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  การปองกันและดูแลอาการ
บาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา  โภชนาการกับการออกกําลังกาย  และผลการออก
กําลังกาย โดยเนนการเรียนรูผานการปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย  กีฬา และนันทนาการ 
เพื่อใหเกิดพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
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2 ) หมวดวิชาเฉพาะ      
AG 1101  หลักพืชศาสตร 3(2-2-5) 
  Principles of Plant Science  

 ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาที่สําคัญของ
สวนตางๆของพืช กระบวนการสําคัญที่เกี่ยวของกับโภชนาการของพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของพืช วิธีการปลูก การบํารุงรักษา การขยายพันธุพืชและการปรับปรุงพันธุพืช การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตเบื้องตน  

 

AG 2101  พันธุศาสตรประยุกตทางการเกษตร    3(2-2-5)  
 Applied Genetics in Agriculture  
  วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
    BIO 1101  ชีววิทยาพืน้ฐาน 
 ประวัติและความสําคัญของพันธุศาสตร สารพันธุกรรม การแบงเซลล กฎของเมลเดลและการ
ถายทอดลักษณะ การควบคมุการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลงยนี โครโมโซม และการกลาย
พันธุ พันธุศาสตรประชาการ วิวัฒนาการทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การประยุกตใชพันธุศาสตร
กับงานดานการเกษตร 

 

AG  2401            จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                         3(2-2-5) 
                             Microbiology for Agriculture and Agro-Industry 
                              วิชาบงัคับกอน   : ตองเรียนรายวิชา  
                                  BIO 1101ชีววิทยาพืน้ฐาน 
                           ความสําคัญของจุลินทรียตอการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทของ                

จุลินทรียและการจัดจําแนก  สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของจุลินทรีย เมแทบอลิซึม การ

เจริญเติบโต การสืบพันธุ พันธุกรรม การควบคุมจุลินทรีย การประยุกตใชจุลินทรียดานการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร การถนอมอาหารดวยจุลินทรียและการกําจัดของเสียทางอุตสาหกรรม

เกษตร ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
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AGRO 2601  พืชอาหารสัตว          3(2-2-5) 
  Forage Crops 

  การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
คุณคาทางอาหาร การปลูกสรางและการจัดการทุงหญาและพืชตระกูลถ่ัว การเก็บเกี่ยวและการเก็บ
รักษา การแปรรูปและการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว  
 

ANSC 1101  หลักการเลี้ยงสัตว      3(2-2-5) 
   Principles of Animal  Husbandry  

                          หลักเบื้องตนของการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ    พันธุสัตว   การปรับปรุงพันธุสัตว 
โภชนศาสตรสัตว สรีรวิทยาของสัตว การจัดการเลี้ยงดู การสุขาภิบาลสัตว และโรคที่สําคัญของ
สัตว การนําความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง การผลิตสัตวใน
ระบบอุตสาหกรรมครบวงจร หลักการของเกษตรอินทรีย การจัดการฟารมปศุสัตวอินทรียและ
ตลาดสินคาปศุสัตวอินทรีย  
 
ANSC  1102   การผลิตสัตวปก   3(2-2-5) 
  Poultry Production 

  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา  
                          ANSC 1101 หลักการเลี้ยงสัตว                                   
                      สัตวปกเศรษฐกิจชนิดตางๆ ที่เล้ียงในระดับอุตสาหกรรม โรงเรือนและอุปกรณการ
เล้ียง  การจัดการโรงฟก อาหารและการจัดการ การจัดการฝูงพอแมพันธุ พันธุกรรมและการ
ขยายพันธุ  โรคสัตวปก  การปองกันและควบคุมโรค  การบันทึกและการวิ เคราะหขอมูล 
อุตสาหกรรมการผลิตสัตวปกครบวงจร  การจัดสถานที่เหมาะสมในการผลิตสัตวปก มาตรฐาน
ฟารมสัตวปก 
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ANSC   2201  การผลิตสุกร   3(2-2-5) 
  Swine Production 
  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา  
    ANSC 1101 หลักการเลี้ยงสัตว                                
                      การผลิตสุกรเพื่อการคา  พันธุสุกร  การคัดเลือก  การจัดการผสมพันธุ  การให
อาหาร  สุกรระยะตางๆ โรงเรือนและอุปกรณ  การวางแผนการผลิต  การจัดการฟารม การตลาด
สุกร  เกรดและการจัดแบงเกรดซากสุกร  การประเมินลักษณะซากในสุกร โรคสุกร การปองกัน 
และการควบคุม  การบันทึกและวิเคราะหขอมูล อุตสาหกรรมการผลิตสุกรครบวงจร การจัดการ
ส่ิงแวดลอมในฟารมสุกร 

 

ANSC 2203   การผลิต แพะ แกะ          3(2-2-5) 
  Sheep and Goat Production 
           วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
  ANSC 1101 หลักการเลี้ยงสัตว 
          ความสําคัญของการเลี้ยง แพะ  แกะ  ประเภทและพันธุ แพะ แกะ การคัดเลือกและ
การผสมพันธุ  การเลือกสถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูแพะ แกะประเภทตางๆ อาหาร
และการใหอาหาร    โรคและการสุขาภิบาล  การฟอกขนแกะ  การแปรรูปผลิตภัณฑจากแพะ แกะ
และการตลาด การจดบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารม 

 

ANSC 2501  โรงเรือนและอุปกรณ 3(2-2-5)  
 Animal Housing and Equipment  
  โรงเรือนและอุปกรณเล้ียงสัตวชนิดตางๆ การวางแผนและการออกแบบ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว การกําหนดตําแหนงระบบการกําจัดของเสียจากสัตว การกําหนดเสนทางการ
ขนสงในฟารมปศุสัตว การประเมินราคาตนทุนของสิ่งกอสรางโรงเรือนสําหรับสัตว  

 

ANSC 3104   การจัดการไกพอแมพันธุและโรงฟก      3(2-2-5) 
  Poultry  Breeder and  Hatchery  Management 

  วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
   ANSC  1101   หลักการเลี้ยงสัตว   
  การจัดการไกพอแมพันธุ    การสรางฟองไข การตรวจวัดคุณภาพไข การพัฒนา
ของตัวออนไก โรงฟกไขและอุปกรณที่ใชในโรงฟก ปจจัยที่มีผลตอการฟกไข การจัดการโรงฟกไข 
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ANSC 3204 การผสมเทียม  3(2-2-5) 
  Artificial   Insemination 

  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา   
   VM 2402  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2 
  ประโยชนและความสําคัญของการผสมเทียม   กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบ
สืบพันธุ  วิธีการรีดเก็บน้ําเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ การเจือจางและการเก็บรักษาน้ําเชื้อ    การ
ตรวจการเปนสัด และเทคนิคการผสมเทียม การตรวจการอุมทอง โรคติดตอทางระบบสืบพันธุ การ
บันทึกขอมูลงานผสมเทียม  การผสมเทียมสัตวปก  การเจือจางน้ําเชื้อ การเก็บรักษาน้ําเชื้อ การฉีด
น้ําเชื้อ การพิสูจนการผสมติด 
 
ANSC 3205  การจัดการของเสียจากฟารม  3(2-2-5)  
 Animal Waste Management  

ของเสียและสิ่งเหลือใชจากการเลี้ยงสัตว การนําเอาของเสียและสิ่งเหลือใชมา
ดัดแปลงใหเปนประโยชน การจัดการของเสีย 

 
ANSC 3206     การผลิตปศุสัตวอินทรีย  3(2-2-5) 
   Organic Livestock Production 
       ศึกษาหลักการเกษตรอินทรีย   มาตรฐานพื้นฐานสําหรับการผลิตและการแปรรูป
เกษตรอินทรีย   มาตรฐานการผลิตปศุสัตวอินทรีย ประยุกตความรูดานสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา 
สรีรวิทยา พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตวเพื่อการเลี้ยงสัตวแบบอินทรีย การจัดการฟารมปศุสัตว
อินทรีย  ตลาดสินคาปศุสัตวอินทรีย และมาตรฐานผลิตภัณฑอินทรีย 
 
ANSC 3301  ระบบสารสนเทศทางสัตว  3(2-2-5)  
 Animal Information System  

โครงสรางขั้นพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางสัตว การใชและการสรางระบบ
สารสนเทศ การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสัตวศาสตร  
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ANSC  3401  โภชนศาสตรสัตว  3(2-2-5) 
  Animal   Nutrition 
  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา  
     VM  2402  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2 
  องคประกอบของอาหารสัตวและสารพิษในวัตถุดิบอาหารสัตว การประเมินคุณคา
อาหารสัตว การยอย และการดูดซึมสารอาหาร ความจําเปนของธาตุอาหารตอสัตวและกระบวนการ
ภายในรางกายที่เปลี่ยนธาตุอาหารใหเปนประโยชนทั้งสัตวกระเพาะรวมและสัตวกระเพาะเดี่ยว 

 

ANSC 3402  การผลิตโคเนือ้         3(2-2-5) 
  Beef  Cattle Production 
  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
  ANSC 1101 หลักการเลี้ยงสัตว                                    
                      ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุโคเนื้อ หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารมโคเนื้อ อุปกรณและโรงเรือน อาหารและการให
อาหารโคเนื้อ โรคโคเนื้อ การปองกันและควบคุม การจัดการฝูงโคเนื้อ การทําทะเบียนประวัติ การ
จดบันทึกตางๆ การตลาดโคเนื้อ การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมโคเนื้อ มาตรฐานฟารมโคเนื้อ 

 

ANSC 3403   การผลิตโคนม   3(2-2-5) 
  Dairy Cattle Production 
  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
    ANSC 1101 หลักการเลี้ยงสัตว                                  
                      ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคนม  พันธุโคนม หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุโคนม โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงดูโคนม อาหารและการใหอาหาร
โคนม การจัดการฝูงโคนม โรคโคนม การปองกันและควบคุม การรีดนม คุณภาพน้ํานม การจด
สถิติและการทําบัญชี การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมโคนม มาตรฐานฟารมโคนม 
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ANSC 3901     สถิติและการวางแผนการทดลองทางสตัวศาสตร          3(3-0-6) 
   Statistics and Experimental Design in Animal Science  
  วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
    STAT 2401 หลักสถิติ 
  หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยาง วิธีการวางแผนการทดลองแบบตางๆ 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติและสรุปผลการทดลอง การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  

 
ANSC  4403   สารพิษในอาหารสัตว        3(3-0-6) 
  Toxic Substances in Feed  

ชนิด  และการจําแนกประเภทสารพิษในวัตถุดิบอาหารสัตว  วิ ธีการและ
กระบวนการศึกษาเกี่ยวกับสารพิษ วิธีการทําลาย และลดสารพิษในวัตถุดิบอาหารสัตว การทําลาย
พิษที่เกิดขึ้นในรางกายสัตว ลักษณะที่ไมพึงประสงค และผลเสียของสารพิษในสัตว การปนเปอน
สารพิษในอาหารสัตวอันเนื่องมาจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารสัตว การแปรสภาพทางชีวภาพ 
ของสารพิษ  

 
ANSC 4404  เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ  3(2-2-5)  
 Meat and Meat Products   
 โครงสรางและองคประกอบของเนื้อสัตว การจัดการโรงฆาสัตว การเก็บรักษา
เนื้อสัตว การแปรรูปเนื้อสัตว การบรรจุหีบหอ การจัดการตลาด 
 
 
ANSC 4405  น้ํานมและผลติภัณฑนม  3(2-2-5)  
 Milk and Dairy Products   

กายวิภาคและสรีรวิทยาของตอมนม องคประกอบของน้ํานม โรงงานแปรรูป
น้ํานมการตรวจสอบคุณภาพน้ํานม การเก็บรักษาน้ํานม การแปรรูปและผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอ 
การตลาด  
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ANSC 4406  ไขและเนื้อไก  3(2-2-5)  
 Egg and Chicken Meat  
 โครงสรางและองคประกอบของไข และเนื้อไก โรงฆาและชําแหละ การเก็บรักษา
ไขและเนื้อไก การแปรรูปไขและเนื้อไก การตลาด 
 
ANSC 4407  เทคโนโลยีอาหารสัตว         3(2-2-5) 
   Animal  Feed  Technology  
  อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวโดยทั่วไป  ลักษณะทางกายภาพ และเคมีของ
วัตถุดิบอาหารสัตวตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต  การเก็บรักษา  การประกอบสูตรอาหารตามความ
ตองการของสัตวเล้ียงแตละชนิดในระยะตางๆ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
ANSC 4408 การจัดการสัตวปา      3(2-2-5) 
  Wildlife Management 
  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
   ANSC 1101  หลักการเลี้ยงสัตว 
  ธรรมชาติของสัตวปา  พฤติกรรม อาหารและการใหอาหาร โรคและการปองกัน 
การเพาะพันธุ การควบคุมและการเคลื่อนยาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับสัตวปา 
 

ANSC 4501  การปรับปรุงพันธุสัตว     3(2-2-5) 
  Animal    Breeding  and  Improvement  
  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
      AG 2101 พันธุศาสตรประยุกตทางการเกษตร  
  ความหมายของการปรับปรุงพันธุสัตว การวางแผนการปรับปรุงพันธุสัตว 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวกับงานปรับปรุงพันธุ พื้นฐานทางเซลล และพันธุศาสตร ความ
แปรปรวนของฟโนไทป การเปลี่ยนแปลงความถี่ของจีน     ระบบการผสมพันธุ  การคัดเลือกสัตว  
การปรับปรุงพันธุไกเนื้อ ไกไข  สุกร โคนม และโคเนื้อ 
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ANSC 4902   ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร 3(250) 
  Special Problems  in  Animal Science 
  วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
     ANSC 3901 สถิติและการวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร 
  ดําเนินการวิจัยทางดานสัตวศาสตรและนําเสนอพรอมทํารายงาน 
 
ANSC 4904   สัมมนาทางสตัวศาสตร 3(3-0-6) 
  Seminar in  Animal Science  
  การอภิปรายกลุม   การเสนอรายงาน การรวบรวมขอมูล การศึกษาและคนควาดาน
สัตวศาสตรและการนําเสนอพรอมทํารายงาน 

 

BIO 1101  ชีววิทยาพื้นฐาน               3(2-3-6) 
   Fundamental  Biology 

   สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล  เนื้อเยื่อ  การสืบพันธุและการเจริญเติบโต  
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การสังเคราะหแสง การหายใจและการลําเลียงสาร
ในรางกาย  ระบบประสาทและฮอรโมน  กําเนิดและวิวัฒนาการ  พันธุกรรม  การจําแนกสิ่งมีชีวิต  
พฤติกรรมของสัตว  นิเวศวิทยา ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
 

BIO 2301  สัตววิทยา  3(2-3-6)  
 Zoology  
  วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
    BIO 1101  ชีววิทยาพืน้ฐาน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสัตว ในการจําแนกประเภท การศึกษาสัตวในกลุมไฟลัม
ตางๆ ทางดานสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุและการเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของ
สัตว วิวัฒนาการ การรวบรวมและการเก็บตัวอยางสัตว  ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
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CHEM 1101   เคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 
   Fundamental Chemistry 
  ศึกษาเกี่ยวกับสสารและการวัด โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณ
สัมพันธ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี 
กรด-เบส เคมีไฟฟา เคมีอินทรีย และเคมีส่ิงแวดลอม 
   ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี การใชอุปกรณ 
เครื่องมือพื้นฐาน และปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
 
CHEM 2401 เคมีอินทรียพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  Fundamental Organic Chemistry 
     วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

     CHEM 1101  เคมีพื้นฐาน 

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประวัติของวิชาเคมีอินทรีย พันธะในสารประกอบ
อินทรีย  ไฮบริไดเซชันของคารบอน การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย  สเตอริโอเคมี  สมบัติทาง
กายภาพ  การเตรียม  ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน  สารประกอบอะโรมาติก และ
สารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชันชนิดตางๆ  สารอินทรียในชีวิตประจําวัน   
 
CHEM 2402 ปฏิบตัิการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1(0-3-2) 
  Fundamental Organic Chemistry   Laboratory 
   วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

    CHEM 1101  เคมีพื้นฐาน 

  ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนในทางเคมีอินทรีย  การแยกและการทําให
บริสุทธิ์  การสกัด  การกลัน่  การกรอง  การตกผลึก  และโครมาโทรกราฟ  การวิเคราะหสารอินทรีย
เบื้องตน  การทดสอบหมูฟงกชัน  และการเตรียมอนุพนัธของกรดอินทรีย 
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CHEM 3701 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(3-0-6) 
  Biochemistry 
  วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
     CHEM 2401 เคมีอินทรียพื้นฐาน 
 CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน                                                            
  ศึกษาเกี่ยวกับโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต สมบัติ หนาที่ และบทบาทของเซลล 
และองคประกอบของเซลล กรด-เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก 
วิตามิน และ ฮอรโมน การยอย การดูดซึม   เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ลิพิด และโปรตีน 
 
CHEM 3702 ปฏิบตัิการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
  Biochemistry   Laboratory 
  วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
     CHEM 2401 เคมีอินทรียพื้นฐาน 
 CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน                                                            
  สารละลายบัฟเฟอร  การทดสอบสมบัติและวิเคราะหหาปริมาณของกรดอะมิโน 
โปรตีน  เอนไซม  คารโบไฮเดรต  ลิพิด  และชีวพลังงานของเซลล 
 
ENG 1601  ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร      3(3-0-6) 

English for Sciences 

 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทเชิงวิชาการทางดานวิทยาศาสตร  
โดยการสืบคนขอมูล เอกสารทางวิชาการในสาขาวิชาเฉพาะดาน  วิเคราะห  สังเคราะห และ
นําเสนอโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 Developing English communication skills in scientific contents by retrieving, 
analyzing, synthesizing specific academic information and presenting it through information 
technology media. 
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ENG 1603  ภาษาองักฤษเพื่อการทํางาน 

  English for Work      3(3-0-6) 

  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อจดุประสงค
เฉพาะในการสมัครงาน การทํางานในองคกร เรียนรูมารยาท และวัฒนธรรมของเจาของภาษาให
สามารถใชภาษาอังกฤษ ในการสืบคน และแสวงหาความรูจากสารสนเทศเพื่อการสมัครงาน และ
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

Skills development in listening, speaking, reading and writing English, 
specifically in job applications and working in the workplace. Learning the manners and culture 
of people from different countries. Acquiring abilities to use English in applications and for 
working efficiently. 

 
MATH 1201   คณิตศาสตร 1   3 (3-0-6)  
 Mathematics 1 

             เมทริกซและดีเทอรมิแนนต  ระบบสมการเชิงเสน  ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ
ฟงกชันพีชคณิต  อนุพันธฟงกชันตรีโกณมิติ  อนุพันธฟงกชันแฝง  การประยุกตอนุพันธ  ปริพันธ
ไมจํากัดเขตและปริพันธจํากัดเขต   การประยุกตปริพันธ  

 
PHYS 1101   ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3-6) 
   Fundamental Physics 
  ระบบหนวย  เวกเตอร  การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  เครื่องกล
อยางงาย  สมบัติเชิงกลของสสาร  กลศาสตรของไหล   การเคลื่อนที่แบบแกวงกวัดและคลื่นเสียง   
คล่ืนกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา  สมบัติเชิงความรอนของสสาร  ไฟฟา  แมเหล็ก  แมเหล็กไฟฟา  
สารกัมมันตรังสีและการประยุกตใชงาน   การทดลองที่สอดคลองเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาอยางนอย 
10 การทดลอง   
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STAT 2401 หลักสถิติ  3(3-0-6)  
                    Principles  of  Statistics 
  ความหมายของสถิติ  ขอบเขตและประโยชนของสถิติ  สถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน  
ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ  หลักเบื้องตนของความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  คาคาดหมาย
ทางคณิตศาสตร โมเมนต การแจกแจงความนาจะเปนแบบทวินาม  แบบปวสซอง  และแบบปกติ  
การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง  หลักการประมาณคาพารามิเตอร  การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
คาเฉลี่ย สัดสวน และความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม การหาสหสัมพันธและ
การถดถอยเชิงเสนอยางงาย วิชานี้เนนถึงตัวอยางและแบบประยุกตของวิธีการใหเหมาะสมกับแตละ
วิชาเอก 
 
VM 2401   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 1                3(2-2-5) 
   Anatomy  and  Physiology of Animal  1 
  วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
   BIO 2301  สัตววิทยา   
    รูปราง ลักษณะ ตําแหนง และ องคประกอบของอวัยวะตางๆและหนาที่การทํางาน
ของระบบหอหุมรางกาย  ระบบโครงกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรูสึกตางๆ ตลอดจนความสัมพันธของแตละระบบในขณะที่มีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา
ในรางกายสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  
 

VM 2402    กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2                  3(2-2-5) 
  Anatomy  and  Physiology of Animal  2 
  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
   VM 2401  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 1 
     รูปรางลักษณะ ตําแหนง และ องคประกอบของอวัยวะตางๆและหนาที่การทํางาน
ของระบบยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนโลหิต และน้ําเหลือง ระบบหายใจ ระบบขับถายปสสาวะ 
ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ ตลอดจนความสัมพันธของแตละระบบในขณะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในรางกายสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
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VM 3101  โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป     3(2-2-5) 
  General Diseases and Sanitation of Domestic Animals 
  วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวิชา 
   VM   2402  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2 
  โรคที่สําคัญของสัตวเศรษฐกิจ  สาเหตุ อาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษาและ
การปองกันโรค การสุขาภิบาลสัตว  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว  
 
VM 4201  เวชภัณฑและเคมีภัณฑในสตัวเล้ียง 3(2-2-5)  
 Drug and Chemical Substance in Farm Animals  
  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
  VM 2402  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2 
 ประวัติศาสตรของเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย  การพัฒนายาและการควบคุมยา
สัตว  หลักการทางเภสัชจลนศาสตร  หลักการทางเภสัชพลศาสตร  ยาถายพยาธิ ยาออกฤทธิ์ใน
ระบบทางเดินอาหาร  ยาที่ใชกับระบบสืบพันธุ  ยาออกฤทธิ์กับระบบหายใจ  ยาระงับปวดและลดไข  
และยาตานการอักเสบชนิดไมใชสเตียรอยด  แรธาตุและวิตามินที่ใชในสัตว  สารเรงการ
เจริญเติบโต 
 
VM4202 การจัดการสุขภาพสตัว  3(2-2-5)  
 Animal Health Management  

ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพสัตว ความสัมพันธระหวางสุขภาพกับผลผลิต หลักการ
สุขภาพและการปองกันโรค ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สวัสดิภาพของสัตว  
 

ANSC 3801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีทางสตัวศาสตร  1(0-3-2)  
 Preparation for Professional Experience in Animal Science 

 การเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางสัตวศาสตร ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงาน
ในวิชาชีพ  
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ANSC 4801  การฝกประสบการณวิชาชีพทางสัตวศาสตร 6(560)  
 Field Experience in Animal Science 
 วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
  ANSC 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสัตวศาสตร  
  การฝกประสบการณวิชาชีพทางสัตวศาสตรในหนวยงานหรือสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวของกับสัตวศาสตร  มีการนําเสนอผลงานและเขียนรายงาน 

 

COOP 3801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-2) 
  Cooperative Education Preparation 
  การปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
โดยใหมีองคความรูในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ  ความรู
พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพแตละสาขาวิชา เชน การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งาน
ธุรการในสํานักงาน  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ  การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมี
ความรูความเขาใจในการจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน    การเขียนรายงานโครงงาน  
และการนําเสนอผลงานโครงงาน   
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COOP 4801 สหกิจศึกษา  6(560) 
  Cooperative Education 
  วิชาบงัคับกอน : ตองสอบผานรายวิชา 
   COOP 3801 เตรียมสหกิจศกึษา 
 การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกรผูใช
บัณฑิตเปนเวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 560  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรูที่ไดจากการศึกษา
ในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน  การจัดทําโครงงาน   การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน  และการนําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของ
พนักงานพี่เล้ียง  อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศก เพื่อใหเกิดทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและ
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  และเปน
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จ
การศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

92 

ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

 
1.  รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยศุภชัย  ศรีธิวงค 

1.1  ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย  ระดับ 9 
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป  พ.ศ. สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

- 
- 

สัตวแพทยศาสตร 

- 
- 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- 
- 

2534 
 
1.3  ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1  ผลงานวิจัย 

ศุภชัย  ศรีธิวงคและคณะ. “ผลของการสกดัสมุนไพรนมนาง (Pouteria cambodiana) 
ในโคนม”. ในการประชุมเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ. 10-11 มิถุนายน 2543, หนา 384-392 : 
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2544. 

สุพจน บุญแรง  ศุภชัย ศรีธิวงค  ยุทธนา สมิตะสิริ  และวหิาร โคตมะณ.ี การผลิต
กวาวเครือขาวแบบเกษตรอินทรียและการใชประโยชนทางดานการปลูกผัก (ระยะที ่1), 2551.  

Yuthana Smitasiri  Wasan Manoromng  Supot Boonraeng and Supachai Sritiwong.. 
Organic Pueraria mirifica tuber : Its potent estrogenic potency and its effects on some organs and 
vaginal histology of aged female mice, 2552. 

1.3.2  ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
ศุภชัย  ศรีธิวงค. โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป. เชียงใหม : ภาควิชาเกษตรศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏเชียงใหม, 2539. 
ศุภชัย ศรีธิวงค. การผสมเทียมโค. เชียงใหม : ภาควิชาเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏเชียงใหม, 2540. 
ศุภชัย  ศรีธิวงค. การจัดการของเสียในฟารมโคนม. เชียงใหม : คณะเทคโนโลยีการ 

เกษตร  สถาบันราชภัฏเชียงใหม, 2542. 
ศุภชัย  ศรีธิวงค. การจัดการของเสียในฟารมสุกร. เชียงใหม : คณะเทคโนโลยีการ 

เกษตร  สถาบันราชภัฏเชียงใหม, 2542. 
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ศุภชัย  ศรีธิวงค. ยาและสมุนไพรในชาง. เชียงใหม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2547. 

ศุภชัย  ศรีธิวงค. เภสัชวิทยาเบื้องตน. เชียงใหม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2549. 

ศุภชัย  ศรีธิวงค. ยาและสมุนไพรในชาง (ปรับปรุง). พิมพคร้ังที่ 3. เชียงใหม :       
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2550. 

ศุภชัย  ศรีธิวงค. “มาตรฐานฟารมเล้ียงสัตวประเทศไทย”. พิฆเนศวรสาร 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2529) : 19-27. 

ศุภชัย  ศรีธิวงคและคณะ. “พืชสมุนไพรทีใ่ชในชาง ไกชน และสัตวน้ํา”. ในสัมมนา
วิชาการเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม คร้ังที่ 3. 27-29 มิถุนายน 2544, หนา 73-94 : ศูนยวจิัยและ
พัฒนาวัตถุดิบยา เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑธรรมชาติ สถาบันวิจยัและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2544. 

1.3.3  ประสบการณการทํางาน 
1.3.3.1 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.3.3.2 รองคณบดีรับผิดชอบงานวชิาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.3.3.3 เลขานุการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.3.3.4 เขารับการอบรมหลักสูตรการแปรรูปเนื้อและนม ที่ University of 

Western Sydney , Hawkesbery Campus , Australia 
1.3.3.5 กรรมการวิชาการสถาบันราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.2546 
1.3.3.6 กรรมการประสานหลักสูตร สถาบันราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.2545-2547 
1.3.3.7 กรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของสถาบันราชภัฏเชียงใหม 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.2546-2550 
1.3.3.8 คณะอนกุรรมการของคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) เฉพาะกิจ

พิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย 3 ระดับ 8 กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
1.3.3.9 กรรมการชุดที่ 3 พิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย 3 เชิง

ประจักษ   สํ านักงานคณะกรรมการข าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  (ก .ค .ศ . )  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547-2550 

1.3.3.10   กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม พ.ศ.2550-2552, 
2552-ปจจุบัน 
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1.3.3.11 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 -
2551, และ พ.ศ. 2552-2553 

1.3.3.12 กรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.2552-
2553 

1.3.3.13 คณะกรรมการบริการงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พ.ศ.2552-
ปจจุบัน 
 
2.  ผูชวยศาสตราจารยทิพยา  สิงหลักษณ 

2.1  ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8 
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป  พ.ศ. สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

- 
การผลิตสัตว 
สัตวศาสตร 

- 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- 
2531 
2519 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1  ผลงานวิจัย  
- 

2.3.2  ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
ทิพยา  สิงหลักษณ. เอกสารประกอบการสอนวิชาเนื้อและผลิตภัณฑ. เชียงใหม : 

ภาควิชาเกษตรศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏเชียงใหม, 2540. 
ทิพยา  สิงหลักษณ. เอกสารประกอบการสอนวิชาปรับปรุงพันธุสตัว. เชียงใหม :  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2549. 
ทิพยา  สิงหลักษณ. เอกสารประกอบการสอนวิชาโภชนศาสตรสัตว. เชียงใหม :    

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2549. 
 2.3.3  ประสบการณการทํางาน 

2.3.3.1 ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร 
2.3.3.2 รองคณบดีรับผิดชอบงานบริหาร 
2.3.3.3 รองคณบดีรับผิดชอบงานวชิาการ 
2.3.3.4 กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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3.  ผูชวยศาสตราจารยนครินทร  พริบไหว 
3.1  ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  7 
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป  พ.ศ. สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

- 
สัตวศาสตร 
สัตวศาสตร 

- 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- 
2543 
2541 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ 

3.3.1  ผลงานวิจัย 
นครินทร  พริบไหว. การพัฒนาผลิตภัณฑบวยดองของชุมชนพระพุทธบาทสี่รอย     

ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม ดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร, 2548. 
3.3.2  ตํารา หนงัสือ บทความทางวิชาการ 
นครินทร  พริบไหว. การผลติสัตวปก. เชียงใหม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2548. 
นครินทร  พริบไหว. เนื้อสตัวและผลิตภัณฑเนื้อ. เชียงใหม : คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2549. 
3.3.3  ประสบการณการทํางาน 

  - 
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4.  อาจารยนักสิทธิ์  ปญโญใหญ 
4.1  ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป  พ.ศ. สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

- 
วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการอาหาร 
วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการอาหาร 

- 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- 
2547 

 
2540 

 
4.3  ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1  ผลงานวิจัย 
นักสิทธิ์  ปญโญใหญ. กลไกการจัดการการใชน้ํามันทอดอาหารตามโครงการอาหาร

ปลอดภัย แบบมีสวนรวมของกลุมผูผลิตและจําหนายอาหารในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม, 2550. (เอกสารอัดสําเนา) 

นักสิทธิ์  ปญโญใหญ. คุณภาพและอายุการเก็บรักษาเคร่ืองดื่มสมุนไพรใบมะรุม   
พาสเจอรไรสท่ีเก็บภายใตสภาวะแชเย็น, 2551.(เอกสารอัดสําเนา) 

นักสิทธิ์  ปญโญใหญ. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยการจัดการความรูความ
เปนเลิศของผูเรียนอุตสาหกรรมเกษตร รายวิชาสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, 2553. 
(เอกสารอัดสําเนา) 

 นักสิทธิ์  ปญโญใหญ . ผลของกลาเชื้อแบคทีเรียแลคติกตอกระบวนการหมัก 
องคประกอบทางเคมี และการยอมรับคุณภาพของปลาสม, 2553. (เอกสารอัดสําเนา) 

 นักสิทธิ์  ปญโญใหญ. รูปรางและชนิดบรรจุภัณฑมะมวงแผนท่ีมีตอพฤติกรรมการ
ยอมรับของผูบริโภค, 2553. (เอกสารอัดสําเนา) 

นักสิทธิ์  ปญโญใหญ. การเปล่ียนแปลงปริมาณวิตามินซีและฤทธิ์ในการตานอนุมูล
อิสระของน้ําฝรั่งในระหวางการพาสเจอรไรส, 2553.(เอกสารอัดสําเนา) 

4.3.2  ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
นักสิทธิ์ ปญโญใหญ. เอกสารประกอบการสอนวิชาเนื้อและผลิตภัณฑเนื้อ. เชียงใหม : 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2552. 
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นักสิทธิ์  ปญโญใหญ. เอกสารประกอบการสอนวิชาน้าํนมและผลิตภัณฑนม. 
เชียงใหม : คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2548. 

นักสิทธิ์  ปญโญใหญ. เอกสารประกอบการสอนวิชาไขและเนื้อไก. เชียงใหม :      
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2548. 

นักสิทธิ์  ปญโญใหญ. น้ําหนงัควาย ภูมิปญญาอาหารจากบานหวยไซ. เชียงใหม :      
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2550. 

นักสิทธิ์  ปญโญใหญและคณะ. “แนวทางการ จัดการใชน้ํามันทอดอาหารตาม
โครงการอาหารปลอดภัยเพือ่ผูบริโภคของกลุมผูผลิตและจําหนายอาหารในโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม, 2552. หนา 11-21.  

นักสิทธิ์  ปญโญใหญ. “การจดัการความรูเพื่อการฟนฟแูละพัฒนาอาหารทองถ่ินน้ํา
หนังควายอยางมีสวนรวมของชุมชนบานหวยไซ ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวดัลําพูน”. 
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นท่ี สกว., 2551. หนา 57-66.  

นักสิทธิ์  ปญโญใหญ. “น้ํามนัทอดอาหาร : หลักการควบคุมและความปลอดภัยของ
ผูบริโภค”. พิฆเนศวรสาร, 2550. หนา 67-74. 

นักสิทธิ์  ปญโญใหญ. “น้ําหนังควาย ภูมิปญญาอาหารจากบานหวยไซ”. 
ประสบการณวิจัยจากพื้นท่ี เลมท่ี 34. โครงการการจัดการความรูเพื่อการฟนฟูและพฒันาอาหาร
ทองถิ่นอยางมสีวนรวมของชุมชนบานหวยไซ ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน. ทุน
สนับสนุนการตีพิมพจาก สกว., 2550.(เอกสารอัดสําเนา) 

4.3.3 ประสบการณการทํางาน 
4.3.3.1 หัวหนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
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5.  อาจารยณัฐวุฒิ  ครุฑไทย 
5.1  ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป  พ.ศ. สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

- 
เกษตรศาสตร 
สัตวศาสตร 

- 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วข.ปทุมธาน ี

- 
2549 
2546 

 
5.3  ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1  ผลงานวิจัย 
ณัฐวฒุิ  ครุฑไทย. ผลของการเสริมกรดอะมิโนเมทไธโอนีนในอาหารตอการให

ผลผลิต คุณภาพไข และอวยัวะสืบพันธุของไกไขชวงอายุ 33-48 สัปดาห ท่ีเล้ียงในโรงเรือนระบบ
ปด, 2548. (เอกสารอัดสําเนา) 

ณัฐวฒุิ  ครุฑไทย. ผลของระดับโปรตีนในอาหารตอการใหผลผลิต อวัยวะสืบพันธุ 
และองคประกอบทางเคมีในไขของไกไขท่ีเล้ียงในโรงเรือนระบบปด, 2548.(เอกสารอัดสําเนา)  

Kaewtawee, C., N. Krutthai, K. Poosuwan, T. Poeikhampa, S. Koonawootrittriron 
and C. Bunchasak. Effect of Adding Liquid DL-Methionine Hydroxy Analog-Free Acid to 
Drinking Water on Growth Preformance and Small Intestinal Morphology of Nursery Pigs. 
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2009. 

5.3.2 ตาํรา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
 - 
5.3.3 ประสบการณการทํางาน 
 - 
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ภาคผนวก ค 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-------------------------------- 
 

เพื่อเปนการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพบังคับ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการรับรองวิทย
ฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) (๗) และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   พ.ศ. ๒๕๔๗    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๐ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาทีเ่ขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป 
ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ขอ ๔ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวหรือซ่ึง

ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”   หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“สภาวิชาการ”   หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“อธิการบดี”   หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“คณะหรือวิทยาลัย”  หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยที่มีหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด 
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“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลยั” หมายความวา คณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัยแตละแหง ตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม 

 “คณบดี”   หมายความวา คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่นักศึกษาสังกัด 

“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

“หัวหนาภาควิชา”  หมายความวา หัวหนาภาควิชาของคณะหรือวิทยาลัยที่
นักศึกษาสังกัด 

“หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาของคณะหรือวิทยาลัยที่
ศึกษาสังกัด 

“อาจารยที่ปรึกษา”  หมายคว ามว า อ า จ า ร ย ที่ ไ ด รั บก า รแต ง ตั้ ง โ ด ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อใหทําหนาที่ควบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนและ
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 

“อาจารยผูสอน”   หมายความวา อาจารยที่คณะหรือวิทยาลัยมอบหมายให
สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

“นักศึกษา”   หมายความวา นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

“นักศึกษาภาคปกต”ิ  หมายความวา นักศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในเวลาราชการหรือหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจ 
จัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 

“นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หากมีความจําเปนมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเชียงใหมอาจจัดใหเรียนในเวลาราชการดวยก็ได 

ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจในการออกคําสั่งและ
ประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ตลอดจนเปนผูวินจิฉัยช้ีขาดในกรณีเกิดปญหา 
จากการใชขอบังคับนี 
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หมวด ๑ 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
ขอ ๗ ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงพัฒนาบุคคลใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคา

ในระดับสูง ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ดานวิทยาการและดานทักษะชีวิตทักษะ
กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติมุงพัฒนาบุคคลใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
องคความรูในการใชแกปญหาและสรางสรรคสังคมคุณภาพ และสังคมแหงภูมิปญญา ทั้งนี้คงไวซ่ึง
ความเปนไทยและความเปนสากล อันสงผลในการเสริมสรางความเขมแข็งและดุลยภาพแหงสังคม
ทองถ่ิน และสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพบังคับของแตละสาขาวิชา 

ขอ ๘ ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ใน ๑ ภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหหากมีการ
จัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาการจัดการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในสัดสวน
เทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 

นักศึกษาภาคปกติหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน ๒ ภาคการศึกษาปกติหากมีการ
จัดการศึกษาในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามแผนการเรียนของสาขาวิชา สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
หนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน ๓ ภาคการศึกษา ประกอบดวย ๒ ภาคการศึกษาปกติและ
ภาคฤดูรอน 

การกําหนดและการปรับเปลีย่นวนัเปดวันปดของแตละภาคการศึกษาใหจดัทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตละภาคการศกึษาตามวรรคหนึง่และวรรคสอง 
แลวแตกรณ ี

กรณีที่มหาวิทยาลัยจะใชระบบการศึกษาอื่นเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาใดของคณะหรือ
วิทยาลัย ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียง
หนวยกิตกับระบบทวิภาคที่กําหนดไวในหลักสูตรใหชัดเจน หรือกรณีมหาวิทยาลัยจะกําหนด
วิธีการใหการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย หรือทั้งระบบในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียนตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน แตตองสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นและเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ 
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ขอ ๙ การคิดหนวยกิต 
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ 

ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
๙.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
๙.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ 
หนวยกิตระบบทวิภาค 

ขอ ๑๐ โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 

๑๐.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหมวดวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล เขาใจธรรมชาติ เขาใจตนเองและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิด
อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี 

การจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหจัดในลักษณะเปนรายวิชาโดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามสัดสวนที่
เหมาะสม โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพบังคับ
ช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับ
รวมกับรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๑๐.๒ หมวดวิชาเฉพาะ เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถมี
ทักษะ รูเทคนิควิธีและเขาใจกระบวนการงานอาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดและมีเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพนั้น ๆประกอบดวยกลุมวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพบังคับ และกลุมวิชาปฏิบัตกิาร
และฝกประสบการณวิชาชีพบังคับ โดยกลุมวิชาเฉพาะดาน สามารถจัดไดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว 
วิชาเอกคูหรือวิชาเอก และวิชาโทก็ได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมและสัดสวนแตละกลุมวิชาดังนี้ 
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๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 

๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต 

๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต 

กลุมวิชาเฉพาะดานที่จัดในลักษณะวิชาเอก และวิชาโท จํานวนหนวยกิตของ
วิชาเอกตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนทุกหลักสูตรเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร มี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดจํานวนหนวยกิตในขอ ๑๐.๑ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓ ใหสูง
กวาที่กําหนดไวได โดยจดัทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพบังคับ และกลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพบังคับ ใหมีการจัดการเรียน
การสอนที่เปนลักษณะเดียวกันในทุกหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค
สอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษาที่มีความรูที่สามารถวัดมาตรฐานไดโดย
จัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรการศึกษา 
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย

กวา ๑๒๐ หนวยกิต 
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิตสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆโดย
ครบถวน และใหระบุคําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี(๕ ป)ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา ๑๕๐ หนวยกิต 
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ขอ ๑๒ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยอยาง
นอย ๒ คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได 

กรณีไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙เรื่อง 
กําหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให
อาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได
อีก ๑ หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว 
 

หมวด ๒ 
การรับเขาเปนนักศึกษา 

 
ขอ ๑๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

๑๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพบังคับชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป ) หรือเทียบเทา ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๓.๓ คุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรกําหนดและใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๔ การขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษา 
๑๔.๑ ผูสมัครเปนนักศกึษาจะมีสถานภาพการเปนนกัศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยไดขึน้

ทะเบียนผูนั้นเปนนักศกึษาแลว 
๑๔.๒ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๓ 
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 

 
ขอ ๑๕ การลงทะเบียนเรียน 

๑๕.๑ กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๕.๒ การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 

๑๕.๓ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคปกติจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคพิเศษจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สวนการศึกษาภาคฤดูรอน
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของสาขาวิชานั้นไดกําหนดไว
เปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กําหนดไว หรือเปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่จะ
สําเร็จการศึกษา และมีจํานวนหนวยกิตคงเหลือที่จะลงทะเบียนเรียนต่ํากวา ๙ หนวยกิต 

การลงทะเบียนในภาคฤดูรอนของนักศึกษาภาคปกติไมนับเปนภาคการศึกษาปกติ
หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑ
ขางตนก็อาจทําได แตตองไมกระทบกระเทือนตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ตองเรียนให
ครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร 

๑๕.๔ นักศึกษาจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนการลงทะเบียนทุกครั้ง
นักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไวจะไมมีสิทธิลงทะเบียน
เรียน 

๑๕.๕ นักศึกษาที่ไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิขอคาธรรมเนียมการศึกษาคืน 

๑๕.๖ การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ และมี
หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว 

ขอ ๑๖ การเพิ่ม และการถอนรายวิชา 
การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของแตละภาค

การศึกษาและใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๑๗ การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) 
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๑๗.๑ การยกเลิกรายวิชา จะกระทําไดเมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชา และตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห 

๑๗.๒ การยกเลิกรายวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
อาจารยที่ปรึกษา 

ขอ ๑๘ ระยะเวลาการศึกษา 
๑๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) 

๑๘.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา 

๑๘.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๙ ภาคการศึกษา
และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา 

๑๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
๑๘.๒.๑ นักศึกษาภาคปกติ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษา

ปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา 
๑๘.๒.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษา 

และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษา 
๑๘.๓ หลักสตูรปริญญาตรี (๕ ป) 

๑๘.๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ สําเร็จการศึกษาไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา 

๑๘.๓.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ สําเร็จการศึกษาไมกอน ๑๒ ภาคการศึกษา
ปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๓๐ ภาคการศึกษาการนับเวลาศึกษา ใหนับจากวันที่เปดภาค
การศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
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   หมวด ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
ขอ ๑๙ เวลาเรยีน 

นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบปลายภาคในรายวชิาดังกลาวได ในกรณีที่นักศกึษามีเวลาเรียนนอยกวารอย
ละ ๘๐ แตไมนอยกวารอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 

ขอ ๒๐ ใหมีการวัดผลเปนระยะ ๆ ระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลเมื่อส้ินสุดการ
เรียนการสอนของภาคการศึกษานั้น โดยท่ีคะแนนระหวางภาคการศึกษาอยูในเกณฑ ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ 

ขอ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 
๒๑.๑ ระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนนแบงเปน ๘ ระดับ ดังนี ้
    ระดับคะแนน            ความหมาย                  คาระดับคะแนน 

A   ดีเยีย่ม (Excellent)   ๔.๐ 
B+    ดีมาก (Very Good)   ๓.๕ 
B   ดี (Good)    ๓.๐ 
C+   ดีพอใช (Fairly Good)   ๒.๕ 
C   พอใช (Fair)   ๒.๐ 
D+   ออน (Poor)   ๑.๕ 
D   ออนมาก (Very Poor)   ๑.๐ 
F   ตก (Fail)    ๐.๐ 

ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในแตละรายวิชาใหถือตามเกณฑ ดังนี้ 
(๑) รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในกลุมวิชา

ปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพบังคับตองไมต่ํากวา C 
(๒) รายวิชาทีเ่รียนตามหลกัสูตร ยกเวนขอ (๑) ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตอง

ไมต่ํากวา D 
(๓) ถานักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได 

เวนแตถาสอบตกในรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีสามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นตาม
เกณฑที่กําหนดในหลักสูตรได หรือถามีรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีที่สอบไดครบตามเกณฑที่
กําหนดในหลักสูตรแลวไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียนอีก 



 

 

109 

๒๑.๒ ระดับคะแนนที่ไมมีคาระดับคะแนน 
ระดับคะแนน   ความหมาย 
S    เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
U    ยังไมเปนทีพ่อใจ (Unsatisfactory) 

๒๑.๓ สัญลักษณอ่ืน ๆ 
       สัญลักษณ    ความหมาย 

I   การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete) 
IP   การศึกษายังไมส้ินสุด (In progress) 
M   นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
W   การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) 
V   เขารวมการศกึษา (Visitor) 
N   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 

๒๑.๔ การใหสัญลักษณ 
๒๑.๔.๑ การให A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือ มีผลงานที่
ประเมินผลไดตามระดับคะแนน 

(๒) เปลี่ยนจาก I IP และ M โดยสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๑.๔.๒ การให F นอกเหนือจากขอ ๒๑.๔.๑ จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้ 

(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๙ 
(๒) เมื่อนักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัย 
(๓) เปลี่ยนจาก I IP และ M ในกรณีที่ผูสอนไมไดสงผลการ

ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
๒๑.๔.๓ การให S และ U จะกระทําไดในรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให

เรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีผลการประเมินเปนที่พอใจ 
หรือยังไมเปนที่พอใจ ดังนี้ 

(๑) รายวิชาทีผ่ลการประเมินเปนที่พอใจใหไดระดับคะแนน S 
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(๒) รายวิชาที่ผลการประเมินยังไมเปนที่พอใจใหไดระดับ
คะแนน U 

(๓) ถานักศึกษาไดระดับคะแนน U ในรายวิชาใด นักศึกษาตอง
ลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะไดระดับคะแนน S 

๒๑.๔.๔ การให I จะกระทําไดในกรณีที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จและ
นักศึกษาตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน I เปนระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนนถาไม
ดําเนินการ ใหอาจารยผูสอนประเมินเฉพาะผลงานที่มีอยูใหเสร็จสิ้นและสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน I 
เปน F หรือ U แลวแตกรณี ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตามขอ ๑๘ 

๒๑.๔.๕ การให IP จะกระทําไดในกรณีที่รายวิชานั้นยังมีการศึกษา
ตอเนื่องอยู ยังไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ใหใชเฉพาะ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดผลและประเมินผลโดยสงผล
การประเมินภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไม
เกินกวาที่กําหนดตามขอ ๑๘ หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน IP
เปน F หรือ U แลวแตกรณี 

๒๑.๔.๖ การให M จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลาย
ภาคแตขาดสอบ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเลื่อนสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับ
อนุมัติใหสอบ อาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเปลี่ยน M เปนระดับคะแนน โดยตองสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตามขอ ๑๘ 
หากพนกําหนด ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน M เปน F หรือ Uแลวแตกรณี 

๒๑.๔.๗ การให W จะกระทําไดในกรณตีอไปนี ้
(๑) นักศึกษาไดรับอนุมัติการยกเลิกรายวิชาเมื่อพนกําหนดการ

เพิ่มถอนรายวิชา และกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๒ 
สัปดาห 

(๒) นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว และไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

(๓) นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว แตถูกสั่งใหพักการเรียนในภาค
การศึกษานั้น 

๒๑.๔.๘ การให V จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนเปนผูเขารวมการศึกษาโดยไมนับหนวยกิต และสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่อาจารย
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ผูสอนกําหนด หากไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดใหถือวานักศึกษาขอยกเลิก ซ่ึงจะไดรับ
สัญลักษณ W แทน 

๒๑.๔.๙ การให N จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่สํานกัสงเสริมวิชาการ
และ งานทะเบยีนยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตาม 
ประกาศมหาวทิยาลัย 

๒๑.๕ รายวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหไดรับการยกเวนการเรียนใหมีระดับ
คะแนนดังนี้ 

๒๑.๕.๑ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบให
ไดรับ ระดับคะแนน S 

๒๑.๕.๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรยีนจากการศึกษานอกระบบและ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดรับระดับคะแนน ดังนี้ 

CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 

CE (Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 

CT (Credits from Training) กรณีไดหนวยกิตจากการประเมิน
การศึกษา หรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

CP (Credits from Portfolio) กรณีไดหนวยกิตจากการเสนอแฟม
สะสมผลงาน 

ขอ ๒๒ คาระดับคะแนนเฉลี่ย 
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยคิดจาก

รายวิชาที่มีคาระดับคะแนนและสอบไดตามขอ ๒๑.๑ ใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตําแหนงโดยไมปด
เศษ 

๒๒.๑ คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา คํานวณจากทุกรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบไดในแตละภาคการศึกษา สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ I IP M 
และ N ยังไมนํามาคิดคาเฉลี่ยจนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตามขอ ๒๑.๑ 

๒๒.๒ คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย คํานวณจากทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนและสอบได ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ไดรับผลการศึกษาแลวสําหรับรายวิชาที่
ไดสัญลักษณ I IP M และ N ยังไมนํามาคิดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับ
คะแนนตาม ขอ ๒๑.๑ 
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๒๒.๓ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับ
หนวยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาเรียนใหครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 

 
๒๒.๔ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดระดับคะแนน

ต่ํากวา C หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เทียบเทาซึ่งระบุไวในหลักสูตร ใหนับหนวยกิตและ คา
ระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนที่ดีที่สุด 

 
หมวด ๕ 

การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก 
 

ขอ ๒๓ การลา 
๒๓.๑ การลาปวย ลากิจ ที่รวมกันแลวไมเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

ของรายวิชานั้น ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอน หากเกินจากนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชา โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ 

๒๓.๒ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาได มีสิทธิไดรับผอนผันดานการนับเวลาเรียน 
และสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนและการสอบ 

ขอ ๒๔ การลาพักการศึกษา 
๒๔.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาดวยเหตุผลความจําเปนแลวแต

กรณี โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ 
๒๔.๒ การลาพักการศึกษา กระทําไดคร้ังละไมเกิน ๑ ภาคการศึกษาถาจําเปนตอง

ลาพักการศึกษาตอ ใหยื่นคํารองใหม 
๒๔.๓ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการรักษา

สถานภาพนักศึกษา 
ขอ ๒๕ การลาออก 

การลาออกใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๖ 
การเปล่ียนสถานภาพนักศึกษา 

 
ขอ ๒๖ การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 

การเปลี่ยนประเภทนักศกึษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๒๗ การโอนยายสาขาวชิา 

๒๗.๑ การโอนยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเงือ่นไขของสาขาวิชาที่รับ
โอนยาย 

๒๗.๒ การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอืน่ใหเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
๒๗.๒.๑ นักศึกษาจะโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นไดตอเมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชาและคณบดีคณะเดิม และไดเรียน
ตามแผนการเรียนที่กําหนดในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ หรือไมนอยกวา ๓ ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ทั้งนี้ไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน 

๒๗.๒.๒ การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสาขาวิชา ภาควิชาและคณะที่รับโอนยาย โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒๗.๒.๓ การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอืน่ใหอยูในดุลพินิจของสาขาวิชา 
ภาควิชาและคณะที่รับโอนยายไปสังกัด พจิารณาอนุมัต ิ

๒๗.๓ การโอนยายสาขาวชิาจะสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการ
โอนยายสาขาวิชา 

๒๗.๔ เมื่อนักศึกษาไดโอนยายสาขาวิชาแลว รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวทั้งหมดจะ
นํามาคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย 

ขอ ๒๘ การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
๒๘.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนยายเฉพาะผูที่มีคณุสมบัติ ดังตอไปนี ้

๒๘.๑.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๓ 
๒๘.๑.๒ เปนนักศึกษาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลยั 

รับรองและศึกษาในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน 
๒๘.๑.๓ สอบไดทุกรายวิชาที่ศึกษาในสถานศึกษาเดิม และไดคาระดบั 

คะแนนสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือเทียบเทา 
๒๘.๒ การพิจารณารับโอนยายใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสาขาวิชา 
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หัวหนาภาควชิา และคณบดคีณะที่จะรับโอนยาย 
๒๘.๓ การรับโอนยายนักศึกษาจะตองมเีวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา

หนึ่งปการศกึษา การนับเวลาที่ใชในการศกึษาใหเปนไปตามขอ ๑๘ โดยใหนับระยะเวลา 
การศึกษา ทั้งในสถาบันเดิมและระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน 

 
ขอ ๒๙ รายวิชาที่จะนํามาเทยีบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบไดหรือเคย 

ศึกษา ฝกอบรม หรือมีประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวัน 
สําเร็จการศึกษา หรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียน หรือวันสุดทายที่ศึกษา ฝกอบรม หรือ 
มีประสบการณ 

ขอ ๓๐ ผูมีสิทธิไดรับโอนผลการเรียนไดแก ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
๓๐.๑ ศึกษาในมหาวิทยาลยัและยายสาขาวิชา 
๓๐.๒ เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและกลับมาศึกษาใหม 
๓๐.๓ สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 
๓๐.๔ เปลี่ยนสภาพของประเภทนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๑ เงื่อนไขในการเทยีบโอนผลการเรียน 
๓๑.๑ ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหพนสภาพ ตามขอ ๔๐.๑ 
๓๑.๒ การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไมจํากัด

จํานวนหนวยกิตที่ขอโอนผลการเรียน 
ขอ ๓๒ ผูมีสิทธิไดรับการยกเวน การเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

๓๒.๑ สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

๓๒.๒ ผานการศึกษาอบรมเนื้อหาสอดคลองตามหลักสูตร ที่จัดโดยหนวยงานที่
มหาวิทยาลัยรับรอง 

๓๒.๓ ผานการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยหรือ
จากประสบการณการทํางาน 

ขอ ๓๓ เงื่อนไขการยกเวนการเรียน 



 

 

115 

๓๓.๑ เปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา 
๓๓.๒ เปนรายวิชาที่ไดจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยการฝก

อาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียน 
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

๓๓.๓ ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภาหา
วิทยาลัยรับรอง ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปทั้งหมดโดยไมนําเงื่อนไข
ขอ ๒๙ และ ๓๓.๑ มาพิจารณา 

๓๓.๔ จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา รวมแลวตองไมเกิน
สามในสี่ของจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓๓.๕ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน ใหบันทึกไวในระเบียนผลการเรียน
ของนักศึกษา โดยใชสัญลักษณตามขอ ๒๑.๕ ในชองระดับคะแนน สําหรับผูที่ไดรับการยกเวนการ
เรียนตามขอ ๓๓.๓ ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไม
ตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 

ขอ ๓๔ ผูที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน ตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๓๕ การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเวน
การเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้ 

๓๕.๑ นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิต ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ภาค
การศึกษาปกติ 

๓๕.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ใหนับจํานวนหนวยกิต ๑๒ หนวยกิต เปน ๑ภาค
การศึกษา 

๓๕.๓ การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ ๓๐.๑ ใหนับจํานวนภาค
การศึกษาตอเนื่องกันจากเดิม สําหรับนักศึกษาตามขอ ๓๐.๒ ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคยศึกษา
และมีผลการเรียน 

ขอ ๓๖ การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๗ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือขอยกเวนการเรียนจะตองมีเวลาศึกษาอยู
ในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา โดยไมนับภาคการศึกษาที่มีการลาพักการเรียน 

ขอ ๓๘ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนและ
การยกเวนการเรียนรายวิชา 
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ขอ ๓๙ ผูไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมแตผูที่
ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 

หมวด ๘ 
การพนสภาพนักศึกษา 

 
ขอ ๔๐ นักศึกษาจะพนสภาพในกรณีดังตอไปนี ้

๔๐.๑ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา 
ขอใดขอหนึ่ง โดยพิจารณาผลการประเมินคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาค
การศึกษาที่กําหนดใหประเมิน ทั้งนี้การนับจํานวนภาคการศึกษาใหนับทั้งภาคการศึกษาที่มีการลา
พักการศึกษาดวย ดังนี้ 

๔๐.๑.๑ ระดับปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๒ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือส้ินภาคการศึกษาที่ ๓ 
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

๔๐.๑.๒ ระดับปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา ๑.๗๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๔ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือส้ินภาคการศึกษาที่ ๖ 
สําหรับ นักศึกษา ภาคพิเศษ 

๔๐.๑.๓ ระดับปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือ
ส้ินภาคการศึกษาที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ ที่ ๒๑ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

๔๐.๑.๔ ระดับปริญญาตรี (๕ ป) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา
๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๑๖ และที่ ๑๘ สําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือส้ินภาคการศึกษาที่ 
๒๔ และที่ ๒๗ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

๔๐.๑.๕ ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา 
๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๖ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือส้ินภาค
การศึกษาที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๙ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

๔๐.๑.๖ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐ 

๔๐.๑.๗ มีสภาพการเปนนักศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษากําหนดใน
ขอ ๑๘ 
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๔๐.๑.๘ ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และไดคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ย ตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําคา
ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ ๑๘ ถาใช
ระยะเวลาเกินกวาที่กําหนดไวและไดคะแนนสะสมเฉลี่ยไมถึง ๒.๐๐ นักศึกษาตองพนสภาพ 

๔๐.๒ สําเร็จการศึกษาและไดรับปริญญา 
๔๐.๓ ตาย 
๔๐.๔ ลาออก 
๔๐.๕ กระทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหพนสภาพ

การเปนนักศึกษา 
 

หมวด ๙ 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการใหปริญญา 

 
ขอ ๔๑ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา 

๔๑.๑ ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
๔๑.๑.๑ ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด

เฉพาะ โดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ 
คะแนน และ ไมมีผลการเรียนสอบตกในรายวิชาบังคับ 

๔๑.๑.๒ มีระยะเวลาในการศึกษาเปนไปตามขอ ๑๘ 
๔๑.๑.๓ มีความประพฤติดี 
๔๑.๑.๔ ไมมีภาระหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย 
๔๑.๑.๕ ผานการเขารวมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
๔๑.๑.๖สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

๔๑.๒ การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา 
๔๑.๒.๑ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๔๑.๑ตองยืน่

คํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนดมิฉะนั้นอาจ
ไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๒.๒กรณีที่นักศึกษายังไมขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ดวยมีความ
ประสงคจะลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัติตอ
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มหาวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห กอนการสอบปลายภาค โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพิ่มเติมรวมกับ
ระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแลวตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๘ 

๔๑.๒.๓ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๔๑.๑แต
มิไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑.๒ (๑) และไมไดขออนุมัติ
ลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาตางๆ ตามขอ ๔๑.๒ (๒) มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่อเสนอตอสภา 
มหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการ 
เปนนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

ขอ ๔๒ การใหปริญญา 
คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาเสนอชื่อ

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและขอรับปรญิญาตามขอ ๔๑ ตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นการให 
ปริญญาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญา 

ขอ ๔๓ การใหปริญญาเกียรตินิยม 
๔๓.๑ ผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๔๓.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับปริญญาตรี (๔ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับปริญญาตรี 
(๕ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)นักศึกษา
ภาคพิเศษมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับปริญญาตรี (๔ ป) หรือมีระยะเวลา
ศึกษาไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสําหรับปริญญาตรี(๕ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ภาค
การศึกษาสําหรับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

๔๓.๑.๒ สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาตาม
ขอ ๔๓.๑ (๑) 

๔๓.๑.๓ ไมมีรายวิชาใดที่เคยไดระดับคะแนน U หรือต่ํากวา C 
๔๓.๒ นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 

๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป 
๔๓.๓ นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 

๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๕๐ 
๔๓.๔ ในกรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม

อันดับ ๑ ตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ไมนอยกวา ๓.๕๐ 
และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 
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๓.๕๐ กรณีไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยแตละ
แหงไดไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๕๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

๔๓.๕ นักศึกษาที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
๔๓.๖ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ และ ๔๓ ตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นการใหปริญญา
เกียรตินิยมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญาเกียรตินิยม 

ขอ ๔๔ ช่ือปริญญา ใหใชช่ือปริญญาตามที่ตราไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน
สาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราช
กฤษฎีกาหรือกรณีที่ยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา ใหใชช่ือปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนด
ช่ือปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
หมวด ๑๐ 

อาจารยท่ีปรึกษา 
 

ขอ ๔๕ อํานาจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษามีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะนําในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
๔๕.๑ ดานการเรียนของนักศึกษาใหถูกตองตามหลักสูตร 
๔๕.๒ ดานการศึกษาตามขอบังคับนี้ 
๔๕.๓ รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปล่ียนแปลงรายวิชาจากที่กําหนด

ในแผนการเรียนการสอน การเพิ่มถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน
ในแตละภาคการศึกษาของนักศึกษา 

๔๕.๔ วิธีเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
๔๕.๕ พิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตอง 
๔๕.๖ ดานคุณธรรม จริยธรรม การเขารวมกิจกรรม และความเปนอยูของ

นักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 
๔๕.๗ รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบวินัยที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่นักศึกษากระทําความผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานใหหัวหนา
สาขาวิชาและคณบดีทราบเพื่อพิจารณานําเสนอรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายในการ 
พิจารณาโทษทางวินัยตอไป 
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หมวด ๑๑ 
การประกันคณุภาพของหลกัสูตร 

 
ขอ ๔๖ การติดตามและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใหมีการติดตามและควบคุม

มาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แตละสาขาวิชา 

ขอ ๔๗ การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยเสนอตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป 

ขอ ๔๘ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับนี้ได ใหเสนอตอสภาวิชาการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนกรณีไป 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๔๙ นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยกอนที่ขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับ
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของสําหรับนักศึกษาดังกลาวจนสําเร็จการศึกษา 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ภาคผนวก ง 

คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี 28/2552 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร  พ.ศ. 2547-2548 
 

คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี 33/2552 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร พ.ศ. 2547-2548 
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  คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

   ท่ี    ๒๘ / ๒๕๕๒ 
     เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการปรับปรงุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สตัวศาสตร  

พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ 
...................................................... 

 
 ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการโครงการปรับปรุง
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ืองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหแลวเสร็จและประกาศใชได  ใน
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๕ หลักสูตร  ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการยกรางหมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาเอกและกลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ) 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สัตวศาสตรโดยใหมีหนาที่นําขอมูลพื้นฐานจากการจัด
เวทีประชาคม การสังเคราะหงานวิจัยสถาบันและผลการประเมินหลักสูตรมายกราง  ปรับปรุง
หลักสูตรฉบับรางใหสมบูรณแลวสงตนฉบับหลักสูตรใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อ
ดําเนินการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยศุภชัย ศรีธิวงค  ประธานกรรมการ 

 ๒. อาจารยทิพยา    สิงหลักษณ        รองประธานกรรมการ 

 ๓.  รองศาสตราจารย ดร. ธีระ   รักความสุข ผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๔. รองศาสตราจารย ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกจิ ผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๕. ดร.สมคิด     พรหมมา ผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๖. อาจารยนักสิทธิ์    ปญโญใหญ กรรมการ 
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 ๗. นางธัญวรรณ    ศรีเดชะกุล กรรมการและเลขานุการ 

 ๘. นางสาวเกื้อกลู    ปุดผาม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 ส่ัง ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 

 

                                                        (รองศาสตราจารยนายสัตวแพทยศภุชัย  ศรีธิวงค) 

                                                                                 คณบด ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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  คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

   ท่ี    ๓๓ / ๒๕๕๒ 
     เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สัตวศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ 

...................................................... 
 ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการโครงการปรับปรุง
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหแลวเสร็จและประกาศใชได  ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวน ๕ หลักสูตร  ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา สัตวศาสตรโดยใหมีหนาที่ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักสูตรฉบับรางและ ปรับปรุงหลักสูตรฉบับรางใหสมบูรณแลวสงตนฉบับหลักสูตรให
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยศุภชัย ศรีธิวงค  ประธานกรรมการ 

 ๒. อาจารยทิพยา    สิงหลักษณ รองประธาน 

 ๓. รองศาสตราจารย ดร. สุวิชัย   โรจนเสถียร ผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์   เนียมทรัพย ผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๕.   อาจารยนกัสิทธิ์    ปญโญใหญ กรรมการ 

 ๕. นางธัญวรรณ    ศรีเดชะกุล กรรมการและเลขานุการ 

 ๖. นางสาวเกื้อกลู    ปุดผาม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ส่ัง ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 

 

      (รองศาสตราจารยนายสัตวแพทยศุภชัย  ศรีธิวงค) 

                                                                                คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 




