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                 สารบัญ 
หมวดที ่ 1. ข้อมูลทั่วไป               หน้า 
 1. ชื่อหลักสูตร           1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา        1 
 3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร        1 
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 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา        2 
 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร          2 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน          3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน หลักสูตร     3 
 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 

     พันธกิจของสถาบัน          4 
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน     4 
 

หมวดที ่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     5 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง           5 
          3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง           6 
 

หมวดที ่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 1. ระบบการจัดการศึกษา           6 
 2. การด าเนินการหลักสูตร        7 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน          9 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม       32 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย       32 
 

หมวดที ่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล    
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา      33 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน        33 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum  Mapping)          35 
 

หมวดที ่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา             
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน       39 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา      39 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร        40 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่       40 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์       40 
หมวดที ่7. การประกันคณุภาพหลักสูตร       
      1. การก ากับมาตรฐาน          40 
 2. บัณฑิต            41 
 3. นักศึกษา          42 
      4. อาจารย ์          42 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน        42 
        6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้           43 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     43 
หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน        45 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม        45 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานรายละเอียดหลักสูตร      46 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร      46 
 
เอกสารแนบ (ภาคผนวก)                

(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559       47 

(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง  
การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา       69 

(ค) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2559        74 
(ง) ค าอธิบายรายวิชา         128 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน      144 
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร       147 
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร       157 
(ซ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    159 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
ภาควิชา     เทคโนโลยีการเกษตร  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Animal Science 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 

(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of  Science (Animal Science) 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
  (ภาษาอังกฤษ) B.Sc.  (Animal Science) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
                         ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
130 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี    
 

    5.2 ประเภทหลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
          หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

             หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
                 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
                     หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
  

 5.3 ภาษาที่ใช้ 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
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5.4 การรับเข้าศึกษา  
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี) 
 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  
 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ก าหนดเปิดสอน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560  

      ได้พิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 1 /2560 
เมือ่วันที่ 17  เดือน  มกราคม     พ.ศ.2560 
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 3 /2560 
เมื่อวันที่   29  เดอืน  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ใน

ปีการศึกษา 2562 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
(1) นักสัตวบาล  
(2) นักวิชาการ / นักวิจัย  
(3) พนักงานประจ าห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์ / เนื้อสัตว์ 
(4) พนักงานขายอาหารสัตว์ อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ และเวชภัณฑ์  
(5) พนักงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
(6) ผู้จัดการฟาร์มบริษัท  
(7) ประกอบอาชีพอิสระที่เก่ียวข้องในทางสัตวศาสตร์ 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  

 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.สุธีรวัฒน์    พันธุ์มาลัย 
   3-3301-01573-62-8 

- วท.บ. (สัตวศาสตร์), 2539   
- วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2545 

- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
  คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2. อ.ดร.สายชล   เลิศสุวรรณ 
   3-5601-00130-50-0 

- วท.บ. (สัตวศาสตร์), 2540   
- วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2544 
- วท.ด. (สัตวศาสตร์), 2551 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. ผศ.ดร.ปิยะดา  ทวิชศรี 
   3-9399-00152-22-7 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

- วท.บ. (สัตวศาสตร์), 2540   
- วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2544 
- วท.ด. (สัตวศาสตร์), 2550 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. ผศ.เทียมพบ ก้านเหลือง 
   3-7101-00425-01-0 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

- วท.บ. (สัตวศาสตร์), 2537 
- วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์สัตว์),   
  2542 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. อ.ดร.ดวงกมล แต้มช่วย 
   3-7001-00113-01-8 

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์), 
  2540 
- วท.ม. (สัตวแพทยสาธารณสุข),   
  2546 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพเกษตร),  
  2553 

- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
  คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน    
   ในสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
               จังหวัดชุมพร 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นกรอบที่ใช้ในการวาง
แผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสัตวศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดีออกสู่สังคม และขับเคลื่อนประเทศ
ไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและ
ความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นหลักสูตร
สามารถเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตได้ โดยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยท าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  ส่งเสริมระบบสหกิจศึกษา พัฒนา
สื่อการเรียนรู้ให้หลากหลาย และพัฒนากลยุทธ์การสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถ
ต่อยอดความรู้และพัฒนาเป็นชิ้นงานออกมาได้  ส่งเสริมการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ในการจัดการความรู้ในชุมชน  ซึ่งจะสอดคล้องกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล หรือ ไทยแลนด์ 4.0 
ของกลุ่มเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะปรับเปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปเป็นการท า



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

4 

การเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาจัดการ ซึ่งจะท าให้
เกษตรกรสามารถเพ่ิมรายได้ และสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท าให้ประชากรในประเทศได้รับข้อมูลข่าวสารใหม ่ ๆ 

อย่างทั่วถึง ประกอบกับวิถีชีวิตของคนในประเทศมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท าให้
ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีการผลิต
ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค จึงมีความจ าเป็นต้องผลิตบุคลากรทางด้านสัตวศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร                 

  12.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านก าลังคน ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญในการผลิตสัตว์  

  12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดยเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) คือ ให้บัณฑิตเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริง
อย่างมีระบบ โดยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
    12.1.3 เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต จรรยาบรรณในวิชาชีพ และการท างานเป็นทีม โดยสามารถ
น าความรู้ไปพัฒนาการผลิตสัตว์ให้มีผลผลิต คุณภาพ ความปลอดภัย และเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค
ในประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นรายได้แก่ประเทศได้ โดยค านึงถึงกฎหมายของ
ประเทศ และกฎหมายสากล  
    
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
               ผลกระทบจากสถานการณ์ที่มีต่อพันธกิจของสถาบัน ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย โดย
การปรับปรุงหลักสูตร จึงเน้นทางวิชาการ โดยสามารถประยุกต์องค์ความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ในทางผลิตสัตว์ใน
ปัจจุบันได้ อีกท้ังยังค านึงถึงบุคลากรที่ผลิตต้องมีคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ                              
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ ภาควิชาอื่น)   
 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

 13.3  การบริหารจัดการ  
                อาจารย์ประธานหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ประธานหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในด้าน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

1.1 ปรัชญา 
 ผลิตบุคลากรที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางด้านสัตวศาสตร์ มีทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน 
สามารถประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับวิชาชีพ  และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรนี้ มีความส าคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความรอบรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ โดยสามารถประยุกต์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทางสัตวศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยจะมุ่งเน้นให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพ 

 

 1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มี

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีคุณธรรม และจริยธรรม  
1.3.2 เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การเผยแพร่ความรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ 
1.3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทางด้านปศุสัตว์ 

และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

    1. ปรับปรุงหลักสูตร สาขา 
สัตวศาสตร์ ให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่า สกอ. ก าหนด 

    1. พัฒนาหลักสูตร โดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรเดิม 
    2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 

ตัวบ่งชี้  
  1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
หลักฐาน 
   1. รายงานผลการประเมิน      

    2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด 
คล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 
เศรษฐกิจและสังคม  

    1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคมให้ทันต่อความ
ต้องการในภาครัฐและเอกชน 
     2. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือวิเคราะห์
ความต้องการ และแนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลง ของอุตสาหกรรมการ
ผลิตสัตว ์ 
 

ตัวบ่งชี้  
1. จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่ เข้า
ร่วมเครือข่ายมีไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยงาน  
2. จ านวนหน่วยงานภาคเอกชนที่
เข้าร่วมเครือข่ายมีไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยงาน  
3. จ านวนครั้งในการประชุมร่วมกัน
มีไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง / ปี  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

หลักฐาน  
1. บันทึกการปรึกษากับหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน  
2. รายงานการประชุม  

    3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้มีประสบการณ์
จากการน าความรู้และงานวิจัย
ทางสัตวศาสตร์ไปปฏิบัติงานได้
จริง 

    1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน ให้ท างานงานวิจัยและ
บริการวิชาการแก่เกษตรกรหรือ
องค์กรภายนอก 
      

ตัวบ่งชี้  
   1. ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร      
   2. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร    
หลักฐาน  
   1. เอกสารงานวิจัย      
   2. เอกสารงานบริการ 

 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ระบุผลการเรียนรู้ ที่หลักสูตรคาดหวังกับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรว่า
นักศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้อะไรจากหลักสูตรนี้)  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดท าขึ้นเพ่ือสนองตอบความ
ต้องการบุคลากรด้านกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ หลักสูตรนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนด
เนื้อหาและรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ สาขา
โภชนศาสตร์สัตว์ สาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สาขาโรคและการสุขาภิบาล และสาขาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และ
การควบคุมคุณภาพการผลิต โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ นี้ จะแบ่งออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่ 

  

      1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้จากหลายสาขาต่างๆ ในกระบวนการทางสัตวศาสตร์ 
      2. นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกระดับ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทางสัตวศาสตร์ 
      3. นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในหน้าที่ทางสัตวศาสตร์ 
      4. นกัศึกษามีทักษะการวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ เพ่ือสอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการ 

ศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลา โดยสัดส่วนเทียบ เคียง
ได้กับภาคการศึกษาปกต ิ 

  ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก.) 
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น  
  มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 

2.1. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  วัน – เวลาราชการปกติ 
  นอกวัน – เวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 นาฬิกา หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์  
       เวลา 9.00 – 16.00 นาฬิกา) 
   ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 
   ภาคฤดูร้อน  เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 

 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
            ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ข) 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน  
   และการแบ่งเวลา 
 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
   และให้เน้นย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
      2.5.1 แผนการรับนักศกึษาหลักสูตร 4 ปี 

 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปทีี่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปทีี่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปทีี่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 50 50 
รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 
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      2.5.2 แผนการรับนักศกึษาหลักสูตรเทียบโอน 

 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปทีี่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปทีี่ 2 - 20 20 20 20 
รวม 20 40 40 40 40 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

   
2.6 งบประมาณตามแผน  
 

2.6.1 หลักสูตรปกติ (4 ปี) 
ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

งบบุคลากร 3,300,000 6,619,800 7,016,900 7,437,900 7,884,100 

งบลงทุน 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 

งบด าเนนิการ 17,000 24,000 41,000 58,000 75,000 

รวม 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 

ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ เฉลี่ย  30,000 บาท/คน/ ปี  
 

2.6.2 หลักสูตรเทียบโอน 
ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

งบบุคลากร 3,300,000 6,619,800 7,016,900 7,437,900 7,884,100 
งบลงทุน 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 
งบด าเนนิการ 8,500 17,000 25,500 34,000 42,500 
รวม 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 
ประมาณคา่ใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ เฉลีย่  15,000 บาท/คน/ ปี  
 

     2.7 ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี  
     จะรวมเทียบโอนทั้งหมดไม่เกินหนึ่งในสามของหลักสูตร โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ข)    
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 3.1 หลักสูตร  
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130  หน่วยกิต 
           3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 

นักศึกษาปกติ  
(4 ปี) 

นักศึกษาเทียบโอน  
หน่วยกิตที่เทียบโอน หน่วยกิตที่ต้องเรียน 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 15 15 
- คุณค่าแห่งชีวิต *   6  3   3 
- วิถแีห่งสังคม   3  3 - 
- ศาสตร์แห่งการคิด   3  3 - 
- ศิลปะแห่งการจัดการ 
- ภาษาและการสื่อสาร * 
- เลือกเรียน (เลือกวิชาได้จากทัง้ 5 กลุ่ม) 

  3 
 12 
  3 

 3 
- 
 3 

- 
 12 
- 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 94 21 73 
- กลุ่มวิชาแกนวทิยาศาสตร ์ 24 12    12 
- กลุ่มวิชาแกนพืน้ฐานเกษตร 
- กลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร ์
         กลุ่มวิชาแกนเฉพาะบงัคับ 
         กลุ่มวิชาแกนเฉพาะเลือก 

12 
52 
34 
18 

 3 
 6   
- 
6 

9 
46 
34 
12 

- กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก   6 -  6 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 6   - 

รวม 130 42 88 
      

หมายเหตุ  * วิชาบังคับเรียน     
 คุณค่าแห่งชีวิต   90591001  I Love KMITL   2  หน่วยกิต 
  90591002  กีฬาและนันทนาการ  1  หน่วยกิต 
 ภาษาและการสื่อสาร 90595001  Foundation English  3  หน่วยกิต 
  90595002  English for Communication 3  หน่วยกิต 
  90595003  English for Academic Purposes 3  หน่วยกิต 
   
        3.1.3 รายวิชา 
      ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 
  หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเปิดสอน (ตามระบุในภาคผนวก ค) 
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 94  หน่วยกิต 
               1. กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์   24          หน่วยกิต 
            หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
    11316206        สถิติเบื้องต้นทางการเกษตร    3(3-0-6) 
                            ELEMENTARY STATISTICS IN AGRICULTURE 
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11316311 หลักพันธุศาสตร์เพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

 PRINCIPLES OF GENETICS FOR AGRICULTURE  
11446111 คณิตศาสตร์เพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

 MATHEMATICS FOR AGRICULTURE  
11466153 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(2-3-6) 

 BASIC ORGANIC CHEMISTRY  
11456241 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-3-6) 

 GENERAL PHYSICS  
11466231 ชีวเคมี 3(2-3-6) 

 BIOCHEMISTRY  
11476121 หลักชีววิทยา 3(2-3-6) 

 PRINCIPLES OF BIOLOGY  
11476221 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-6) 

 GENERAL MICROBIOLOGY  
 
               2. กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานเกษตร      12       หน่วยกิต 

11316135 หลักการเกษตรเบื้องต้น 3 (2-3-6) 
 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL  

11326103 เศรษฐศาสตร์เกษตร อาหาร และทรัพยากร 3(3-0-6) 
 AGRICULTURAL ECONOMICS OF FOOD AND RESOURCE 

11326322 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์  3 (2-3-6) 
 TRANSFERRING TECHNOLOGY  OF ANIMAL SCIENCE  

11326408 ทักษะช่างเกษตร        3(2-3-6) 
 FARM WORK  SHOP SKILLS  

                                                 
               3. กลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร์      52       หน่วยกิต 
 

                   3.1 กลุ่มวิชาแกนเฉพาะด้านบังคับ                                       34       หน่วยกิต 
 

11326101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 1 3(2-3-6) 
 ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF ANIMALS 1  

11326102 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 2 3(2-3-6) 
 ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF ANIMALS 2  

11326207 โภชนศาสตร์สัตว ์ 3(2-3-6) 
 ANIMAL NUTRITION  

11326318 เทคโนโลยีอาหารสัตว์ 3(2-3-6) 
 FEED TECHNOLOGY  
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11326319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 3(2-3-6) 

 MEAT SCIENCE AND TECHNOLOGY  
11326320 หลักและเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(3-0-6) 

 PRINCIPLES AND TECHNOLOGY IN ANIMAL BREEDING 
11326321 สถิติเพ่ือการวิจัยและการประมวลผลด้านสัตวศาสตร์ 3 (3-0-6) 

 STATISTICS FOR RESEARCH AND ANALYSIS IN ANIMAL SCIENCE 
11326204 การผลิตสุกร 3(2-3-6) 

 SWINE PRODUCTION  
11326205 การผลิตโคเนื้อและโคนม 3(2-3-6) 

 BEEF AND DAIRY CATTLE PRODUCTION  
11326206 การผลิตสัตว์ปีก 3(2-3-6) 

 POULTRY PRODUCTION  
11326208 การฝึกงานภาคฤดูร้อน 1 0(0-45-0) 

 TRAINING IN SUMMER SEMESTER 1  
11326323 โรคสัตว์และการจัดการสุขภาพ 3(2-3-6) 

 ANIMAL DISEASES AND HEALTH MANAGEMEMNT  
11326324 สัมมนา   1(0-2-0) 

 SEMINAR    
11326325    การฝึกงานภาคฤดูร้อน 2 0(0-45-0) 

 TRAINING IN SUMMER SEMESTER 2  
11326402 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 0(0-30-0) 

 PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER  
         

                   3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  18 หน่วยกิต  โดยเลือกเรียน  6  จากวิชาต่อไปนี้ 
11326409   หลักการสัตวแพทยสาธารณสุข 3(2-3-6) 

 PRINCIPLES OF VETERINARY PUBLIC HEALTH  
11326410 พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง      3(3-0-6) 

 BEHAVIOR OF DOMESTIC ANIMALS  
11326411 คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัยทางด้านการเกษตร 3(2-3-6) 

 COMPUTER FOR AGRICULTURAL RESEARCH  
11326412 การจัดการของเสียในฟาร์ม 3(3-2-6) 

 FARM WASTE MANAGEMENT  
11326413 การผลิตแพะและแกะ 3(2-3-6) 

 GOATS AND SHEEP PRODUCTION  
11326414 การผลิตสัตว์ทางเลือก 3(3-2-6) 

 ALTERNATIVE ANIMAL PRODUCTION  
11326415 พืชอาหารสัตว์ 3(2-3-6) 

 FORAGE CROPS  
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11326416 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ านม 3(2-3-6) 

 DAIRY SCIENCE AND TECHNOLOGY  
11326417 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3(2-3-6) 

 MEAT PROCESSING  
11326418 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 

 BIOTECHNOLOGY IN ANIMAL PRODUCTION                     
11326421 ความปลอดภัยในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 

 MEAT AND MEAT PRODUCT FAFETY  
11326422 ระบบธุรกิจปศุสัตว์ 3(3-0-6) 

 LIVESTOCK SYSTEMS  
11326423 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางด้านปศุสัตว์ 3(3-0-6) 

 MODERN LIVESTOCK ENTREPRENEUR    
11466237      เครื่องมือวิเคราะห์เพ่ือการเกษตร    3(2-3-6) 

 ANALYTICAL CHEMISTRY FOR AGRICULTURE  
                
                       

  4. กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก                                                      6           หน่วยกิต 
           วิชาการศึกษาทางเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก คือ โครงงานพิเศษ สหกิจศึกษา และ
การศึกษาหรือปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ จ านวน  6  หน่วยกิต ดังนี้ 
 

   ทางเลือกที่  1   โครงงานพิเศษ 
   นักศึกษาที่เรียนในทางเลือกนี้ จะต้องท าโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์        
6 หน่วยกิต และให้ปฏิบัติงานทางสัตวศาสตร์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่ประกอบการทางสัตวศาสตร์ที่
สาขาวิชาก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 

11326444 โครงงานพิเศษ        6(0-270-0) 
 SPECIAL PROJECT        

  

   ทางเลือกที่  2   สหกิจศึกษา 
   นักศึกษาท่ีเรียนในทางเลือกนี้จะต้องเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 4 เดือน 

11326445 สหกิจศึกษา 6(0-45-0) 
 COOPERATIVE EDUCATION  

      
   ทางเลือกที่  3  การศึกษา หรือการฝึกงานในต่างประเทศ 
   การศึกษาทางเลือกนี้แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือการศึกษาในต่างประเทศ และการปฏิบัติการ
ฝึกงานในต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง คือ 
 

1. การศึกษาในต่างประเทศ 
       นักศึกษาที่เลือกแนวทางการศึกษาในต่างประเทศ สามารถด าเนินการเทียบโอนหน่วยกิต 
จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศได้ตามประกาศของสถาบันฯ  ได้ไม่เกิน  6 หน่วยกิต 
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   2. การปฏิบัติการฝึกงานในต่างประเทศ 
       นักศึกษาจะต้องผ่านการปฏิบัติการในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากวิทยาเขตชุมพรฯ หรือสถาบันฯ ตามระยะเวลาที่
ก าหนดในบันทึก หรือหนังสือแสดงความร่วมมือระหว่างวิทยาเขตชุมพรฯ หรือสถาบันฯ กับสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการดังกล่าว และนักศึกษาจะต้องน าเสนอรายงานการปฏิบัติการด้วย 

11326446 การฝึกงานต่างประเทศ  6(0-45-0) 
 OVERSEAS PRACTICAL TRAINING  

          

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                 6              หน่วยกิต                       
                   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาใดๆ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิด
สอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
 

               ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา 
       รหสัวิชาที่ใช้ถูกก าหนดเป็นตัวเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้ 
 รหัสตัวที่  1, 2  ได้แก่เลข     11  หมายถึง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
                รหัสตัวที่  3, 4   ได้แก่เลข    31  หมายถึง  หลักสูตรพืชสวน   

                        32  หมายถึง  หลักสูตรสัตวศาสตร์  
                                                    33   หมายถึง  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า 
                   41   หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    42   หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    43   หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
    44   หมายถึง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
    45   หมายถึง  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
    46    หมายถึง กลุ่มวิชาเคมี 
    47    หมายถึง กลุ่มวิชาชีววิทยา 
 รหัสตัวที่ 5   ได้แก่เลข      6     หมายถึง  หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
 รหัสตัวที่ 6   ได้แก่เลข     1     หมายถึง  ชั้นปีที่   1 
      2      หมายถึง  ชั้นปีที่   2     
      3      หมายถึง  ชั้นปีที่  3 
     4      หมายถึง  ชั้นปีที่  4 
 รหัสตัวที่ 7, 8  หมายถึง  ล าดับที่ของวิชา 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
 

             3.1.4.1 แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11476121 หลักชีววิทยา  

PRINCIPLES OF BIOLOGY 
3(2-3-6) 

11446111 คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร 
MATHEMATICS FOR AGRICULTURE 

3(3-0-6) 

11316135 หลักการเกษตรเบื้องต้น 
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL  

3(2-3-6) 

11326103 เศรษฐศาสตร์การเกษตร อาหาร และทรัพยากร 
AGRICULTURAL ECONOMICS OF FOOD AND RESOURCE 

3(3-0-6) 

90591001 วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต) 
เรารัก สจล. 
I Love KMITL 

2(1-2-3) 

90591002 วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต) 
กีฬาและนันทนาการ 
SPORT AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

1(0-3-2) 

90595001 วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
FOUNDATION ENGLISH 

3(3-0-6) 

       รวม 18 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11456241 ฟิสิกส์ทั่วไป 

GENERAL PHYSICS 
3(2-3-6) 

11466153 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
BASIC ORGANIC CHEMISTRY 

3(2-3-6) 

11326101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 1 
ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF ANIMALS 1 

3(2-3-6) 

90595002 วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาคุณคา่แห่งชีวิต) 

3(3-0-6) 

Xxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 
FREE  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

  รวม                  18 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11316206 สถิติเบื้องต้นทางการเกษตร 

ELEMENTARY STATISTICS FOR AGRICULTURE 
3(3-0-6) 

11466231 ชีวเคมี 
BIOCHEMISTRY   

3(2-3-6) 

11326102 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 2 
ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF ANIMALS 2 

3(2-3-6) 

11326204 การผลิตสุกร 
SWINE PRODUCTION  

3(2-3-6) 

11326205 การผลิตโคเนื้อและโคนม 
BEEF AND DAIRY CATTLE PRODUCTION 

3(2-3-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม) 

3(3-0-6) 

  รวม 18 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11476221 จุลชีววิทยาทั่วไป 

GENERAL MICROBIOLOGY 
3(2-3-6) 

11326206 การผลิตสัตวป์ีก 
POULTRY PRODUCTION  

3(2-3-6) 

11326207 โภชนศาสตร์สัตว ์
ANIMAL NUTRITION 

3(2-3-6) 

90595003 วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 
ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 
ENGLISH FOR ACADAMIC PURPOSES 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
(เลือกเรียน ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป) 

3(3-0-6) 

Xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี  
FREE  ELECTIVE 

3(3-0-6) 

  รวม 18 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11326208  การฝึกงานภาคฤดูร้อน 1 

TRAINING IN SUMMER SEMESTER 1 
0(0-45-0) 

รวม 0 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11316311 หลักพันธุศาสตรเ์พื่อการเกษตร 

PRINCIPLES OF GENETICS FOR AGRICULTURE 
3(3-0-6) 

11326318 เทคโนโลยีอาหารสัตว ์
FEED TECHNOLOGY 

3(2-3-6) 

11326319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 
MEAT SCIENCE AND TECHNOLOGY 

3(2-3-6) 

11326xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
MAJOR  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

11326xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
MAJOR  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
 (กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด) 

  3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11326320 หลักและเทคโนโลยีการปรบัปรงุพันธุ์สัตว์ 

PRINCIPLES AND TECHNOLOGY IN ANIMAL BREEDING 
3(3-0-6) 

11326321 สถิติเพื่อการวิจัยและการประมวลผลดา้นสัตวศาสตร ์
STATISTICS FOR RESEARCH AND ANALYSIS 
IN ANIMAL SCIENCE 

3(3-0-6) 

11326322 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์ 
TECHNOLOGY TRANSFER OF ANIMAL SCIENCE 

3(2-3-6) 

11326323 โรคสัตว์และการจัดการสุขภาพ 
ANIMAL DISEASES AND HEALTH MANAGEMEMNT 

3(2-3-6) 

11326324 สัมมนา 
SEMINAR 

1(0-2-0) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
 (กลุ่มวิชาศลิปะแห่งการจัดการ) 

  3(3-0-6) 

11326xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
MAJOR  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

11326402 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ  
PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 

    0(0-30-0) 

รวม 19 
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ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11326325  การฝึกงานภาคฤดูร้อน 2 

TRAINING IN SUMMER SEMESTER 2 
0(0-45-0) 

รวม 0 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน การศึกษาเชิงปฏิบัติการ มี 3 ทางเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11326444  โครงงานพิเศษ 

SPECIAL PROJECT 
6(0-270-0) 

รวม 6 
                                        

 
ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน สหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

11326445 สหกิจศึกษา 
COOPERATIVE EDUCATION 

6(0-45-0) 

รวม 6 
 
ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

Xxxxxxxx 
 
 
 
11326446 

วิชาที่เทียบโอนหนว่ยกิตจากสถาบนัการศึกษา 
ในต่างประเทศ  
INDEPENDENT STUDY 
หรือ 
การฝึกงานตา่งประเทศ 
OVERSEAS PRACTICAL TRAINING 

6(0-45-0)  
 
 

6(0-45-0) 

รวม 6 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11326408 ทักษะชา่งเกษตร 

FARM WORK  SHOP SKILLS 
 3(2-3-6) 

11326xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
MAJOR  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

11326xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
MAJOR  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

11326xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
MAJOR  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

905xxxxx วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 3(x-x-x) 
รวม 15 

                                  

             รวมตลอดหลักสูตร                          130        หน่วยกิต  
        
 

          3.1.4.2 แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11476121 หลักชีววิทยา * 

PRINCIPLES OF BIOLOGY 

3(2-3-6) 

11446111 คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร 
MATHEMATICS FOR AGRICULTURE 

3(3-0-6) 

11316135 หลักการเกษตรเบื้องต้น * 
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL  

3(2-3-6) 

11326104 เศรษฐศาสตร์การเกษตร อาหาร และทรัพยากร 
AGRICULTURAL ECONOMICS OF FOOD AND RESOURCE 

3(3-0-6) 

90591001 วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต) 
เรารัก สจล. 
I Love KMITL 

2(1-2-3) 

90591002 วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต) 

กีฬาและนันทนาการ * 
SPORT AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

1(0-3-2) 

90595001 วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
FOUNDATION ENGLISH 

3(3-0-6) 

       รวม 18 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11456241 ฟิสิกส์ทั่วไป  * 

GENERAL PHYSICS 

3(2-3-6) 

11466153 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
BASIC ORGANIC CHEMISTRY 

3(2-3-6) 

11326101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 1 
ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF ANIMALS 1 

3(2-3-6) 

90595002 วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาคุณคา่แห่งชีวิต) * 

3(3-0-6) 

Xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี * 
FREE  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

  รวม                  18 
    

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11316206 สถิติเบื้องต้นทางการเกษตร 

ELEMENTARY STATISTICS FOR AGRICULTURE 
3(3-0-6) 

11466231 ชีวเคมี * 
BIOCHEMISTRY   

3(2-3-6) 

11326102 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 2 
ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF ANIMALS 2 

3(2-3-6) 

11326204 การผลิตสุกร 
SWINE PRODUCTION  

3(2-3-6) 

11326205 การผลิตโคเนื้อและโคนม 
BEEF AND DAIRY CATTLE PRODUCTION 

3(2-3-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม) * 

3(3-0-6) 

  รวม 18 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11476221 จุลชีววิทยาทั่วไป * 

GENERAL MICROBIOLOGY 

3(2-3-6) 

11326206 การผลิตสัตวป์ีก 
POULTRY PRODUCTION  

3(2-3-6) 

11326207 โภชนศาสตร์สัตว ์
ANIMAL NUTRITION 

3(2-3-6) 

90595003 วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 
ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 
ENGLISH FOR ACADAMIC PURPOSES 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
(เลือกเรียน ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป) 

3(3-0-6) 

Xxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี* 
FREE  ELECTIVE 

3(3-0-6) 

  รวม 18 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11326208  การฝึกงานภาคฤดูร้อน 1 

TRAINING IN SUMMER SEMESTER 1 
0(0-45-0) 

รวม 0 
              

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11316311 หลักพันธุศาสตรเ์พื่อการเกษตร 

PRINCIPLES OF GENETICS FOR AGRICULTURE 
3(3-0-6) 

11326318 เทคโนโลยีอาหารสัตว ์
FEED TECHNOLOGY 

3(2-3-6) 

11326319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 
MEAT SCIENCE AND TECHNOLOGY 

3(2-3-6) 

11326xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา * 
MAJOR  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

11326xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา * 
MAJOR  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
 (กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด) * 

  3(3-0-6) 

รวม 18 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11326320 หลักและเทคโนโลยีการปรบัปรงุพันธุ์สัตว์ 

PRINCIPLES AND TECHNOLOGY IN ANIMAL BREEDING 
3(3-0-6) 

11326321 สถิติเพื่อการวิจัยและการประมวลผลดา้นสัตวศาสตร ์
STATISTICS FOR RESEARCH AND ANALYSIS 
IN ANIMAL SCIENCE 

3(3-0-6) 

11326322 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์ 
TECHNOLOGY TRANSFER OF ANIMAL SCIENCE 

3(2-3-6) 

11326323 โรคสัตว์และการจัดการสุขภาพ 
ANIMAL DISEASES AND HEALTH MANAGEMEMNT 

3(2-3-6) 

11326324 สัมมนา 
SEMINAR 

1(0-2-0) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
 (กลุ่มวิชาศลิปะแห่งการจัดการ)  * 

  3(3-0-6) 

11326xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา * 
MAJOR  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

11326402 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ  
PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 

    0(0-30-0) 

รวม 19 
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11326325  การฝึกงานภาคฤดูร้อน 2 

TRAINING IN SUMMER SEMESTER 2 
0(0-45-0) 

รวม 0 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน การศึกษาเชิงปฏิบัติการ มี 3 ทางเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11326444  โครงงานพิเศษ 

SPECIAL PROJECT 
6(0-270-0) 

รวม 6 
                                        

 
 



มคอ. 2 
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ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน สหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11326445 สหกิจศึกษา 

COOPERATIVE EDUCATION 
6(0-45-0) 

รวม 6 
 
ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

Xxxxxxxx 
 
 
 
11326446 

วิชาที่เทียบโอนหนว่ยกิตจากสถาบนัการศึกษา 
ในต่างประเทศ  
INDEPENDENT STUDY 
หรือ 
การฝึกงานตา่งประเทศ 
OVERSEAS PRACTICAL TRAINING 

6(0-45-0)  
 
 

6(0-45-0) 

รวม 6 
      
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11326408 ทักษะชา่งเกษตร 

FARM WORK  SHOP SKILLS 
 3(2-3-6) 

11326xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา * 
MAJOR  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

11326xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา * 
MAJOR  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

11326xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา * 
MAJOR  ELECTIVE 

3(x-x-x) 

905xxxxx วิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 3(x-x-x) 
รวม 15 

                                  

             รวมตลอดหลักสูตร                          130        หน่วยกิต  
 
 
 
 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
                ค าอธิบายวิชา (ตามระบุในภาคผนวก ง) 
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         3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. อ.สุธีรวัฒน์  พันธุ์มาลัย 
    3-3301-01573-62-8 

-  วท.บ. (สัตวศาสตร์)   
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
   คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ, 2539  
-  วท.ม. (สัตวศาสตร์)   
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
    คุณทหารลาดกระบัง,  2545 

1. งานวิจัย โภชนศาสตร์สัตว ์
เคี้ยวเอื้อง (ตามภาคผนวก ซ) 
2. ต าราเรียน  - 
3. งานสอน 
    3.1 การผลิตโคเนื้อและโคนม  
          (5 ชม. / สัปดาห์)                     
    3.2 พืชอาหารสัตว์   
          (5 ชม. / สัปดาห์) 
    3.3 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 
         ทางด้านการเกษตร  
          (5 ชม. / สัปดาห์) 
    3.4 สัมมนา  (2 ชม. / สัปดาห์) 
    3.5 โครงงานพิเศษ   
         (6 ชม. / สัปดาห์) 

2. อ.ดร.สายชล  เลิศสุวรรณ 
    3-5601-00130-50-0 

-  วท.บ. (สัตวศาสตร์)   
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
   คุณทหารลาดกระบัง, 2540 
-  วท.ม. (สัตวศาสตร์)   
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
    คุณทหารลาดกระบัง, 2544 
-  วท.ด. (สัตวศาสตร์) 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 

1. งานวิจัย โภชนศาสตร์สัตว ์ 
กระเพาะเดี่ยว (ตามภาคผนวก ซ) 
2. ต าราเรียน   - 
3. งานสอน 
    3.1 การผลิตสุกร   
         (5 ชม. / สัปดาห์)                     
    3.2 การผลิตสัตว์ปีก  
         (5 ชม. / สัปดาห์) 
    3.3 พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง 
         (3 ชม. / สัปดาห์)                  
    3.4 สัมมนา  (2 ชม. / สัปดาห์) 
    3.5 โครงงานพิเศษ  
         (6 ชม. / สัปดาห์) 

3. ผศ.ดร.ปิยะดา  ทวิชศรี 
   3-9399-00152-22-7 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

-  วท.บ. (สัตวศาสตร์)   
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
   คุณทหารลาดกระบัง, 2540 
-  วท.ม. (สัตวศาสตร์)   
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
    คุณทหารลาดกระบัง,  2544 
 

1. งานวิจัย วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์  
(ตามภาคผนวก ซ) 
2. ต าราเรียน   -  
3. ภาระงานสอน 
   3.1 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 
       เนื้อสัตว์  (5 ชม. / สัปดาห์)                
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

-  วท.ด. (สัตวศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 

   3.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
        (5 ชม. / สัปดาห์) 
   3.3 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการ 
        ผลิตสัตว์  (3 ชม. / สัปดาห์)      
   3.4 สัมมนา  (2 ชม. / สัปดาห์) 
   3.5 โครงงานพิเศษ   
        (6 ชม. / สัปดาห์) 

4. ผศ.เทียมพบ  ก้านเหลือง 
    3-7101-00425-01-0 
    สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

-  วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537   
-  วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์สัตว์) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 
 

1. งานวิจัย สถิติและการประมวลผล 
(ตามภาคผนวก ซ) 
2. ต าราเรียน  (ตามภาคผนวก ซ) 
3. ภาระงานสอน  
    3.1 สถิติเพ่ือการวิจัยและ 
         ประมวลผลทางการเกษตร  
         (3 ชม. / สัปดาห์)    

    3.2 หลักและเทคโนโลยีการ 
         ปรับปรุงพันธุ์สัตว ์  
         (3 ชม. / สัปดาห์)      
    3.3 สัมมนา  (2 ชม. / สัปดาห์) 
    3.4 โครงงานพิเศษ   
         (6 ชม. / สัปดาห์) 

5. อ.ดร.ดวงกมล แต้มช่วย 
    3-7001-00113-01-8 

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   
  คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ,  2544 
- วท.ม. (สัตวแพทยสาธารณสุข) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพเกษตร) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 

1. งานวิจัย สุขศาสตร์สัตว์  
2. ต าราเรียน   - 
3. งานสอน 
    3.1 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ 
         สัตว์ 1  (5 ชม. / สัปดาห์)                
    3.2 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ 
         สัตว์ 2  (5 ชม. / สัปดาห์)                
    3.3 โรคสัตว์และการจัดการ 
         สุขภาพสัตว์ระดับฝูง   
         (5 ชม. / สัปดาห์)                
    3.4 หลักการสัตวแพทย์ 
         สาธารณสุข   
         (5 ชม. / สัปดาห์)                 
    3.5 การจัดการของเสียในฟาร์ม 
          (5 ชม. / สัปดาห์)   
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

    3.6 สัมมนา (2 ชม. / สัปดาห์) 
    3.7 โครงงานพิเศษ  
         ( 6 ชม. / สัปดาห์) 

 

 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สถานศึกษา 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.ธนรรษมลวรรณ พลมัน่ 
      (สาขาวิชาสัตวศาสตร์) 

-  วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2542 
-  วท.ม. (สัตวศาสตร์)   
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 
-  วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556 
 

1. งานวิจัย โภชนศาสตร์สัตว ์
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
    3.1 การผลิตแพะและแกะ  
         (5 ชม. / สัปดาห์) 
    3.2 เทคโนโลยีอาหารสัตว์  
         (5 ชม. / สัปดาห์)                
   3.3 โภชนศาสตร์สัตว ์
        (5 ชม. / สัปดาห์)                
   3.4 สัมมนา (2 ชม. / สัปดาห์) 
   3.5 โครงงานพิเศษ  
        (6 ชม. / สัปดาห์) 

2. อ.สมพร  นพเกื้อ 
     

-  วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
    สถาบันราชภัฏสรุาษฎร์ธานี, 2541 
-  วท.ม. (พัฒนาการเกษตร) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 

1. งานวิจัย ส่งเสริมการเกษตร 
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน 
    3.1 หลักและวิธีการส่งเสริมทาง 
         การเกษตร (5 ชม./สปัดาห์)                
    3.2 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 
         น้ านม  (5 ชม./สัปดาห์)                
    3.3 การผลิตสัตว์ทางเลือก  
         (5 ชม./สัปดาห์)                
    3.4 สัมมนา  (2 ชม./สัปดาห์) 
    3.5 โครงงานพิเศษ  
         (6 ชม./สัปดาห์) 

3. อ.จิราพร  พจนสัจ 
     

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
 

1. งานวิจัย  Mathematics  
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน  
    3.1 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สถานศึกษา 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

    3.2 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
    3.3 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
    3.4 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 4 
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
    3.5 แคลคูลัส 1   
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
    3.6 แคลคูลัส 2   
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
    3.7 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
         (3 ชม. / สัปดาห์) 

4. อ.ดร.ณัฐพร   สุวรรณพยัคฆ์ 
   

- วท.บ.ฟิสิกส์ (ศึกษาศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   วิทยาเขตปัตตานี, 2544 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์)  
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548 
- ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2557  

1. งานวิจัย ฟิสิกส์  
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
    3.1 ฟิสิกส์ทั่วไป  
         (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.2 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
         (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.3 ฟิสิกส์ทั่วไป 2   
         (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. อ.ศิริศักดิ์  แสนสุขกะโต 
 

- วท.บ. (ฟิสิกส์ )   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  วิทยาเขตหาดใหญ่,  2542 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

1. งานวิจัย ฟิสิกส์  
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน  
   3.1 ฟิสิกส์ทั่วไป 1    
        (3 ชม. / สัปดาห์) 
   3.2 ฟิสิกส์ทั่วไป  2   
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
   3.3 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  
        (3 ชม. / สัปดาห์) 
   3.4 ปฏิบัติการฟิสิกส์  2 
        (3 ชม. / สัปดาห์) 
 

6.  ผศ.ดร.ไพบูลย์  โพธิ์หวัง
ประสิทธิ ์
    (สาขารัฐศาสตร์) 

- ร.บ. (การปกครอง)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 
- ร.ม. (การปกครอง)  

1. งานวิจัย พัฒนาชุมชน  
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สถานศึกษา 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 
- ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)      
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

    3.1 รัฐศาสตร์เบื้องต้น  
         (3 ชม. / สัปดาห์)  
    3.2 การพัฒนาชุมชน  
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
    3.3 การค้นหาและแพร่  
         กระจายข้อมูล  
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
    3.4 การใช้ห้องสมุด            
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
    3.5 นันทนาการเบื้องต้น  
         (3 ชม. / สัปดาห์) 

7. อ.ดร.มนสิชา ติปะวรรณา 
 

- วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2547 
- วท.ด. (คณิตศาสตร์)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 

1. งานวิจัย คณิตศาสตร์  
2. ต าราเรียน  Calculus 
3. ภาระงานสอน  
    3.1 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
(3 ชม. / สัปดาห์) 
    3.2 สมการเชิงอนุพันธ์ 
(3 ชม. / สัปดาห์) 

8. อ.ดร.จุฑารัตน์ คายบ์ 
 

- วท.บ. (ชวีวิทยา) 
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542 
- วท.ม. (ชีววิทยา)  
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546 
- วท.ด. (ชีววิทยา-ความหลากหลาย 
   ทางชีวภาพ)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
 

1. งานวิจัย การจ าแนกไลเคนวงศ์ 
กราฟิดาซิอิ  
2. ต าราเรียน  Botany 
3. ภาระงานสอน  
    3.1 นิเวศน์วิทยา   
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
    3.2  ความหลากหลายทาง 
          ชวีภาพและการอนุรักษ์ 
          (3 ชม. / สัปดาห์) 

9. ผศ.วัชระ  ศิลป์เสวตร์ 
     (สาขารัฐศาสตร์) 

- ศศ.ม. (การบริหารงานทั่วไป) 
  สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธาน,ี 2541 
- รป.ม. (บริหารทั่วไป)   
  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 
 

1. งานวิจัย การบริหารรัฐกิจ 
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน  
   3.1 รัฐศาสตร์ทั่วไป  
        (3 ชม. / สัปดาห์) 
   3.2 การบริหารรัฐกิจ  
        (3 ชม. / สัปดาห์) 
   3.3 การบริหารงานบุคคล  
        (3 ชม. / สัปดาห์) 
   3.4 การบริหารทรัพยากร 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สถานศึกษา 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

        มนุษย์ (3 ชม. / สัปดาห์) 
   3.5 การบริหารธุรกิจ  
        (3 ชม./ สัปดาห์) 
   3.6 เศรษฐศาสตร์  
        (3 ชม. / สัปดาห์) 
   3.7 มนุษยสัมพันธ์  
        (3 ชม. / สัปดาห์) 
   3.8 องค์การและการจัดการ 
         (3 ชม. / สัปดาห์) 

10. อ. ศิวกร  ผลสุขการ 
    

- คอ.บ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  2537 
- กศ.ม. (อุตสาหกรรมการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543 
 

1. งานวิจัย สังคมวิทยา  
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
    3.1 สังคมวิทยาเบื้องต้น  
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
    3.2 การอนุรักษ์ทรัพยากร  
          ธรรมชาต ิ  
          (3 ชม. / สัปดาห์) 
    3.3 การบริหารอุตสาหกรรม 
         (3 ชม. / สัปดาห์) 

11. อ.ดร.นิพัทธ์ มณีโชติ 
      

- วท.บ. (ชวีวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2537 
- วท.ม. (พันธุศาสตร์จุลินทรีย์)  
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2544 
- ปร.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์)  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 

1. งานวิจัย จุลชวีวิทยา  
2. ต าราเรียน  พันธุศาสตร์ 
3. ภาระงานสอน  
    3.1 พันธุศาสตร์  
         (3 ชม. / สัปดาห์) 
 

12. อ.ดร.พัชราภรณ์ ปานด ี
 

- วท.บ. (Biotechnology)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542 
- วท.ม. (Biotechnology) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545 
- Ph.D (Biotechnology) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 

1. งานวิจัย  เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. ต าราเรียน      - 
3. ภาระสอน 
  3.1 เทคโนโลยีของเอนไซม์  
       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.2 สัมมนา (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.3 เทคโนโลยีการหมัก  
       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.4 จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม 
       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.5 จุลชีววิทยา 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สถานศึกษา 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.6 ปฎิบัติการจุลชีววิทยา 
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.7 ชีวเคมี 1  
       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.8 ชีวเคมี 2  
       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.9  เทคโนโลยีชีวภาพ 
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.10 การใช้เครื่องมือทาง 
         เทคโนโลยีชวีภาพ  
         (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.11 เทคโนโลยีชีวภาพทาง 
         อาหาร 
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.12 ความปลอดภัยในห้อง  
        ปฏิบัติการและโรงงาน  
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.13 โครงงานพิเศษ  
        (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

13. อ.ดร.กมลวรรณ ชูชีพ 
 

 

- วท.บ. (Microbiology),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุรี, 2540 
- วท.ม. (Post Harvest Technology)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   ธนบุร,ี 2543 
- Ph. D (Agri. Sci.)  
  Kagoshima University, Japan,  
2548 

1. งานวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. ต าราเรียน 
   2.1 เอกสารประกอบการสอน 
        จลุชีววิทยาทั่วไป   
   2.2 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
        ทั่วไป 
3. ภาระงานสอน 
    3.1 จุลชีววิทยา  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.2 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.3 ชีวเคมี 1  
         (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)  
 
    3.4 ชีวเคมี 2  
         (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.5 เทคโนโลยีชีวภาพ  
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สถานศึกษา 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.6 การใช้เครื่องมือทาง 
         เทคโนโลยีชวีภาพ  
         (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.7 เทคโนโลยีชีวภาพทาง 
        อาหาร (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.8 ความปลอดภัยในห้อง 
         ปฏิบัติการและโรงงาน  
          (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.9 เมตาบอลิซึมและการ 
         ควบคุมโดยจุลินทรีย์  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.10 โครงงานพิเศษ  
          (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.11 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
          (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.12 สุขภาพและโภชนากร  
          (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)  
   3.13 สัมมนา 
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

14. อ.ดร.ชนัดดา ภวชโลทร 
 

- วท.บ. (เคมี) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545 
- วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 
- วท.ด. (เคมีอนินทรีย์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

1. งานวิจัย Gas sensors 
2. ต าราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
    3.1 เคมีอินทรีย์  
         (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
         (ปฏิบัต ิ9 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.2 เคมีพ้ืนฐานส าหรับวิศวกร 
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

15. อ.กัญญ์ชลา  กีรติรวี 
 

- วท.บ. (เคมี) 
  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546 
- วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

1. งานวิจัย Environmental 
aspects 
2. ต าราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
   3.1 เคมีวิเคราะห์  
        (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง/สัปดาห์)  
        (ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สถานศึกษา 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

   3.2 เคมีพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ  
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

16. อ.วรกมล ทองสด 
 

- B.B.A. (Business administration) 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2545 
- M.A. (English language teaching) 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2550 
 

1. งานวิจัย English language 
teaching  
2. ต าราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
   3.1 Foundation English 1  
        (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.2 Foundation English 2  
        (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.3 English Commuication 
        (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.4 English for Professional 
        Communication  
        (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.5 English for Professional  
        Purposes   
        (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.6 Development of  
         Reading and Writing  
        Skills in English  
        (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 

           3.2.4 อาจารย์พิเศษ  
 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สถานศึกษา สถานที่ท างาน 
1. รศ.ดร.พรศรี  ชัยรัตนายุทธ์ 
 

-  วท.บ. (สัตวบาล)   
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 -  M.S.  (Animal Nutrition)   
    Texas A  I University  
  -  Ph.D.  (Animal Nutrition)   
      University of Arkansas  

ฝ่ายเทคนิคอาหารสัตว์ บริษัท
แหลมทองสหการ จ ากัด  
กรุงเทพมหานคร 
 

2. รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
 

-  วท.บ. (สัตวศาสตร์)   
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 -  วท.ม. (สัตวบาล)   
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  -  Ph.D.  (Animal Science)   
      The University of  Sydney 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ถนน
เชียงใหม่–พร้าว  อ าเภอสันทราย  
เชียงใหม่   
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
        จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรสัตวศาสตร์ 
จึงได้ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก แต่ในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการให้นักศึกษา
ทุกคนลงทะเบียนในรายวิชานี้ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาได้ ซึ่งจะมี
อีกสองทางเลือก คือ ให้นักศึกษาท าโครงงานพิเศษ หรือให้ฝึกงานยังต่างประเทศ  
   

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ซึ่งมีความจ าเป็น

ในการเรียนรู้ทางทฤษฎี   
(2) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพื่อน าไปแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจในวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าแสดงออก และสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ในการท างานได้ 
 

4.2. ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 ของปีการศึกษาที่  4 
 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
        ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องในทางสัตวศาสตร์ หรือมุ่งเน้นสร้างผลงานวิจัย 
เพ่ือพัฒนางานด้านสัตวศาสตร์ โดยให้ทันกับสถานการณ์ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซ่ึงมีผู้ร่วมท าโครงงาน 1 
คน หรือท าโครงงานเป็นกลุ่ม คือ ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป และต้องมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด        
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
      โครงงานทางสัตวศาสตร์ นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีและสามารถปฏิบัติในการท าโครงงาน โดยจะมี

ขอบเขตที่ของโครงงานที่นักศึกษาจะสามารถท าให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจากการท าโครงงานซึ่ง
นักศึกษาจะได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและสามารถปฏิบัติในการท าโครงงานสูงสุด     

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
       โครงงานทางสัตวศาสตร์ นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีและสามารถปฏิบัติในการท าโครงงาน โดยจะมี

ขอบเขตที่ของโครงงานที่นักศึกษาจะสามารถท าให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจากการท าโครงงานซึ่ง
นักศึกษาจะได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและสามารถปฏิบัติในการท าโครงงานสูงสุด    

   

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่  2  ของปีการศึกษาที่  4 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
      6  หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
       มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา โดยมีตัวอย่างการท าโครงงานให้นักศึกษาได้ศึกษา หรือให้ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทันกับสถานการณ์ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
       ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน จากบันทึกการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และ

ประเมินผลส าเร็จและสมบูรณ์จากรูปเล่มของโครงงาน 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

    - ด้านบุคลิกภาพ     - มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม การเจรจา 
      สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และวางตัวในการท างานของ 
      แต่ละวิชาที่เก่ียวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่ 
      นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา     

    - ด้านภาวะผู้น า และความ 
      รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง   

    - ก าหนดให้มีรายวิชาโดยนักศึกษาต้องท างานกันเป็นกลุ่ม และ 
      ก าหนดให้มีหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้ 
      ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้ 
      นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า หรือเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
    - มีกิจกรรมของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ให้นักศึกษาได้ 
      หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม โดยฝึกให้มี 
      ความรับผิดชอบ 
    - มีกติกาในการสร้างวินัยแก่ตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
      การเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการ 
      สร้างความกล้าในการแสดงความคิดเห็น   

    - ด้านจริยธรรม คุณธรรม และ 
      จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    - มีการให้ความรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณใน 
      การท างาน โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในแง่บวก 
      และแง่ลบ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

    การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวบาลและ     
สัตวศาสตร์  โดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ดังนี้  (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร์) 
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    2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          (1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
           (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม  
           (3) มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ และรู้จักกาลเทศะ  
    (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคมและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม        
     2.2 ด้านความรู้ 
       (1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง 
               ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ  
  (2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขากับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองและ 
              สังคม  
    (3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้        
      

   2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
           (1) มีความสามารถสืบค้นข้อเท็จจริงและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง  
           (2) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์  
      (3) มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์            
        

     2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           (1) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และการกระท าของตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่  
           (2) มีภาวะความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    (3) มีความสามารถในการวางแผนและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองและ 
               วชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  

      2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           (1) สามารถน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และ 
               เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
           (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารไดอ้ย่างถูกต้อง   
   (3) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่ 
                เหมาะสมกับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกัน   
   (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคมและสถานการณ์โลก 
                 อย่างเหมาะสม 
   (5) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 

                                                                                               ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   ไม่มี 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   (1)  มีจิตส านึกและตระหนักใน
การปฏิบัตติามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ  
   (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจรติ รับผดิชอบต่อตนเองสังคม
และสิ่งแวดล้อม  
   (3)  มีความขยันหมั่นเพียร 
อดทน เสียสละ และรู้จักกาลเทศะ 
   (4)  เคารพกฎระเบียบและข้อ 
บังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
และประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม  
 
    

    (1)  มีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในสาขาวิชาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 
    (2)  สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขากับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงต่อ
ยอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม  
    (3)  สามารถประยุกต์ความรู้
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัตไิด ้  
             

     (1)  มีความสามารถสืบค้น
ข้อเท็จจริงและแสวงหาความรู้
เพิ่มเตมิไดด้้วยตนเอง  
     (2)  สามารถคิดวิเคราะห์
ปัญหา และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขอย่างสร้างสรรค ์ 
     (3)  มีความคิดสรา้งสรรค์
ผลงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร ์
 
 

    (1)  มีความรับผดิชอบในหน้าท่ี 
และการกระท าของตนได้เหมาะสม
กับบทบาทหน้าท่ี  
     (2)  มีภาวะความเป็นผู้น า 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
     (3)  มีความสามารถในการ
วางแผนและมีความรบัผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
 

     (1)  สามารถน าเทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย 
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
      (2)  สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง   
       (3) สามารถสรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน 
รู้จักเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่
เ หม าะสมกั บ เ รื่ อ ง และผู้ ฟั ง ที่
แตกต่างกัน   
       (4) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศตดิตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี สังคมและ
สถานการณ์โลกอย่างเหมาะสม 
       (5) มีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
        

    2. ความรู้ 
           

             

    3. ทักษะทาง 
        ปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
1. กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์    
    11316206 สถิติเบื้องต้นทางการเกษตร                   

    11316311 หลักพันธุศาสตรเ์พื่อการเกษตร                   

    11446111 คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร                   

    11466153 เคมีอินทรียเ์บื้องตน้                   

    11456241 ฟิสิกส์ทั่วไป                   

    11466231 ชีวเคมี                   

    11476121 หลักชีววิทยา                   

    11476221 จุลชีววิทยาท่ัวไป                   

2. กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานเกษตร    
    11316135 หลักการเกษตรเบือ้งต้น                   
    11326103 เศรษฐศาสตร์เกษตร อาหาร และ 
                   ทรัพยากร 

                  

    11326322 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสตัวศาสตร ์                   

    11326408 ช่างเทคนิคในฟาร์ม                   
3. กลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร์   
 3.1 กลุ่มวิชาแกนเฉพาะด้านบังคับ 
       11326101 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว ์1                   
       11326102 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว ์2                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
        

    2. ความรู้ 
           

             

    3. ทักษะทาง 
        ปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
       11326207 โภชนศาสตร์สัตว์                   
       11326318 เทคโนโลยีอาหารสัตว ์                   
       11326319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว ์                   
       11326320 หลักและเทคโนโลยีการปรับปรุง 
                      พันธุ์สัตว ์

                  

       11326321 สถิติเพื่อการวิจยัและการประมวลผล    
                      ด้านสัตวศาสตร์ 

                  

       11326204 การผลติสุกร                   
       11326205 การผลติโคเนื้อและโคนม                   
       11326306 การผลติสัตว์ปีก                   
       11326208 การฝึกงานภาคฤดูร้อน 1                   
       11326323 โรคสัตว์และการจัดการสุขภาพ                   
       11326324 สัมมนา                   

       11326325 การฝึกงานภาคฤดูร้อน 2                   
       11336402 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ                   

 3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                   
       11326409 หลักการสตัวแพทยสาธารณสุข                   
       11326410 พฤติกรรมสตัว์เลี้ยง                   

       11326411 คอมพิวเตอร์เพือ่การวิจัยทางด้าน   
                      การเกษตร 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
        

    2. ความรู้ 
           

             

    3. ทักษะทาง 
        ปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
       11336412 การจัดการของเสียในฟาร์ม                   
       11326413 การผลติแพะและแกะ                   
       11326414 การผลติสัตว์ทางเลือก                   
       11326415 พืชอาหารสัตว ์                   
       11326416 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ านม                   
       11326417 การแปรรูปผลติภัณฑเ์นื้อสัตว ์                   
       11326418 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลติสตัว ์                   

       11326421 ความปลอดภยัในเนื้อสัตว์และ 
                      ผลิตภัณฑ ์

                  

       11326422 ระบบธุรกิจปศสุตัว์                    

       11326423 ผู้ประกอบรุ่นใหม่ทางด้านปศุสตัว ์                   

       11466237 เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการเกษตร                   
4. กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก                   
    11326444 โครงงานพิเศษ                   
    11326445 สหกิจศึกษา                   
    11326446 การฝึกงานต่างประเทศ                   
                 สรุปผลการเรียนรู ้                   
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หมวดที ่5   หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา  
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน   
 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)  
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  เพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ

สนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1) ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันฯ ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันฯ  และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

 2) การทวนสอบในระดับรายวิชา ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกรายวิชา 
กระบวนการที่ใช้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย และการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน ข้อสอบที่น ามาใช้ในการประเมินผลมีความเหมาะสมและเป็นไปตามแผนการสอน มีการ
ประเมินข้อสอบโดยคณะกรรมการ  

 3) การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาเขตชุมพรด าเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ประเมินคุณภาพของหลักสูตร พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าหรือศึกษาต่อของบัณฑิต ประเมินจากการได้งานท าหรือศึกษาต่อตรงตาม
สาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการหางาน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ โดยท าการประเมินจากบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น 

2) ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
3) ตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความ

พึงพอใจในบัณฑิตที่เข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ตามคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1และปีที่ 2 
เป็นต้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตร เพ่ือน าไปใช้
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4) ประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามด้วยวาจาเมื่อมีโอกาส ใน
ระดับความพึงพอใจด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อระดับที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น 
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5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

6) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ 

7) ผลงานของนักศึกษาหรือบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนบทความผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ จ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางวิชาชีพและสังคม จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคม 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

หมวดที ่6   การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
          (1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของสถาบันฯ และหลักสูตร 
              ที่สอน 
          (2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้เพ่ิมพูน โดยสร้างเสริมประสบการณ์สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
               และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ 
               ต่างประเทศ   
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
             ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้เพ่ิมพูน โดยสร้างเสริมประสบการณ์สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
   

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
       (1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่เกษตรกรหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
       (2) มีการกระตุ้นอาจารย์ในการท าผลงานทางวิชาการในหลักสูตรสัตวศาสตร์ 
       (3) ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์วามรู้ใหม่ และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 
หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
  

         ก าหนดโครงสร้างการบริหารหลักสูตรตามล าดับ อันประกอบด้วย สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เหล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเหล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะท างานวิชาการของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  กรรมการหลักสูตร อาจารย์ประจ า
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หลักสูตร และอาจารย์พิเศษ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก โดยติดตาม รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง      
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
  1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดย 
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรือเป็นผู้น าในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่    
    2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการใฝ่รู ้
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวิชาชีพที่ทันสมยั    
    3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลัก 
สูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
    4. มีการประเมินมาตรฐานของ 
หลักสูตร 

  1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพดา้นสัตวศาสตร์  
  2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยั 
โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลัก สูตร
ให้ทันสมัยทุกๆ 3 ปี  
   3. ก าหนดให้อาจารย์มีคุณวฒุิไม่
ต่ ากว่าปริญญาโทและมีจ านวน 
อาจารย์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน       
   4. สนบัสนุนให้อาจารย์เปน็ผูน้ า 
ทางวชิาการหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา 
   5. ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตร 
ได้ไปดูงานทางวชิาการที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศไทย   
   6. มีการประเมินหลักสูตรโดย 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกทุกๆ 3 ปี 
    7. จัดท าฐานข้อมูลด้านนักศึกษา  
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบ 
ประมาณ ผลงานวชิาการ ในทุกภาค
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการ 
ประเมินโดยกรรมการ 
    8.ประเมินความพึงพอใจของหลัก 
สูตรและการเรียนการสอน โดย 
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 

   1. หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับ 
หน่วยงานมาตรฐานในหลักสตูร 
   2. จ านวนรายชื่อคณาจารย ์
ประจ าหลักสูตร และประวัติ  
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย ์
    3. ผลการประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย ์
    4. ประเมินผลโดยคณะ 
กรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ 
ภายในวิทยาเขตชุมพรทุกๆ 3 ปี 
    5. ประเมินผลโดยคณะ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทุกๆ 3 ปี  
    6. ประเมินผลโดยบัณฑิต 
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกๆ 3 ป ี

 
2. บัณฑิต  
 

    1) มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี 
    2) มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
    3) จัดอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ และเตรียมความพร้อมรองรับการ
ออกไปประกอบอาชีพของนักศึกษา  
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3. นักศึกษา 
 

     3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
          มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน 
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา โดยอาจารย์ต้องก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และต้องมี
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมแก่นักศึกษา    
 

 3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
  เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)      

  

4. อาจารย์ 
 

    4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
       มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบันฯ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
        คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกัน ในการวางแผนจัดกรเรียนการ
สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา และเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมใน
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนให้ค าปรึกษาที่ท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตให้เป็นไป
ตามประสงค ์      
 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
      1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ. 

2) อาจารย์ที่สอนบางเวลา พิจารณาจากอาจารย์ประจ า ซึ่งมีการลาศึกษาต่อแบบไม่เต็มเวลา การ
อนุมัติอาศัยความเห็นชอบของผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคณาจารย์ 
 3) อาจารย์พิเศษหรือวิทยากร พิจารณาจากอาจารย์หรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท  หรือปราชญ์   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ต้องมีชั่วโมงการสอนไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชานั้นๆ    
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 

 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
           มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน 
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา โดยอาจารย์ต้องก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และต้องมี
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมแก่นักศึกษา    
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5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณ

แผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุการศึกษา และครุภัณฑ์
อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา 

     

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
       รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ.) 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
       ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  มีการประสานงานกับหอสมุดกลาง ในการ

จัดซื้อหนังสือ ต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาจะมีส่วนร่วมในการแนะน ารายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น และ
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรยังมี เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น   

 

  6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร                                                                                                     
      การประเมินความเพียงพอทรัพยากร เจ้าหน้าที่ห้องสมุดของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

จังหวัดชุมพร  จะประสานงานการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด และประเมินความพอเพียงของหนังสือ 
นอกจากนี้ท าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์  

  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
  1. จัดให้มีห้องสมุด ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และสื่อทางการ
เรียนรู้ ที่พร้อมเพื่อสนับสนนุ
ทางการ ศึกษาในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

   1. จัดให้มีห้องสมุด ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และสื่อการเรียนรู้ ที่
พร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่
เหมาะสมและเพียงพอ    

  1. จัดท าสถิติจ านวนหนังสือ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และสื่อการเรียนรู้  
   2. ท าสถิติจ านวนนักศึกษาทีล่งเรียน
ในแต่ละรายวชิาที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ 
    3. ส ารวจการใช้งานของผู้ใช้
ทรัพยากรต่างๆ และส ารวจความพึง
พอใจในการรับบริการ               

 
 

 7.   ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
       ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป 
ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ ผลการ
ด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละปี     
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ  

 ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์  
   ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ  
   เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
    ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 
    มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใครทุก 
    รายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
    ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ 
    ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 
    รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ  
    การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่ 
    รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการ 
9.     จัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
    อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 
      คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย  
      กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ล าดับข้อที่ 1-5) (ตัว)  
ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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 เกณฑ์ประเมิน 

  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ          
(ตัวบ่งชี้ 1-5)  มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่
น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่......1-6...และ....8-10............................................ 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม......9.......ตัว 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่......1-10............................................................. 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม.......10......ตวั 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่......1-10............................................................ 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม.......10......ตวั 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่......1-11............................................................ 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม.......11......ตวั 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่......1-12........................................................... 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม.......12.......ตัว 
 
 

หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ช่วงก่อนสอน ควรมีการประเมินกลยุทธ์วิธีการสอน ในแต่ละวิชา โดยทีมผู้ สอนของหลักสูตร / 

ระดับสาขา หรือปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรสัตวศาสตร์ ส่วนช่วงหลังการสอน ควรมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และมีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

 

  1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยงานทะเบียนและ

ประมวลผล  
2) ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียน ในด้านวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแกน่ักศึกษา โดยมีคณะท างานวิชาการหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือประธานหลักสูตร  
3) ประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนรู้

ของนักศึกษา และระบไุว้ในรายงานรายวิชา    
     

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก  นักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ 
ผู้ประกอบการ  และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
        การประเมินผลการด าเนินงาน จะต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรสัตวศาสตร์ ซึ่งตัวบ่งชี้ รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
      1)  รวบรวมข้อเสนอแนะ / ข้อมูล จากการประเมินโดยนักศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
      2)  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยประธานหลักสูตร  
      3)  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
 
เอกสารแนบ    

(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

(ข)  ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
(ค) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2559 
(ง)  ค าอธิบายรายวิชา 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง)    
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(ซ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

48 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

49 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

50 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

51 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

52 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

54 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

55 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

56 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

57 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

58 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

59 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

60 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

61 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

62 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

63 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

64 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

65 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

66 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

67 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

68 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

69 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

70 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

71 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

72 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

73 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



76 
 

 

ค าน า 
 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ได้ปรับปรุงโครงสร้างให้มีกลุ่มวิชา ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และปรับปรุงรายวิชา
ให้มีความหลากหลายและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ สอดคล้องกับค านิยามของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF : HEd)  

 เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันฯ ได้น าไปใช้ในการพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหมวดวิชา 

ชื่อภาษาไทย  : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education Program 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

4.1 เป็นหมวดวิชาหนึ่ ง ในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งรายวิชาเป็น 5 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถีแห่ง
สังคม 3) กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 4) กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษาและการ
สื่อสาร  

4.2 ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอน คือ ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ  

5. สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ก าหนดให้ใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  

5.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 
เมษายน พ.ศ. 2559  

5.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  
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5.4 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุม
ครั้งที่ ........./2559 เมื่อวันที่ ………….........………. 2559 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

6.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

6.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. หลักการและเหตุผลในการปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นกลุ่มวิชาหนึ่งของทุกหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาควบคู่กับการเรียนการสอนวิชาในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Education) เพ่ือพัฒนาบัณฑิต
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านต่างๆ มีคุณสมบัติส่วนบุคคล และเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่ถูกก าหนดโดยสถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีให้ม ี“วิชาศึกษาท่ัวไป” แทน “วิชาพ้ืนฐานทั่วไป” ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2532 เป็นต้นมา โดยแบ่งกลุ่มวิชา
ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
และกลุ่มวิชาภาษา  

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปี พ .ศ. 2548 
และล่าสุดได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานฉบับปี พ.ศ. 2558 ซึ่งให้นิยามของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ตรงกันคือ 
“สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม  2558) รวมถึงได้ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานฯ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่างๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จใน
รายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชา
พ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558) 

ปี พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของ
บัณฑิต จึงได้ก าหนดผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นับตั้งแต่มีการก าหนดนิยาม โครงสร้างและองค์ประกอบ และการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 พบว่าสถาบันการศึกษายังไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญและยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในแนวคิดอันเป็นเป้าหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ในปี พ.ศ. 2556-
2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย (Thai GE Network) จัดท ากรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ที่มุ่งสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) 
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยในผลการเรียนรู้ของหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 ด้าน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเกณฑ์มาตรฐานฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะเห็นว่าเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมิได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน า
องค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาไปใช้แบบแยกขาดจากกัน แต่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้
เชื่อมโยงกับชีวิตและวิถีความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นผลให้การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องมีความชัดเจนในแง่ของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ 
ประกอบกับการปลูกฝังทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตและการท างานที่ควรติดตัวไปตลอด ซึ่งเจตนารมณ์ของวิชา
ศึกษาทั่วไปมิใช่เพียงการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน แต่เป็นการเตรียมความพร้อม  เพ่ือบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้การแบ่งกลุ่มวิชาตามแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไปเพื่อให้เป็นไปตามความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ดังที่ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้กล่าวไว้
ในโครงการสัมมนาการทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ว่า ความเปลี่ยนแปลง 7 
ด้านที่เกิดขึ้น (Technologicalization, Commercialization & Economy, Globalization & network, 
Urbanization, Environmentalization & Energy, Individualization และ Ageing & Health) มีผลให้
การศึกษาทั่วไปควรต้องปรับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ และคนรุ่นใหม่
ควรมีลักษณะที่สอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
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1. มีความหลากหลาย/มีลักษณะเฉพาะ/กลุ่มใครกลุ่มมัน 
2. ปรับตัวได้/เปลี่ยนแปลงได้/ท าได้ (เปลี่ยนงาน)  
3. เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ/ตามทันการเปลี่ยนแปลง 
4. มีข้อมูล/มีเหตุผล/รับสื่อใหม่ได้ 
5. คิดวิเคราะห์/สังเคราะห/์ประเมินได ้
6. เรียนรู้ปัญหา/มีส านึกร่วม/ร่วมแก้ปัญหา 
7. รู้จักตัวเอง/เป็นตัวของตัวเอง/โดดเด่น 
8. มีความดี ความงาม/เฉพาะตัว 
9. มีทางเลือก/สร้างทางเลือกเอง 
10. มีผลงาน/Productivity ใหม่ๆ/ขายทั่วโลก 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ผลิตภาพ และ

มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องอยู่ในอนาคต มีความช านาญและสามารถปรับ
เปลี่ยนแปลงได้ (รายงานสรุปสาระส าคัญการประชุม โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป, 2556) 
ซึ่งการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้มุ่งเน้นย้ าให้สะท้อนและพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน พร้อมด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังท่ีกล่าวไว้คือ 

1. มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
2. มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้ 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ 
5. มีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ และมีทักษะการแก้ปัญหา 
6. มีจิตอาสาและภาวะผู้น า 
7. มีความสามารถด้านสารสนเทศ 
8. มีทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอ 

 

ดังนั้น เพ่ือให้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สอดคล้องตามปรัชญาและบรรลุผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เกณฑ์มาตรฐานฯ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
ปัจจุบัน สะท้อนอัตลักษณ์ของสถาบันฯ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงเป็นที่มาในการศึกษา 
ออกแบบ พัฒนา และด าเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความทันสมัยและสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดที่กล่าวไว้ข้างต้น  
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 

2. ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มี ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  

3. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองส าหรับการด าเนินชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มี
คุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา ส านึก
สาธารณะ มีความซาบซึ้งในความงดงามของสิ่งต่างๆ ทั้งในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้นักศึกษาภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมที่หลากหลายและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพ่ือ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และความเป็นเหตุเป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

4. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมส าหรับผู้ต้องการมีกิจการของตนเอง การมี
ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม การท างานเป็นทีมเพ่ือผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

4. ก าหนดการเปิดสอน 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

5. อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ อาจารย์ประจ าของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังจากทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยอาจมีอาจารย์พิเศษที่สถาบันฯ เชิญเป็นผู้สอนตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น 

6. นักศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่จะใช้ส าหรับนักศึกษาเข้าศึกษาท่ีสถาบันฯ ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. ระบบการศึกษา 

 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ในแต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ในภาคการศึกษาพิเศษอาจมีการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

 นอกจากนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใช้ระบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปิดสอนในวันและเวลาท าการของสถาบันฯ โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้
ประกาศตารางสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

3. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
3.1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
3.2. การแบ่งกลุ่มวิชา 

 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนการแบ่งกลุ่มวิชาใน 4 กลุ่มแบบเดิมซึ่งได้แก่กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา เป็นการจัดกลุ่ม
รายวิชาตามเนื้อหาสาระ (Theme) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้อย่างแท้จริง เน้นให้นักศึกษามีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง แต่ยังสามารถคงความเชื่อมโยงไปยังศาสตร์ต่างๆ ตามกลุ่มวิชาที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานฯ ไว้
ได้ จึงได้ท าการออกแบบและจัดกลุ่มรายวิชาทั้งหมดไว้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถี
แห่งสังคม 3) กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 4) กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร โดย
เนื้อหาสาระของแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้ 
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กลุ่ม เนื้อหาสาระ 

คุณค่าแห่งชีวิต การพัฒนาตนเองเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีคุณธรรม
จริยธรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มี
จิตอาสา ส านึกสาธารณะ มีความซาบซึ้งในความงดงามของสิ่งต่างๆ ทั้งในธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

วิถีแห่งสังคม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การ
ปรับตัวให้ เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศาสตร์แห่งการคิด การคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงองค์
ความรู้และความเป็นเหตุเป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

ศิลปะแห่งการจัดการ เข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมส าหรับผู้ต้องการมี
กิจการของตนเอง การมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม การท างานเป็นทีมเพ่ือ
ผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  

 
3.3. ค าอธิบายระบบรหัสวิชา  

ระบบรหัสวิชาของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 รหัสต าแหน่งที่ 1-2 หมายถึง รหัสประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดเป็น 90 

 รหัสต าแหน่งที่ 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ท าการปรับปรุงหลักสูตร  

  59 = หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  
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 รหัสต าแหน่งที่ 5 หมายถึง รหัสประจ ากลุ่ม ก าหนดเป็น 1-5 

  1 = กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 

  2 = กลุ่มวิถีแห่งสังคม 

  3 = กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 

  4 = กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 

  5 = กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 

 รหัสต าแหน่งที่ 6-8 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา ก าหนดเป็น 001-999 
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3.4. รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต จ านวน รายวิชา 10 รายวิชา 

90591001  เรารัก สจล.  2 (1-2-3) 

  I LOVE KMITL 

90591002  กีฬาและนันทนาการ  1 (0-3-2) 

  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

90591003  ภูมิคุ้มกันทางใจ  3 (3-0-6) 

  IMMUNITY OF MIND  

90591004  ศิลปะการพัฒนาอารมณ์ 3 (3-0-6) 

 ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT 

90591005  ชีวิตออกแบบได้  3 (3-0-6) 

  DESIGNING YOUR LIFE 

90591006  พลังแห่งบุคลิกภาพ  3 (3-0-6) 

  POWER OF PERSONALITY  

90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3 (3-0-6) 

  HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 

90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  3 (2-2-5) 

  PHOTOGRAPHY APPRECIATION  

90591009  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  3 (3-0-6) 

  MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 

90591010 สุนทรียะดนตรี  3 (3-0-6) 

  MUSIC APPRECIATION 
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กลุ่มวิถีแห่งสังคม จ านวน 7 รายวิชา 

90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 

  WORLD SOCIETY AWARENESS 

90592002  การด ารงชีพในสังคมดิจิทัล 3 (3-0-6) 

  LIVING IN DIGITAL SOCIETY 

90592003  ภูมิปัญญาไทยประยุกต์  3 (3-0-6) 

  APPLIED THAI WISDOMS  

90592004  วัฒนธรรมร่วมสมัย  3 (3-0-6) 

  CONTEMPORARY CULTURE 

90592005  วิถีคนกล้า   3 (3-0-6) 

  BRAVE HEART  

90592006 ภูมิสังคมไทย  3 (3-0-6) 

  THAI GEOSOCIAL BASE 

90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 

  THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 

 
กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด จ านวน 4 รายวิชา 

90593001  บูรณาการแห่งการคิด  3 (3-0-6) 

  INTEGRATED THINKING 

90593002 รักษ์โลก  3 (3-0-6) 

  THINK EARTH  
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90593003 พลังงานที่ยั่งยืน  3 (3-0-6) 

  SUSTAINABLE ENERGY  

90593004  การด ารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 

  LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 

กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ จ านวน 5 รายวิชา 

90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่  3 (3-0-6) 

  MODERN ENTREPRENEURSHIP 

90594002  ผู้ประกอบการทางสังคม 3 (3-0-6) 

  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

90594003  การจัดการและผู้น าสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 

  MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 

90594004 การวางแผนเพ่ือการลงทุน 3 (3-0-6) 

  INVESTMENT PLANING 

90594005 ศาสตร์การต่อรอง   3 (3-0-6) 

  SCIENCE OF NEGOTIATION 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร จ านวน 26 รายวิชา 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 

 FOUNDATION ENGLISH 

90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR COMMUNICATION 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
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90595004 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 

 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 

90595005  การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 

 WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 

90595006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 

90595007  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 

 ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 

90595008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 

90595009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการเดินทาง  3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 

90595010  ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN MASS MEDIA 

90595011 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR WORK PREPARATION 

90595012  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ  3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 

90595013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ  3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR MANAGEMENT 

90595014 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ  3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR BUSINESS 

90595015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR MARKETING 
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90595016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR INDUSTRY 

90595017   การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (3-0-6) 

  BASIC ENGLISH PRONUNCIATION  

90595018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ 3 (3-0-6) 

  ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION 

90595019 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

  ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 

90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น  3 (3-0-6) 

  THE BEST SPEECH  

90595021 ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 

  THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 

90595022 การฟังและการอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 

  LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 

90595023 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 

  THE DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 

90595024 การเขียนภาษาไทยในที่ท างาน 3 (3-0-6) 

 WRITING IN WORKPLACE 

90595025 ภาษาในการเขียนรายงาน 3 (3-0-6) 

 LANGUAGE IN REPORT WRITING 

90595026 ภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 

  LANGUAGE IN THAI SOCIETY 
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3.5. โครงสร้างหมวดวิชา 

รายวิชาถูกก าหนดไว้เป็นรายวิชาบังคับเรียนและรายวิชาเลือกเรียน นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาใน
ทุกกลุ่มและจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

กลุ่ม 
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คุณค่าแห่งชีวิต 1. บังคับเรียน 2 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต ได้แก่ 
90591001 เรารัก สจล.     2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
90591002 กีฬาและนันทนาการ   1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิถีแห่งสังคม บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศาสตร์แห่งการคิด บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศิลปะแห่งการจัดการ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ภาษาและการสื่อสาร 1. บังคับเรียน 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ได้แก่ 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
  FOUNDATION ENGLISH 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION  
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 

สรุปโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. บังคับเรียนทั้งหมด 5 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต 
2. บังคับเลือกท้ังหมด 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต 
3. เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต (สามารถเลือกได้จากท้ัง 5 กลุ่ม) 
4. จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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หมวดที่ 4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อผู้อ่ืน และสังคม และสามารถแสดง
ภาวะผู้น าในสถานการณต์่างๆได้ 

ก าหนดให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีการท างาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม มีกิจกรรมที่มอบหมาย
ให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม และ
เพ่ือฝึกให้มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้มีการก าหนดกรอบกติกาต่างๆ ใน
การเรียนเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ เช่น การต้องเข้าเรียน
ให้ตรงเวลา การต้องมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น  

เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและ
สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการสื่อสารได้เป็นอย่างด ี

มีงานที่มอบหมายให้นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานหน้าชั้น ซึ่งงาน
เหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการเรียบเรียงรวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอ  

เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ในสหศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันโดย
สามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มีการฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนความคิด วิเคราะห์จากองค์
ความรู้ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์รอบตัวและเชื่อมโยงสู่
การด าเนินชีวิตในสังคม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

นอกจากการปรับเปลี่ยนกลุ่มสาระวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ออกแบบกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในข้อก าหนดเรื่องคุณภาพของบัณฑิต
ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 
ด้าน และกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยในอีก 8 ด้าน  อีกทั้งได้น าอัต
ลักษณ์ของสถาบัน นั่นคือ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ผนวกรวมกับทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 มาร่วมเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการพิจารณาก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ เพ่ือให้ทุกๆ 
รายวิชาสามารถน าไปใช้ในการออกแบบรายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา โดยในแต่ละรายวิชา
ไม่จ าเป็นต้องตอบผลลัพธ์ครบในทุกข้อย่อย รายละเอียดของกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ -  เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 

1 มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 ตระหนักและส านึกใน
ความเป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 มีทักษะการคิดแบบ
องค์รวม 

6 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่
มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก 

7 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

8 ใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (Desired KMITL Graduate & 21st Century Skills) 

มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์
ของสถาบันฯ 

มีความภูมิใจในความเป็น
ไทย 

มีความรอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณ/ มีทักษะ
การแก้ปัญหา 

มีจิตอาสา และภาวะผู้น า มีความสามารถด้านไอที มีทักษะการสื่อสารและ
การน าเสนอ 

อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 

ซื่อสัตย์  ใฝ่รู ้ สู้งาน 

ผลการเรียนรู้ -  ส านักศึกษาท่ัวไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 

1.1-1.4 2.1-2.4 3.1-3.6 4.1-4.3 5.1-5.2 6.1-6.4 7.1-7.2 8.1-8.2 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) 

ผลการเรียนรู ้-  เครือข่ายการศกึษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรตที ่21 (Desired KMITL Graduate & 21st Century Skills) 

อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 

ผลการเรียนรู ้-  ส านักศึกษาทั่วไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจรติ  
1.2 มีความขยัน อดทน สู้

งาน มีระเบียบวินัย 
1.3 ตระหนักในความ

พอเพียง 
1.4 มีความเสียสละ และ

เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

2.1 มีความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.2 ตระหนักในคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.3 มีจิตส านึกในการท า
ความดีเพื่อสังคมไทย 

2.4 มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมนุษย์ วิถีการ
ด าเนินชีวิต ในโลก
ปัจจุบัน 

3.2 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ธรรมชาติ ความเป็น
วิทยาศาสตร์ และการ
ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.3 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านบริหารจัดการ 
เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

3.4 มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวน ามาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิต 

3.5 มีความเคารพในความ
เหมือนและความต่าง
ของตนเอง ผู้อื่น สังคม
และศิลปวัฒนธรรม 

3.6 มีความซาบซึ้งในความ
งามของศิลปะ และ
สุนทรียศาสตร ์

4.1 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย  

4.2 มีความสามารถในการ
ประเมินความรู้ 
ความสามารถของ
ตนเอง และก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ท่ี
ต้องการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองได้ 

4.3 มีความสามารถในการ
ใช้ความรู้อย่าง
สร้างสรรค ์ 

5.1 มีความสามารถคิดเป็น
เหตุเป็นผล และ
เช่ือมโยงความคิดใน
ภาพรวมได ้

5.2 มีความสามารถในการ
เลือกใช้วิธีการคิด และ
ตีความ ประเมินค่าเพื่อ
การตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหา 

 

6.1 มีจิตอาสาโดยมุ่งให้
ความช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาเพื่อ
ส่วนรวม 

6.2 มีส านึกสาธารณะ โดย
รู้จัก ดูแล เอาใจใส่ 
รักษาสมบัติของ
ส่วนรวม 

6.3 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
สามารถปฏิบัติตนได้
เหมาะสมตามบทบาท
หน้าที่ 

6.4 มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่การเป็นพลเมืองที่
ดี และสามารถเป็นที่พึ่ง
ของตนเองและสังคมได้ 

7.1 มีความสามารถในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และรู้เท่าทัน 

7.2 มีจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.1 มีความสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 มีความสามารถเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอท่ี
เหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (CURRICULUM MAPPING) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 3 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ

4 มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง 

5 มีทักษะการคิด
แบบองค์รวม 

6 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม

โลก 

7 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง

รู้เท่าทัน 

8 ใช้ภาษาในการ
สื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

มีความซื่อสัตย์ สจุริต 

มีความขยัน อดทน สูง้าน มรีะเบียบวินัย 

ตระหนักในความพอเพียง 

มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ด ี

มีความรักและภมูิใจในความเป็นไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคุณค่าของภูมปิัญญาท้องถิ่น 

มีจิตส านึกในการท าความดีเพื่อสังคมไทย 

มีจิตส านึกในการอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัมนุษย์ วิถีการด าเนินชีวิต ในโลกปจัจบุัน 

มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ ความเป็นวิทยาศาสตร ์และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

มีความรู้ ความเข้าใจในด้านบรหิารจัดการ เศรษฐกจิ สังคม และการเมือง เพื่อการอยู่ร่วมกันในสงัคม 

มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อน ามาปรบัใช้ในการด าเนินชีวิต 

มีความเคารพในความเหมือนและความต่างของตนเอง ผูอ้ื่น สงัคมและศิลปวัฒนธรรม 

มีความซาบซึง้ในความงามของศิลปะ และสุนทรียศาสตร์ 

มีความสามารถในการแสวงหาความรูจ้ากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย 

มีความสามารถในการประเมินความรู ้ความสามารถของตนเอง และก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องได้ 

มีความสามารถในการใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 

มีความสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงความคิดในภาพรวมได้ 

มีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการคิด และตีความ ประเมินค่าเพื่อการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 

มีจิตอาสาโดยมุ่งให้ความช่วยเหลอืในการแก้ไขปญัหาเพื่อสว่นรวม 

มีส านึกสาธารณะ โดยรูจ้ัก ดูแล เอาใจใส ่รักษาสมบัติของสว่นรวม 

มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ 

มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ด ีและสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคมได้ 

มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอข้อมลูได้อย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน 

มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

มีความสามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอทีเ่หมาะสม 
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คุณธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้ ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและส านึกใน
ความเป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เขา้ใจและเห็นคุณค่าของตนเอง 
ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

5 มีทักษะ
การคิดแบบ

องค์รวม 

6 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก 

7 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง

รู้เท่าทัน 

8 ใชภ้าษาใน
การสื่อสารอย่าง
มีประสิทธภิาพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต                            

90591001 เรารัก สจล.                            

90591002 กีฬาและ
นันทนาการ 

                           

90591003 ภูมิคุ้มกันทางใจ                            

90591004 ศิลปะการ
พัฒนาอารมณ ์

                           

90591005 ชีวิตออกแบบได ้                            

90591006 พลังแห่ง
บุคลิกภาพ 

                           

90591007 การพฒันา
สุขภาพแบบองค์รวม 

                           

90591008 สุนทรียะ
ภาพถ่าย 

                           

90591009 สมาธิเพื่อ
พัฒนาชีวิต 

                           

90591010 สุนทรียะดนตร ี                            

กลุ่มวิถีแห่งสังคม                            

90592001 รู้ทันโลก                            

90592002 การด ารงชีพใน
สังคมดิจิทลั 

                           

90592003 ภูมิปัญญาไทย
ประยุกต ์

                           

90592004 วัฒนธรรมร่วม                            
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
สมัย 
90592005 วิถีคนกล้า                            

90592006 ภูมิสังคมไทย                            

90592007 ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                           

กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด                            

90593001 บูรณาการแห่ง
การคิด 

                           

90593002 รักษ์โลก                            

90593003 พลังงานท่ียั่งยืน                            

90593004 การด ารงชีพ
ท่ามกลางภัยพิบตัิและวิกฤติ
ในอนาคต 

                           

กลุ่มศลิปะแห่งการจัดการ                            

90594001 ผู้ประกอบการ
สมัยใหม่   

                           

90594002 ผู้ประกอบการ
ทางสังคม 

                           

90594003 การจัดการและ
ผู้น าสมัยใหม ่

                           

90594004 การวางแผน
เพื่อการลงทุน 

                           

90594005 ศาสตร์การ
ต่อรอง 

                           

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                            
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90595001 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

           
 

               

90595002 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

                           

90595003 ภาษาอังกฤษ
เชงิวิชาการ 

                           

90595004 การพัฒนา
ทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษ 

                           

90595005 การเขียนและ
การพูดในงานอาชีพ 

                           

90595006 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 

                           

90595007 การพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

                           

90595008 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

                           

90595009 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยวและการ
เดินทาง 

                           

90595010 ภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจข่าวสารและ
ข้อมูลในสื่อสารมวลชน 
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90595011 ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมตัวท างาน 

            
 

              

90595012 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ 

                           

90595013 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การจัดการ 

                           

90595014 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับธรุกิจ 

                           

90595015 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการตลาด 

                           

90595016 อังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรม 

                           

90955017 การออกเสียง
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

                           

90955018 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการน าเสนอผลงานทาง
วิชาชีพ 

                           

90955019 การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

                           

90955020 พูดได้ พูดดี พูด
เป็น 

                           

90955021 ภาษาไทยเพื่อการ
สร้างสรรค ์

                           

90955022 การฟังและการ
อ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                           

90955023 การพัฒนา                            
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
ทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์
90955024 การเขียน
ภาษาไทยในท่ีท างาน 

                           

90955025 การเขียน
รายงาน 

                           

90955026 ภาษาใน
สังคมไทย 

                           

รวมทุกกลุ่ม                            
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3. กลยุทธ์การสอน 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ คณาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนและการประเมินเพ่ือการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนการสอน
จะเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning) คณาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้น าแนวทาง (Facilitator) ไม่เน้นการสอน
แบบบรรยายตลอดเวลา เน้นให้นักศึกษาคิด เรียนจากบริบทที่ค้นคว้า (Teach Less Learn more) และเน้น
สร้างกระบวนการเรียนรู้ (Process-based Learning) โดยฝึกให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการวิธีคิด ค้นคว้า 
ต่อยอดองค์ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และเน้นให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้
เข้าใจเนื้อหาองค์ความรู้อย่างชัดเจน (Learning by Doing) ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ จะเน้นประเมิน
จากการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน (Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบ
วัดผลการเรียนรู้เมื่อเรียนจบรายวิชา (Summative Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติ
มากกว่าการสอบ 

 

4. กลยุทธ์การประเมิน 

 ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกด้าน จะเน้นประเมินจากการลงมือปฏิบัติตลอด
ระยะเวลาของการเรียนการสอน (Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้เมื่อเรียน
จบรายวิชา (Summative Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติมากกว่าการสอบ ทั้งนี้ 
การประเมินทั้งสองแบบจะใช้เครื่องมือที่วัดได้เพ่ือให้เกิดการประเมินผลที่ถูกต้องและแม่นย า 

กลยุทธ์การประเมิน สามารถแบ่งเป็นรายข้อดังนี้ 

1. ประเมินตัวบุคคลโดยจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ การเข้าเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ประเมินตัวบุคคลจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
3. ประเมินตัวบุคคลจากจ านวนผู้กระท าทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินตัวบุคคลจากการท างานเป็นกลุ่ม การท ารายงานและเนื้อหารายงาน  
5. ประเมินเนื้องานจากงานที่ได้มอบหมาย ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่ม

ที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
6. ประเมินการมีส่วนร่วมจากการแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน 
7. ให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน 
8. ประเมินความรู้จากผลการสอบเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 
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ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 

90591001  เรารัก สจล.  2 (1-2-3) 

  I LOVE KMITL 

  ศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชปรีชาและพระ
คุณูปการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนรู้ประวัติบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ สจล .  และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับสถาบัน เรียนรู้ชีวิตการเป็นนักศึกษา สจล. ปลูกฝังส านึกรับผิดชอบในฐานะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน การรักในเกียรติภูมิศักดิ์ศรีความเป็นนักศึกษา สจล. ตระหนักถึงบทบาทของ สจล. 
ต่อสังคมไทยและสังคมโลก ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  Study the foundation of KMITL including important people who have 
contributed the land to build KMITL campus. Recognition of importance of Education as of 
the King Rama 4's determination to improve quality of lives for Thai. Learning the role of 
KMITL students in terms of pride, dignity, accountability, identity of KMITL. Self-development 
both in terms of self-development for better quality of life and moral and ethics based on 
philosophy of sufficiency economy. Awareness of KMITL's role to social contribution at 
domestic and international level. 

90591002  กีฬาและนันทนาการ  1 (0-3-2) 

  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

  ศึกษากฎ กติกา วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา ความมีน้ าใจนักกีฬา หลักการออกก าลังกายที่ถูกต้อง 
การฝึกทักษะกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

Study sport rules, etiquette of playing, sportsmanship, principles of doing 
exercises. Practice sports, fitness, gaming and/or recreational activities 

90591003  ภูมิคุ้มกันทางใจ  3 (3-0-6) 

  IMMUNITY OF MIND  
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 

  ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือท าความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน การสร้าง
สัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ชีวิตให้กับตนเอง 

  Learn psychology concepts to understand and appreciate yourself and others. 
Learn how to develop interpersonal skills, social and life skills, problem solving skills and 
self-healing and self-empowerment skills.   

90591004  ศิลปะการพัฒนาอารมณ์ 3 (3-0-6) 

  ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT  

  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิต การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ในการท างานและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  

  Study the definitions, Significances, principles and theories of emotion 
development especially ones influencing ways of life. Learn and practice thinking processes 
of adjustment, positiveness and problem confrontation. Explore how to manage emotion in 
daily life and workplace. 

90591005  ชีวิตออกแบบได้  3 (3-0-6) 

  DESIGNING YOUR LIFE 

  เรียนรู้และฝึกการออกแบบชีวิตของตนเอง เรียนรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
สามารถจัดการการเงินส่วนตัว การท างาน การเข้าสังคม การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลรอบข้าง 

  Learn and practice designing your own life in other contexts, applying and adding 
social, living, financial, working, interpersonal skills to live happily based on sufficiency 
economy philosophy. 

90591006  พลังแห่งบุคลิกภาพ  3 (3-0-6) 

  POWER OF PERSONALITY  
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

  ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ กระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือให้ได้บุคลิกภาพที่เหมาะกับ
ตนเองตามกาลเทศะ การพูดและฝึกพูดในโอกาสต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาท การเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ ศิลปะการแต่งกาย การแก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ  

  Study the personality theories, processes of personality development. Learn how 
to develop appropriate manners and speeches, interpersonal skills, and appropriate clothing 
selection. Practice techniques for improving personality deficiency.  

90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3 (3-0-6) 

  HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 

  ศึกษาความส าคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต องค์ประกอบของการพัฒนาสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข  

  Study the concepts of health and mental care. Explore the components of good 
health and mental development and learn factors enhancing the development.  

90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  3 (2-2-5) 

  PHOTOGRAPHY APPRECIATION  

  ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การถ่ายภาพเพ่ือให้เห็นความงามของภาพที่ถ่าย การใช้อุปกรณ์และเทคนิค
ต่างๆ การเรียนรู้กระบวนการเพ่ือให้ได้รูปถ่ายที่มีคุณค่าในแง่มุมต่างๆ และความซาบซึ้งในการพิจารณาและ
วิจารณ์รูปถ่าย 

  Understand the principles of taking photographs for appreciation and practice to 
use equipment and techniques. Learn to show appreciation for the values of pictures taken 
as well as give valuable and critical comments for pictures. 

90591009  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  3 (3-0-6) 

  MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 

ศึกษาความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับ
การเรียนและการงาน  
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 

Study the meaning of meditation, objectives, processes, history of meditation, 
characteristics of chanting and meditating. Understand the benefits of meditation and apply 
into daily use both study and work. 

90591010  สุนทรียะดนตรี  3 (3-0-6) 

  MUSIC APPRECIATION 

ศึกษารูปแบบ ลักษณะ ธรรมชาติ และองค์ประกอบของดนตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีไทย
และสากล  การชื่นชมความงามและการตระหนักถึงคุณค่าของดนตรี ทักษะและมารยาทในการฟังดนตรี 

Study the forms, characteristics, nature and compositions of music. Learn 
Introduction to Thai and International music, how to express appreciation for its aesthetics 
and value as well as learn appropriate manners in listening to music. 

กลุ่มวิถแีห่งสังคม 

90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 

  WORLD SOCIETY AWARENESS 

  ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคมอาเซียน 
สังคมโลก การอยู่ในสังคมอย่างรู้เท่าทัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม 

  Study roles, duties, responsibilities and social interpersonal skills in Thai, ASEAN 
and world societies. Learn how to keep pace with others in society. 

90592002  การด ารงชีพในสังคมดิจิทัล 3 (3-0-6) 

  LIVING IN DIGITAL SOCIETY 

  ศึกษาเก่ียวกับการใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
การพัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้และจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ การน าเสนออย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ ตระหนักในจรรยาบรรณและผลกระทบที่มีต่อ
บุคคลและสังคมรวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  Study the life patterns in digital society, importance of ICT data, access to 
sources, development of searching and referencing skills, appropriate use of ICT as well as 
creative presentation. Study the computer crime act and follow with discretion and ethics. 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

90592003  ภูมิปัญญาไทยประยุกต์  3 (3-0-6) 

  APPLIED THAI WISDOMS 

  เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย์ ภูมิปัญญาไทยกับ
พัฒนาการของชุมชน การแสวงหาองค์ความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับพัฒนางานให้มีเอกลักษณ์ และเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชนและเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนอันเนื่องมาจาก
การเจริญของสังคมได้อย่างยั่งยืน ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อภูมิปัญญา 

  Learn to recognize and appreciate the values of Thai wisdoms. Explore the 
relation of Thai wisdom and community development and study the knowledge based on 
Thai local wisdoms as guidelines for developing the later workpieces for uniqueness and 
suitability. Explore the effects of changes in society and globalization that can affect Thai 
local wisdoms. 

90592004  วัฒนธรรมร่วมสมัย  3 (3-0-6) 

  CONTEMPORARY CULTURE 

  ศึกษาแนวคิดของพหุวัฒนธรรม วิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัย โครงสร้างของวัฒนธรรมทั้ง
ระดับสังคมไทยและสังคมโลก วิเคราะห์ความสัมพันธ์และความต่างทางวัฒนธรรม 

  Study the concepts of multiculturalism and analyze the contemporary 
phenomenon, the structure of Thai and world cultures including similarities and differences 
of such cultures. 

90592005  วิถีคนกล้า   3 (3-0-6) 

  BRAVE HEART  

  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย วีรกษัตริย์ และวีรชนไทย รวมถึงเหล่าผู้กล้าและเสียสละในสังคม
ปัจจุบัน เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิต กล้าคิด การท าในสิ่งที่ดีให้กับสังคมไทย   และคนต้นแบบใน
มิติต่างๆ 

  Instill the consciousness of patriotism of Thai nation, pride of being Thai. Learn 
Thai history, kings, heroes and take them as role models for contributing to our society. 

90592006 ภูมิสังคมไทย  3 (3-0-6) 

  THAI GEOSOCIAL BASE 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 

  ศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจถึงความส าคัญของสภาพถิ่นฐาน ที่ตั้ง และภูมิประเทศที่แตกต่างกัน 
อันเป็นบ่อเกิดของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่ด ารงความมีเอกลักษณ์และสามารถพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาแบบพ้ืนถิ่นไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปได้  

  Study an important role of topography as a root of various Thai social cultures 
reflecting a strong identity, local foci, and cultural heritage resulting in design in the form of 
disciplinary to solve the holistic problems. 

90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 

  THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 

  ศึกษาความเป็นมา แนวคิด ความหมาย และ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
รูปแบบต่างๆ  

เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความตระหนักในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมและความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

  Study the background, principles of the philosophy of sufficiency economy and 
its application. Learn by doing to instill awareness of sufficient ways of life and applying the 
philosophy to live appropriately in the changing society. 

กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 

90593001  บูรณาการแห่งการคิด  3 (3-0-6) 

  INTEGRATED THINKING 

  ศึกษาหลักการและประเภทของการคิด การคิดเชิงบวก การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงวิพากษ์ 
การคิดวิเคราะห์ เรียนกระบวนการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  การพัฒนาการคิด การสร้างผลงานอันเนื่องมาจากการคิด 

  Study principles and various types of thinking; positive thinking lateral thinking, 
critical thinking, analytical thinking. Learn to develop thinking process through questioning, 
analyzing, synthesizing and evaluating. Learn to express logical ideas and create workpiece 
based on own thought. 

90593002 รักษ์โลก  3 (3-0-6) 

  THINK EARTH  
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

  ศึกษาความส าคัญของการกระตุ้นความคิดและความส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
คุณภาพชีวิต การศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางบวกและลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การคิดวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การคิด
อย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือช่วยคิดแบบต่างๆ 

Study the importance of raising awareness and concerns of environmental 
conservation for better quality of life. Study both positive and negative impacts of human 
behaviors on natural resources and environment. Use analytical thinking and systematic 
thinking approaches to find alternatives of environmental conservation and natural resources 
development. Learn how to analyze with thinking tools. 

90593003

   

พลังงานที่ยั่งยืน  3 (3-0-6) 

  SUSTAINABLE ENERGY  

  ศึกษารูปแบบของพลังงานที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญของการกระตุ้นความคิดและ
ความส านึกในการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด การศึกษาพลังงานทางเลือก และการฝึกคิดวิเคราะห์ และการ
คิดอย่างเป็นระบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังและน าเสนอแนวทางการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืน การคิดอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือช่วยคิด  

  Study energy in various forms used in daily life, importance of raising awareness 
and concerns about the use of limited resources of energy. Study alternative energy and 
application of analytical thinking approach and systematic thinking approach to find effective 
use of energy. 

90593004  การด ารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 

  LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 

  เข้าใจรูปแบบของภัยพิบัติ วิกฤติ หลักการเพ่ือการอยู่รอด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบเพ่ือ
การอยู่รอดทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์วิกฤต วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้น ฝึกทักษะการคิด
และน าเสนอผลงานที่สามารถใช้เพื่อการด ารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต  

  Understand types of disasters, crisis principles of thinking for survival, factors and 
effects of survival in either normal or critical situations. Analyze the case studies and 
practice thinking skills in various types and presentation skills for sharing ideas.   
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กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ  

90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่   3 (3-0-6) 

  MODERN ENTREPRENEURSHIP 

  ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบด้าน
เกี่ยวกับธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินการธุรกิจเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

  Study the roles, types and characteristics of being new entrepreneurship. Learn 
the comprehensive knowledge on business including business start-up, elements of business 
plan, strategies on running business for challenging the competition, building uniqueness, 
creating images to respond with the customers’ need. 

90594002  ผู้ประกอบการทางสังคม 3 (3-0-6) 

  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

ศึกษาบทบาทการเป็นผู้ประกอบการที่มองเห็นปัญหาของสังคม หรือการเพ่ิมคุณค่าด้าน
ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น และใช้หลักของผู้ประกอบการในการออกแบบ และจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพ่ิมทุนทางสังคม ไม่เน้นก าไรส่วนบุคคล  พร้อมกับคิดค้น
วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีขึ้น   

  Study the role of social entrepreneur in selecting social problems of adding the 
value of local business by the principles of business both planning and managing the system 
in order to resolve those social problems without the emphasis on individual profit from the 
business. Explore possibility of creating new ways for solving the social problem and 
improving the society.  

90594003  การจัดการและผู้น าสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 

  MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 

  ศึกษาหลักการการบริหารจัดการยุคใหม่ ทฤษฎีผู้น ายุคใหม่ และทฤษฎีผู้น ายุคปัจจุบัน ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและภาวะผู้น า การเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการ และทักษะ
ภาวะความเป็นผู้น า 
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  Study modern management principles and modern leadership theories and 
modern leadership theories in contemporary period. Study the relationship between 
modern management and leadership. Learn to develop both managerial skills and 
leaderships skills. 

90594004 การวางแผนเพ่ือการลงทุน 3 (3-0-6) 

  INVESTMENT PLANING 

  ศึกษาประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงินที่ใช้เพ่ือการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการ
ลงทุน หลักการวิเคราะห์และการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนที่คุ้มค่า การค านวณหาความคุ้มค่าในการลงทุน  

  Study types of investment, finance theories related to investment, risk 
management, analysis of investment for cost effectiveness, calculation cost effectiveness on 
investment.   

90594005 ศาสตร์การต่อรอง  3 (3-0-6) 

  SCIENCE OF NEGOTIATION 

  ศึกษาสถานการณ์การต่อรองโดยใช้ตรรกะการคิดแบบองค์รวมและวิธีการคิดแบบต่างๆ ศึกษา
ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการต่อรอง เรียนรู้ทฤษฎีความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อรอง และ
เทคนิคการต่อรอง ศึกษากรณีตัวอย่างของการต่อรอง 

  Study the situations of negotiation with the use of holistic thinking approaches 
and thinking methods. Study the factors effecting negotiation, Maslow’s hierarchy of needs, 
and negotiation techniques. Learn from the case studies. 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 

90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 

ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ ความสนใจของตนเอง 
งานอดิเรก ครอบครัว การท างาน การเดินทางท่องเที่ยว และเหตุการณ์ในปัจจุบันในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะและสุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมถึงการเขียน
จดหมายส่วนตัวเพ่ืออธิบายประสบการณ์และความประทับใจ 

113 



 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 

Practice listening, speaking, reading and writing about familiar matters in daily life 
related to personal interests, hobbies, family, work, travel and current events related to e.g. 
Education, economy, society, politics, science and technology, arts and aesthetics, culture; 
writing personal letters describing experiences and impressions. 

90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

  ENGLISH FOR COMMUNICATION 

ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การทักทาย การนัด
หมาย การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การเจรจาต่อรอง การน าเสนองาน การแสดงความคิดเห็น การอ่านจับ
ใจความส าคัญจากสื่อตา่งๆ การเขียนเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบอีเมล์ 

Practice listening, speaking, reading and writing in communicative contexts such 
as greeting, making appointments, communicating in daily life situations, negotiating, 
presenting work-related assignments and ideas, reading for main ideas from different 
rhetorical patterns, and writing emails.  

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการเรียนเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับความสนใจของตนเอง โดย
เน้นการฟังบรรยาย การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การอ่านและเขียนข้อเขียนเชิง
วิชาการ 

Develop language and study skills in English for academic purposes related to 
personal interests, focusing on listening to lectures, participating in group discussions, giving 
oral presentations, reading and writing academic texts. 

90595004 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

  

3 (3-0-6) 
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
 ศึกษาวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์  การอ่านเพ่ือ
แปลใจความ การพัฒนาทักษะการเขียน โดยเน้นการเขียนที่ถูกรูปแบบทางภาษาและไวยากรณ์ ฝึกการเขียนที่
จะน าไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงาน เป็นต้น 
 Study effective reading techniques in English relevant to reading for the main 
idea, newspaper reading, reading for translation, writing skills development in English 
focusing on accuracy in both language forms and grammar beneficial to careers and 
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academic purposes such as writing application letters, filling application forms, writing 
reports, etc. 
 
90595005  การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 
 พัฒนาทักษะการเขียนและการพูดเกี่ยวกับสาขางานอาชีพ เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ แฟ็กซ์ 
บันทึกข้อความ จดหมายไม่เป็นทางการ จดหมายอิเล็กโทรนิกส์ คู่มือ หรือรายงานประจ าวัน การมีส่วนร่วมใน
การประชุม การน าเสนอผลงาน และการใช้ภาษาอังกฤษในปริบทของการท างาน 
 Improve writing and speaking skills related to areas of professional activities such 
as writing business letters, faxes, memos, informal letters, emails, technical manuals, or 
routine reports; participating in a meeting; giving a presentation; and using English in 
professional settings. 
 
90595006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิต โดยเน้นฝึกการอ่านข้อเขียน
ทางวิชาการ การย่อความ การฟัง และการเขียนโน้ตย่อ รวมทั้งฝึกท าข้อทดสอบทางภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ต่างๆ 
 Study and practice of English for further graduate study focusing on academic 
reading, summary writing, listening and note–taking, including a practice in doing various 
kinds of English test paper. 
 
90595007  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 
 ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 
 ฝึกและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะโดยเน้นเนื้อหาตามความสนใจของผู้เรียนแต่
ละคนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาแบบอิสระ ทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตลอดชีวิตด้วยตนเอง 
 Develop English language skills based on topics of individual learners’ interest 
through active language learning activities customized for each learner to promote self-
directed, life-long language learning skills. 
 
90595008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 ศึกษาความรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ การสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา  
วัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
 Study inter-relationship between language and culture, using English as an 
International Language, inter-cultural communication between native and non-native English 
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speakers, cross- cultural pragmatics and developing English language skills for inter-cultural 
communication 
 
90595009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการเดินทาง  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 
 ศึกษาค าศัพท์และการใช้ภาษาเกี่ยวกับการเดินทาง ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร 
สนามบินฯลฯ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในปริบทดังกล่าว เช่น การทักทาย การ
ต้อนรับ การเดินทาง การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผน  การหาและสอบถามข้อมูลการเดินทาง การ
ถามทาง การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ตลอดจนความรู้ทั่วไปในด้านการท่องเที่ยวและการ
เดินทาง 
 Study vocabulary and language used in travelling and tourism business, such as 
hotel, restaurant, airport, including a practice of the four skills in contexts as greeting, 
welcoming, travelling, introducing tourist attraction, planning trips, looking for and inquiring 
travelling information, dealing with customs and passport control as well as an explanation 
of general knowledge on tourism and travelling. 
 
90595010  ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN MASS MEDIA 
 ศึกษาภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชนรูปแบบต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร โฆษณา เว็บไซต์ 
รายการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อเข้าใจข่าวสารและเนื้อหา 
 Study English in various types of mass media such as newspapers, magazines, 
advertisements, web sites, radio, and television in order to understand news and 
information. 
 
90595011 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR WORK PREPARATION 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การอ่านคู่มือ เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ บันทึกข้อความ บทคัดย่อ 
รายงาน จดหมายอิเลคทรอนิคส์ จดหมายเชิญประชุม บันทึกและรายงานการประชุม รวมทั้งฝึกการสัมภาษณ์ 
การอภิปรายต่อที่ประชุม และการน าเสนอผลงาน 
 Develop language skills necessary for professional purposes: reading manuals 
and technical signs; writing job application letter, resumes, memos, reports, abstracts, emails, 
calls for meeting, minutes and proceedings; practicing interviews, job discussion and work 
presentation. 
 
90595012  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการฟังและการพูดในโอกาส
ต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกล่าวสุนทรพจน์ และฝึกการ
เสนอผลงานทางวิชาชีพต่อที่ประชุม 

 Practice English communication skills emphasizing listening and speaking skills for 
various occasions, including the development of skills in conversation, discussion, exchanges 
of opinions, speech making and academic paper presentation in public. 

 
90595013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MANAGEMENT 
 ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างภาษา ค าศัพท์และส านวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการจัดการซึ่งคัดเลือก
เนื้อหาด้านการจัดการที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจพร้อมทั้งประยุกต์
ความรู้ที่ได้ศึกษามา 
 Study and practice language structures, vocabulary and expressions in 
management contexts extracted from authentic management materials with an emphasis on 
reading comprehension, including the application of knowledge studied. 
 
90595014 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเน้นความเข้าใจในการอ่าน
ข้อเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ การใช้ศัพท์ ส านวน และภาษาในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายบันทึกช่วยจ า 
รวมทั้งการฝึกฟังและพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ 
 Study and practice English for business communication, with emphasis on 
reading texts from various kinds of business, on vocabulary and expression usage in business 
contexts, on writing business letters, memos, and on listening and speaking in various 
situations of business. 
 
90595015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MARKETING 
 ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างภาษา ค าศัพท์และส านวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการตลาดซึ่งคัดเลือก
เนื้อหาด้านการตลาดที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจพร้อมทั้งประยุกต์ความรู้
ที่ได้ศึกษามา 
 Study and practice language structures, vocabulary and expressions in marketing 
contexts extracted from authentic marketing materials with an emphasis on reading 
comprehension, including the application of knowledge studied. 
 
90595016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 

 ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในวงการอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยายกระบวนการ
ผลิต การอธิบายการใช้อุปกรณ์ หรือการท างานของเครื่องจักร การอธิบายความปลอดภัยในที่ท างาน การเขียน
ป้ายเตือนอันตราย การเขียนค าสั่ง การฝึกฝนทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนในที่ท างาน 
 Study and practice different industrial aspects: describing production processes; 
explaining how to use equipment or how to operate machines; explaining safety at work; 
writing warnings and instructions, applying communication skills both speaking and writing 
related to work. 
 

90595017 การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
BASIC ENGLISH PRONUNCIATION  
ศึกษาและฝึกฝนระบบเสียงและระดับเสียงในภาษาอังกฤษ โดยเน้นสัทอักษรในระบบเสียง

ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระและพยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับค าและระดับประโยค และส าเนียง
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 

A study and practice of English sound systems and intonation, focusing on the 
study of phonetic alphabets, the pronunciation of English vowel and consonant sounds, 
word and sentence stress, and different accents in today’s English. 
 
90595018  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ    3 (3-0-6) 

ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION 
 ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายและการพูดน าเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  มุ่งเน้นการฝึก

ปฏิบัติจริง เช่น การพัฒนาทักษะทั้งการจัดเตรียมข้อมูล  การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
เพ่ือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

A study and practice of communication and presentation skills with an emphasis 
on practical training such as script preparation, use of visual aids, such as the ability to 
present self-confidently and professionally, the ability to manage verbal and nonverbal parts 
of the speech, including the ability to deal with stage-fright and work with the audience 
personality development in order to make an effective presentation. 
 
90595019  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 

ศึกษาและฝึกการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่าง ๆ โดยเน้นการฝึกการ
เขียนจดหมาย ในลักษณะต่าง ๆ เขียนรายงาน ค าสั่ง คู่มือ และกระบวนการต่าง รวมทั้งการเขียนบรรยาย
สิ่งของ สถานที่ และเหตุการณ์  

A study and effective practice in English communicative writing in various 
contexts Focusing on letters, reports instructions, manuals, and as a description of things, 
places, and events.  
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น  3 (3-0-6) 

  THE BEST SPEECH  

  ศึกษากระบวนการการสื่อสารของมนุษย์ ฝึกการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร 
หลักการเตรียมการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้ไขความวิตกกังวลในการพูด รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการใช้
เสียง ท่าทางและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือการพูดที่มีประสิทธิภาพ 

   Study Human communication processes. Practice of verbal and non-verbal 
communication, how to structure and organize information to present in various situations, 
physical and vocal skills includes techniques in controlling speech anxiety. 

90595021 ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 

  THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 

  ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะที่ใช้การสื่อสาร ได้แก่ 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

 Study Thai language in order to communicate effectively. Practice good 
communication skills including listening, speaking, reading, writing, and creative thinking. 

90595022 การฟังและการอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 

  LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 

  ศึกษาหลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสื่อและการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟังและการ
อ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกิดความรอบรู้ มีประสบการณ์และสร้างจินตนาการ การพัฒนาความสามารถ
ในการจับใจความส าคัญ การสรุปประเด็น การวิเคราะห์และประเมินค่าสารทั้งสาระความรู้และบันเทิงคดี  

 Study and practice principle and perception skills, Media literacy skills. Listening 
and Reading for improving Life quality to understand, experience enhancement, and 
imagination. Development in ability of finding main ideas, analyzing and evaluating messages 
for both academic and non-academic purposes. 

90595023 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 

  THE DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 

 ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและ
จินตนาการออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การเลือกสรรถ้อยค าได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
รูปแบบงานเขียน รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางการเขียนได้ด้วยตนเอง 

 Practice and develop the creative writing skills. The expression of knowledge 
Ideas and imagination into writing. The chosen words are euphemisms correct and 
appropriate writing style including can review and edit writings manually.  

90595024 การเขียนภาษาไทยในที่ท างาน 3 (3-0-6) 

 WRITING IN WORKPLACE 

 ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการเขียนงานเอกสารภาษาไทยประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ทั่วไปในที่
ท างาน การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของเอกสาร ฝึกการเขียนเอกสารในระบบการท างาน
ส านักงาน 

 Study Principles, formats and methods of writing Thai document types; correct 
use of the Thai language appropriate for each type of documents. Practice in document 
writing in accordance with working system in the workplace. 

90595025 การเขียนรายงาน 3 (3-0-6) 

 LANGUAGE IN REPORT WRITING 

 ศึกษาโครงสร้างรายงานทางวิชาการเชิงอรรถ และบรรณานุกรม การเขียนรายงานทางวิชาการ
แบบต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ภาษาท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับงานวิชาการ 

 Study academic report structures, footnote and bibliography, writing various 
types of academic report, with emphasis on clarify and appropriateness. 

90595026  ภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 

 LANGUAGE IN THAI SOCIETY 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาที่ใช้ในสังคมไทย โครงสร้างของสังคมไทยความสัมพันธ์ของภาษากับ
สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและภูมิศาสตร์ การพัฒนาภาษากับการ
พัฒนาประเทศ ได้แก่ บ้านพักอาศัย วัด และวัง การเกิดการพัฒนาของชุมชนและเมืองโบราณ 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 Study structure of language used in Thai society, structure of Thai society, 
relationship between language and society; language change caused by social and 
geographical factors; language development and the development of the nation. 

121 



 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 

123 



 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้าง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์ 
  6 หน่วยกิต 

- กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด  3 หน่วยกิต 

 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต - กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 

   บังคับเรียน 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) 

   บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ  3 หน่วยกิต 

 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา 

- กลุ่มคุณคา่แห่งชีวิต  6 หน่วยกิต 

   บังคับเรียน 2 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

 บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต 

 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

รวม 30 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน 5 รายวิชา จ านวน 12 หน่วยกิต 

- บังคับเลือก 5 รายวิชา จ านวน 15 หน่วยกิต 

- เลือกเรียน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต  

  (สามารถเลือกได้จากทั้ง 5 กลุม่) 

กลุ่มวชิาและจ านวน
รายวิชา 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์ 

 จ านวน 33 รายวิชา 

- กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด จ านวน 4 รายวิชา 

- กลุ่มวิชาภาษา 

 จ านวน 26 รายวิชา 

- กลุ่มภาษาและการสื่อสาร จ านวน 26 รายวิชา 
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- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

 จ านวน 39 รายวิชา 

- กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ จ านวน 5 รายวิชา 

- กลุ่มคุณคา่แห่งชีวิต จ านวน 10 รายวิชา 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

 จ านวน 25 รายวิชา 

- กลุ่มวิถีแห่งสังคม  จ านวน 7 รายวิชา 

รวม 123 รายวิชา รวม 52 รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

รูปแบบรหัสวิชา - รหัสต าแหน่งท่ี 1-2 หมายถึง รหสัประจ า 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดเป็น 90 
- รหัสต าแหน่งท่ี 3  หมายถึง รหสัประจ า 
  กลุ่มวิชา ก าหนดเป็น 1-4  
     1 = กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์
     2 = กลุ่มวิชาภาษา 
     3 = กลุ่มวิชามนุษยศ์าสตร ์
     4 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
- รหัสต าแหน่งท่ี 4-5 หมายถึง รหสัประจ า 
  สาขา ของกลุ่มวิชา 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร ์
     01 = สาขาวิชาคณติศาสตร์และสถติิ  
     02 = สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
     03 = สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ   
     04 = สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  
     05 = สาขาวิชาเคมี  
     06 = สาขาวิชาฟิสิกส์  
     07 = สาขาวิชาชีววิทยา  
     08 = สาขาวิชาพลังงานและสิง่แวดล้อม  
กลุ่มวิชาภาษา 
     01 = สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
     02 = สาขาวิชาภาษาไทย  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
    01 = สาขาวิชาปรัชญา  
    02 = สาขาวิชาจิตวิทยา  
    03 = สาขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  
    04 = สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และ 
           สารนิเทศศาสตร์  
    05 = สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ 
           วัฒนธรรม  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
     01 = สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 
     02 = สาขาวิชากฎหมาย  
     03 = สาขาวิชาสังคมวิทยาและรัฐศาสตร ์ 

- รหัสต าแหน่งท่ี 1-2 หมายถึง รหสัประจ า 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดเป็น 90 

- รหัสต าแหน่งท่ี 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. ที ่

  ท าการปรับปรุงหลักสูตร  

59 = หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ  2559.ศ .  
- รหัสต าแหน่งท่ี 5 หมายถึง รหสัประจ า 

  กลุ่ม ก าหนดเป็น 1-5 

     1 = กลุ่มคณุค่าแห่งชีวิต 

     2 = กลุ่มวิถีแห่งสังคม 

     3 = กลุ่มศาสตร์แห่งการคดิ 

     4 = กลุ่มศลิปะแห่งการจัดการ 

     5 = กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 

- รหัสต าแหน่งท่ี 6-8 หมายถึง ล าดับที ่

  ของรายวิชา ก าหนดเป็น 001-999 

รายวิชาท่ีสอนเกี่ยวกับการ
ใช้ภาษาไทย 

บรรจุอยู่ในกลุม่มนุษยศาสตร ์ บรรจุอยู่ในกลุม่ภาษาและการสื่อสาร 
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ภาคผนวก ง 

ค าอธิบายรายวิชา 
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    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
หมายเหตุ  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                     
               เจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิด  (ตามระบุในภาคผนวก ค.)  
 

      ข. หมวดวิชาเฉพาะ    94   หน่วยกิต 

                     1. กลุม่วิชาแกนวิทยาศาสตร์                     24    หน่วยกิต 
 

11316206  สถิติเบื้องต้นเพื่อการเกษตร     3 (3-0-6) 
  ELEMENTARY STATISTICS FOR AGRICULTURE 
                    วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าเป็นชนิดต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวสถิติ 
การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยมีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และ SAS  
 Introduction to statistics, probability, random variables and probability 
distribution, some discrete probability distribution, some continuous probability distributions, 
distribution of sample statistics, estimation, hypothesis testing, analysis of variance and 
practical analysis by SPSS and SAS program. 
 

11316311  หลักพันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร    3 (3-0-6) 
  PRINCIPLES OF GENETICS FOR AGRICULTURE 
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
 เซลล์และออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรมระหว่างไมโทซิสและ
ไมโอซิส หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมนเดลและกฎความน่าจะเป็น ภาคขยายของกฎเมนเดล สาร
พันธุกรรม การจ าลอง และการซ่อมแซม การท างานของยีนและการควบคุมมิวเทชันของยีนและโครโมโซม   
พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากร พันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ 
        Cell and organelles related to genetics; genetic inheritance during mitosis and 
meiosis; Mendelian inheritance and probability; the extension of Mendelian laws; genetic 
materials, replications and repair; function and regulation; gene and chromosome mutations; 
quantitative and population genetics; extranuclear inheritance; evolutionary genetics. 
 

11446111  คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร   3 (3-0-6) 
 MATHEMATICS FOR AGRICULTURE 
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
 พีชคณิตเบื้องต้น ฟังก์ชั่น กราฟของฟังก์ชั่น ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ และการหา
ปริพันธ์ของฟังก์ชั่นค่าจริง 1 ตัวแปร การประยุกต์ของการหาอนุพันธ์ และปริพันธ์ ฟังก์ชั่นชี้ก าลังและฟังก์ชั่น
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ลอการิทึม ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริงหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการ
ประยุกต์ อนุกรมอนันต์ และการประมาณค่าฟังก์ชั่นด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น และการ
ประยุกต์ส าหรับงานทางการเกษตร 
 Algebra, functions, graphs, limits and continuity, differentiation, integration, 
application of the derivative, application of integral, exponential and logarithmic functions, 
trigonometric functions, calculus of several variables, differential equations and its 
application, infinite series and Taylor series approximation, probability and calculus, 
applications of calculus for agriculture.  
 

11466153 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น          3 (2-3-6) 
  BASIC ORGANIC CHEMISTRY 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน การสร้างพันธะของคาร์บอน 
โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ การแยกประเภทของสารประกอบอินทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชัน การเรียกชื่อ
สารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย์ ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ 
  Introduction to organic chemistry, hybridization of carbon, carbon bonding, 
structures of organic compounds, classification of organic compounds based on functional 
groups, nomenclature of organic compounds, stereochemistry of organic compounds, types 
and mechanisms of organic reactions. 
 

11456241       ฟิสิกส์ทั่วไป   3 (2-3-6) 
        GENERAL PHYSICS 
                    วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
 ทฤษฎีโดยย่อของกลศาสตร์ของแข็งและของเหลว ความร้อน คลื่น และการเคลื่อนที่ของคลื่น 
คลื่นเสียง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสสลับ และฟิสิกส์ยุคใหม่  
 Classical mechanics, fluid and solid mechanics, vibrations and waves, 
acoustics, heat and thermodynamics, electricity and magnetism, static electricity, alternating 
current, introduction to modern physics.  
 

11466231       ชีวเคมี                   3(2-3-6) 
 BIOCHEMISTRY 
                  วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
                     PREREQUISITE :   NONE 

 ก าเนิดสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างของเซลล์และองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์  สมบัติของน้ าและ
ปฏิกิริยาของสารในน้ า  กรด เบสและบัฟเฟอร์  อุณหพลศาสตร์และสมดุลเคมีของการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี  
การหมุนเวียนพลังงานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง สมบัติและหน้าที่ทางชีวภาพของชีวโมเลกุล โปรตีน คาร์โบไฮเดรท  
ลิพิด กรดนิวคลีอิก เอ็นไซมและการท างานของเอ็นไซม์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท  การสร้างพลังงาน  
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และ  การสังเคราะห์ด้วยแสง เมแทบอลิซึมของโปรตีนโปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอิก และการควบคุม 
กระบวนการถ่ายทอดและการแสดงออกของข้อมูลทางพันธุกรรมทางการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน  
โปรตีน  เทคนิคเบื้องต้นในการแยกสารทางชีวเคมี  การทดลองเก่ียวกับ กรด เบส และบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี  
โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ลิพิดและกรดนิวคลีอิก และเอ็นไซม์  การวิเคราะห์หาปริมาณของโปรตีนและไขมัน 
  The origin of life,  basic knowledge in chemistry and biology,  the chemical 
elements of living matters,  the energetics of life,  structure, properties and functions of 
biomolecules, proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, enzymes and reactions in 
biochemistry,  metabolism and metabolic control of proteins, lipids, nucleic acids, 
carbohydrates, energy production and photosynthesis,  expression and transmission of 
genetic information by nucleic acid and protein synthesis. Basic principle of biochemical 
separation techniques, experiments on buffer preparation and properties, proteins, 
carbohydrates, lipids, nucleic acids and enzymes, proximate analysis of protein and fat. 
 

11476121  หลักชีววิทยา    3 (2-3-6) 
  PRINCIPLES OF  BIOLOGY 
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
 หลักการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซล การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ หลักเบื้องต้นของเมตาโบลิซึมในเซลล์และสิ่งมีชีวิต ชีวโมเลกุล 
อิทธิพลของชีวเคมีต่อเซลล์ และอนุภาคของเซลล์ ขบวนการตอบรับ และการประสานงานภายในร่างกาย 
ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ การสืบพันธุ์ หลักพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา 
 Basic principle of biology, cell biology, Classification of living organism, 
diversity of plant and animals, principle of metabolism in cell and organism, Biomolecules, 
Influences of biochemical on cell and molecules, reproduction, genetics, evolution and 
ecology. 
 

11476221  จุลชีววิทยาทั่วไป   3 (2-3-6) 
  GENERAL  MICROBIOLOGY 
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
  หลักการเบื้องต้นของจุลชีววิทยา โดยเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ ของกลุ่มจุลชีพ การ
กระจายและกิจกรรมต่างๆ ของจุลชีพ การน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรม และการควบคุมจุล
ชีพเพ่ือสุขภาพอนามัย ตลอดจนเทคนิคเบื้องต้นในการศึกษาจุลชีพ 
  Principle of microbiology, structure and function of microorganisms. 
Application of microorganisms to agriculture and food industry. 
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                2. กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานเกษตร         12  หน่วยกิต 
 

11316135      หลักการเกษตรเบื้องต้น       3(2-3-6) 
           PRINCIPLES OF AGRICULTURAL 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 
ชีววิทยา การขยายพันธุ์พืช ดินและน้ า ศัตรูพืช  รวมถึงหลักการเลี้ยงสัตว์ที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย การจัดการฟาร์มสัตว์เลี้ยง อาหารและการให้อาหาร การขยายพันธุ์ การปรับปรุง
พันธุ์ การสุขาภิบาล และการป้องกันโรค การตลาด 

Biology, plant reproduction, soil and water, pests of crop. In addition the 
economic significance of animal husbandry in Thailand, farm management, nutrition and 
feeding, reproduction, breeding, hygiene and prevention of animal diseases, marketing.          
 

11326103   เศรษฐศาสตร์เกษตร อาหาร และทรัพยากร    3(3-0-6) 
                    AGRICULTURAL ECONOMICS OF FOOD AND RESOURCE 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 

          ศึกษาถึงการเกษตรกับการพัฒนาเศรษฐกิจ หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และการ
ประยุกต์ในการผลิตทางเกษตร การจัดการอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาดการเกษตร การถือครองที่ดิน 
ธนกิจการเกษตร และปัญหาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

          A study of agriculture and economics development, the principle of 
agricultural economics and its application to agricultural production, food management, 
natural resources, marketing, land tenure, credit and other related problems. 
 

11326322  การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์      3(2-3-6) 
   TECHNOLOGY TRANSFER OF ANIMAL SCIENCE 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 

          หลักและวิธีการของการส่งเสริมเกษตรทั่วไป กลุ่มและผู้น า บทบาทและหน้าที่ของนัก
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานถ่ายทอด การติดต่อสื่อสาร การวางแผนและ
ประเมินผลโครงการ  

         Principles and methods of agricultural extension, groups and leaders, roles and 
duties, using information technology in transfer, communication,  planning and evaluation 
projects. 
 

11326408 ทักษะช่างเกษตร  3(2-3-6) 
  FARM WORK SHOP SKILLS 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
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  ความส าคัญและลักษณะงานช่างเกษตรในฟาร์ม เครื่องมือช่างเกษตร การส ารวจ การ
ก่อสร้างโรงเรือนฟาร์มในรูปแบบต่างๆ  งานเชื่อม การวางระบบน้ า การวางระบบไฟฟ้า หลักการเครื่องยนต์ 
และมอเตอร์ไฟฟ้าต้นก าลัง ฟาร์มแทรกเตอร์ และหลักการเครื่องจักรกลเกษตร 
  The significance and features of farm techniques, agricultural tools, surveys, 
construction farm buildings, wielding, piping, electrical system, principles of engines and 
electrical motors, farm tractors and principles of farm machinery. 
 
                3. กลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร์          52  หน่วยกิต 
 

                    3.1 กลุ่มวิชาแกนเฉพาะบังคับ          34  หน่วยกิต 
   
11326101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 1     3(2-3-6) 

ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF ANIMALS 1 
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 

ศึกษาโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบประสาท  ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 

A study on structures and functions of cells, tissues, skeletal system, 
muscular system, integumentary system, nervous system, endocrine system and organ of 
special sense system. 
 

11326102 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 2     3(2-3-6) 
ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF ANIMALS 2 

                    วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 

ศึกษาโครงสร้าง  ส่วนประกอบ และหน้าที่ของระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบหายใจ  ระบบ
ทางเดินอาหาร  ระบบขับถ่ายของเสีย ของเหลวในร่างกาย กรดและด่างในร่างกาย  การควบคุมอุณหภูมิของ
ร่างกายและระบบสืบพันธุ์ 

A study on structures and functions of blood circulation system, respiratory 
system, digestive system, urinary system, body fluid, acid and base in the body, regulation of 
body temperature and reproductive system. 
 

11326207 โภชนศาสตร์สัตว์       3(2-3-6) 
  ANIMAL NUTRITION                          
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
  ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ ความส าคัญของสารอาหารสัตว์ องค์ประกอบ
ของอาหารและสารอาหาร กระบวนการดูดซึมสารอาหารชนิดต่างๆ การน าสารอาหารไปใช้ประโยชน์ บทบาท
และความส าคัญของสารเสริมในอาหารสัตว์  เช่น พรีมิกซ์ และแร่ธาตุ ผลกระทบจากความบกพร่อง และ
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ปัญหาของการได้รับสารอาหารไม่ถูกต้องในสัตว์แต่ละชนิด ตลอดจนการตรวจสอบวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ
ของอาหารสัตว์  

A study on digestion system of animal, nutrition importance, feed element, 
nutrition absorption, nutrition need in divers stage, a role and an importance of feed 
additive such as premixes and mierals, the effect from the error and a problem of receiving 
nutrient dishonestly in each kind animal, include checking and chemical composition of feed 
analysis. 
 

11326318 เทคโนโลยีอาหารสัตว์       3(2-3-6)
  FEED TECHNOLOGY  
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE  
  อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์โดยทั่วไป ส่วนประกอบทางเคมี และการย่อยได้ของอาหาร
สัตว์ การประเมินคุณภาพอาหารสัตว์ เทคโนโลยีของอาหารสัตว์ ตลอดจนกรรมวิธีในการเก็บรักษา และต้นทุน
การผลิตการค านวณสูตรอาหารตามความต้องการของสัตว์แต่ละชนิดในระยะต่างๆ รวมถึงการค านวณสูตรโดย
ใช้คอมพิวเตอร์   

           An importance of manufacture feed industry, feed composition and 
digestibility and quality evaluation of feed, feed technology, production, preservation and 
cost in also included. A study on ration formulation regarding animals need in divers stages, 
together with computerization.  
 

11326319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์                                       3(2-3-6) 
   MEAT SCIENCE AND TECHNOLOGY  
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
   สถานภาพอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในประเทศไทย  การเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกาย
สัตว์  โครงสร้างกระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อต่างๆ  ชิ้นส่วนและกล้ามเนื้อที่ส าคัญของซาก การท างานของ
กล้ามเนื้อ การดูแลสัตว์ก่อนและหลังฆ่า  ขั้นตอนการฆ่าสัตว์  การแปรสภาพเป็นเนื้อสัตว์และเทคโนโลยีการ
จัดการเนื้อสัตว์ภายหลังขบวนการฆ่า  คุณสมบัติของเนื้อสัตว์  ผลพลอยได้และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 Situation of meat industry in Thailand, growth and development of animal 
body,  structure of bone, muscle and connective tissue, major cuts and muscles of carcass, 
ante-mortem and post-mortem of slaughtered animal, slaughtering process, post-mortem 
changes and handling technology of meat, quality of meat. 
 

11326320   หลักและเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์     3(3-0-6) 
  PRINCIPLES AND TECHNOLOGY IN ANIMAL BREEDING 
                     วิชาบังคับก่อน   :  11316311  หลักพันธุศาสตร์เพ่ือการเกษตร 
   PREREQUISITE :  11316311  PRINCIPLES OF GENETICS FOR AGRICULTURAL 
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   หลักการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ  ตามหลักการทดลองของเมนเดล  การถ่ายทอดลักษณะ
ต่างๆ  ในสัตว์เลี้ยง  ระบบการการผสมพันธ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  หลักการคัดเลือกสัตว์  ลักษณะที่ มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์เศรษฐกิจ  การค านวณหาค่าความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  อัตราเลือดชิด  
เทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
   Principle of inheriting element in animal by Mendel’s law, mating system and 
breeding system, principle of selection, economic traits in livestock, estimated for 
relationship coefficient, breeding coefficient and technology for animal breeding 
 

11326321       สถิติเพื่อการวิจัยและการประมวลผลด้านสัตวศาสตร์     3(3-0-6) 
           STATISTICS FOR RESEARCH AND ANALYSIS IN ANIMAL SCIENCE 
       วิชาบังคับก่อน   :  11316206 สถิติเบื้องต้นทางการเกษตร 
  PREREQUISITE :  11316206 ELEMENTARY STATISTICS IN AGRICULTURAL 
  การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน  หลักในการวางแผนการทดลองและวิจัย
ทางการเกษตร  แผนการทดลองชนิดต่างๆ  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์  สมการรีเกรซชั่น  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SAS และ SPSS 
  Hypothesis formulation and testing, principles of experimental design and 
research planning in agriculture, experimental designs, analysis of variance, mean 
comparison, correlation, regression and covariance analysis  and data analysis by SAS and 
SPSS program application 
 

11326204 การผลิตสุกร        3(2-3-6) 
  SWINE PRODUCTION                         
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
  การผลิตสุกร  การคัดเลือกพันธุ์สุกรที่เหมาะสม  การจัดการผสมพันธุ์  การให้อาหาร การ
จัดการเลี้ยงดูสุกรระยะต่างๆ โรงเรือนและอุปกรณ์ โรคและการรักษาโรคสุกร  การวางแผนการผลิต การ
จัดการฟาร์มสุกร ปัญหาในการผลิตสุกร  และการตลาดสุกร 

Swine production, breeds, selection of breeding stock, reproduction, feeding 
stages in swine production, housing and equipment, disease and preservation, plan 
production and management as well as problems in swine production,  swine marketing. 
 

11326205 การผลิตโคเนื้อและโคนม       3(2-3-6) 
  BEEF AND DAIRY CATTLE PRODUCTION                         
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
  ความส าคัญและการผลิตโคเนื้อและโคนม  พันธุ์โคเนื้อและโคนม องค์ประกอบในน้ านมและ
คุณภาพ เทคโนโลยีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ และโคนมที่ส าคัญ  เทคโนโลยกีารผสมพันธุ์เพ่ือการ
ผลิตโคเนื้อและโคนม การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อและโคนมในระยะต่างๆ การวางแผนการผลิต อาหารและการให้
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อาหารโคเนื้อและโคนมแต่ละระยะ โรงเรือนและอุปกรณ์  ระบบการจัดการโรงรีดนม  การสุขาภิบาลโรงรีดนม  
การจัดการป้องกันรักษาโรค และการตลาดโคเนื้อและโคนม 

Beef and dairy cattle production, breeds, selection, chemical composition 
and quality of milk,  breeding technology, mating system technology, states in keeping, 
production plan, feed and feeding, housing and equipment, sanitation, diseases, prevention 
and control and market beef and dairy cows.  
 

11326206 การผลิตสัตว์ปีก        3(2-3-6) 
  POULTRY PRODUCTION                         
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
  ความส าคัญของสัตว์ปีกแต่ละชนิด  สายพันธุ์ และการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ปีกท่ีเหมาะสมแก่
การผลิตสัตว์ปีกในทางการค้า โรงเรือนและอุปกรณ์  การให้อาหาร  การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ปีก ในระยะต่างๆ 
การจัดการโรงฟัก และพัฒนาการของตัวอ่อนภายในไข่ฟัก การป้องกันและรักษาโรคที่ส าคัญในสัตว์ การ
วางแผนการผลิต การประเมินต้นทุนการผลิต และการตลาด 

Poultry production, breed, selection of breeding stock, housing and 
equipment, feeding and keeping, hatchery management, development of embryo, disease 
and preservation, production plan, cost estimation and poultry marketing. 

 

11326208 การฝึกงานภาคฤดูร้อน 1                                0(0-45-0) 
             TRAINING IN SUMMER SEMESTER 1 
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
   นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษาที่ 2 โดยต้องผ่านการปฏิบัติการ
ฝึกงานกับบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่ประกอบการเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งได้รับการรับรองจาก
ทางสถาบันฯ นักศึกษาต้องผ่านการฝึกงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง โดยเขียนรายงานปฏิบัติการ
ฝึกงาน และนักศึกษาต้องได้รับหนังสือยืนยันการผ่านการฝึกงานจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการ 
  Students formally enroll in the training subject  in the third academic year. 
Students are required to pass the training in the approved private company of government 
organization and working practices at least 300 hours. Students are required to submit 
reports and show official statement from employers confirming their trainings. 

 

11326323 โรคสัตว์และการจัดการสุขภาพ  3(2-3-6) 
ANIMAL DISEASES AND HEALTH MANAGEMENT  

                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 

 ศึกษาโรคที่พบในสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ และการจัดการทางสุขภาพระดับฝูง ได้แก่การ
ป้องกันและควบคุมโรค การจัดการโปรแกรมวัคซีนและถ่ายพยาธิ การใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือป้องกันโรค การ
จัดการทางสุขศาสตร์ทั่วไป  
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 A study on important diseases in domestic animals and herd health 
management which covers hygienic guidelines related to disease prevention and control, 
vaccination and deworming program, use of antimicrobial drugs and general hygiene. 

 

11326324      สัมมนา         1(0-2-0) 
              SEMINAR 
                    วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
  แนวคิดการจัดท าสัมมนา  การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย  หลกัการเขียนรายงาน  การเรียบเรียง
รายงาน  และการน าเสนอรายงาน 
  This course provide study concept of seminar, research article searching by 
search engine  seminar report writing, and seminar presentation. 
 

11326325 การฝึกงานภาคฤดูร้อน 2                                0(0-45-0) 
             TRAINING IN SUMMER SEMESTER 2 
                     วิชาบังคับก่อน :  ไมมี่ 
   PREREQUISITE : NONE 
   นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษาที่ 3 โดยต้องผ่านการปฏิบัติการ
ฝึกงานกับบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่ประกอบการเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งได้รับการรับรองจาก
ทางสถาบันฯ นักศึกษาต้องผ่านการฝึกงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง โดยเขียนรายงานปฏิบัติการ
ฝึกงาน และนักศึกษาต้องได้รับหนังสือยืนยันการผ่านการฝึกงานจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการ 
  Students formally enroll in the training subject  in the third academic year. 
Students are required to pass the training in the approved private company of government 
organization and working practices at least 300 hours. Students are required to submit 
reports and show official statement from employers confirming their trainings. 
 

11326402  การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ             0(0-30-0) 
PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 

  เทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย 
วิธีการเขียนประวัติส่วนตัวและการสัมภาษณ์งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ์  การท างานเป็นทีม  และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  Techniques for Application and interview, selected establishments, 
application letter, resume and job interviews. Basic knowledge about labor law, quality 
management system, social adjustment, personality development, English language, 
information technology and communications, human relations, teamwork and ethics in 
practice. 
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                    3.2 กลุ่มวิชาแกนเฉพาะด้านเลือก          18  หน่วยกิต 
 

11326409 หลักการสัตวแพทยสาธารณสุข                 3(2-3-6) 
   PRINCIPLES OF VETERINARY PUBLIC HEALTH                          
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
   หลักการระบาดวิทยาเบื้องต้น    โรคสัตว์ติดคน   โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหาร ความ
ปลอดภัยทางอาหาร  กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับสัตว์และปศุสัตว์  ระบบการฆ่าในโรงฆ่าสัตว์  ระบบ
ควบคุมความปลอดภัย (GMP) และระบบวิเคราะห์อันตราย ณ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) 
   Principle of epidemiology, zoonosis disease, food borne disease, food safety, 
slaughtering process, good manufacturing practices (GMP), hazard analysis and critical control 
points (HACCP). 
 

11326410 พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง       3(3-0-6) 
BEHAVIOR OF DOMESTIC ANIMALS 

                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 

 ศึกษาพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง จะครอบคลุมพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม วิวัฒนาการ
ของพฤติกรรมและการน าสัตว์มาเลี้ยง สรีรวิทยา แรงจูงใจ และการเกิดข้ึนของพฤติกรรม พฤติกรรมการเรียนรู้
และการจ าได้ พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมสืบพันธุ์ การขัดขวางทางพฤติกรรม ชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับ
ความเครียด พฤติกรรมจ าเพาะของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด หลักการของสวัสดิภาพสัตว์ การประเมินและการ
จัดการสวัสดิภาพสัตว์  

 The subject of domestic animals and its applications. Topics such as 
behavioural genetics, evolution and domestication, physiology, motivation and organization 
of behaviour, learning and cognition, social and reproductive behaviour, behavioural 
disturbances, stress and welfare, welfare assessment and welfare management. 
 

11326411 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางด้านการเกษตร    3(2-3-6) 
  COMPUTER FOR AGRICULTURAL RESEARCH 
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
  การจัดเตรียมข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป microsoft office คือ word, excel และ 
power point การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยเน้นการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAS และ 
การแปลผลข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลทางสถิติด้วยตาราง และการบรรยายส าหรับการเขียนรายงานการ
วิจัย และโปรแกรมจัดการฟาร์ม 
  Practice on data preparation on computer programs microsoft office as word, 
excel and power point, statistic analysis with computer programs with  emphasis on SAS and 
include data analysis and interpret presentation by table and description for research report 
and farm management softwares. 
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11326412 การจัดการของเสียในฟาร์ม     3(2-3-6) 
FARM WASTE MANAGEMENT 

                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 

 คุณลักษณะของเสียทางกายภาพ  เคมี และจุลชีววิทยา ในฟาร์มสุกร  สัตว์ปีก และโคนม  
มลภาวะของเสียจากฟาร์มสัตว์  กรรมวิธีการจัดการของเสียในฟาร์ม  ระบบการจัดการของเสีย การใช้
ประโยชน์จากของเสียในฟาร์ม  มาตรฐานการควบคุมและการตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง   

 Waste management from livestock which emphasizes on physical properties, 
chemical properties and microbiological properties of manure, the environmental impacts of 
livestock manure, treatment system, waste utilization, a standard control of waste water 
qualities. 
 

11326413 การผลิตแพะและแกะ      3(2-3-6) 
  GOATS AND SHEEP PRODUCTION                         
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
   ความส าคัญและการผลิตแพะและแกะ เทคโนโลยีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์แพะและ
แกะ การจัดการเลี้ยงดูแพะและแกะในระยะต่างๆ  โรงเรอืนและอุปกรณ์  การวางแผนการผลิต อาหารและ
การให้อาหารแพะและแกะแต่ละระยะ ความสมบูรณ์พันธุ์แพะและแกะ ระบบการจัดการโรงรีดนมแพะ การ
สุขาภิบาลโรงรีดนม ผลิตภัณฑ์แพะและแกะ การจัดการป้องกันและรักษาโรค และการตลาด 

 Goat and sheep production, breed, selection and breeding technology, 
mating system technology, states in keeping, production plan, feed and feeding, housing  
and equipment, sanitation, preventing and medical treatment diseases and  marketing. 
 

11326414 การผลิตสัตว์ทางเลือก        3(2-3-6) 
ALTERNATIVE ANIMAL PRODUCTION  

                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 

การผลิตสัตว์ทางเลือก เช่น หมูป่า กวาง ม้า และนกกระจอกเทศ เป็นต้น โดยศึกษาถึงพันธุ์ 
การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยง การวางแผนการผลิต การให้อาหาร การจัดการ
เลี้ยงดู การป้องกันโรค การแปรรูป และตลาดผลผลิต 
  Producing alternative animals such as wild pigs, deer, horse, ostrich etc., in 
terms to types, selection, breeding. housing, equipment, production plan feeding, 
management, illness protection, conversion and product marketing. 

 

11326415 พืชอาหารสัตว์        3(2-3-6) 
   FORAGE CROPS  
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   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
        PREREQUISITE : NONE 
   ความส าคัญและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารสัตว์ พืชตระกูลถั่ว และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  
การปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์ คุณค่าทางอาหารของพืชอาหารชนิดต่างๆ   การ
จัดการทุ่งหญ้าเพ่ือการผลิตสัตว์  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุง และการผลิตพืชอาหารสัตว์ เทคโนโลยีใน
การปรับปรุงคุณภาพ และถนอมพืชอาหารสัตว์  รวมถึงการศึกษาระบบการสร้าง และการจัดการทุ่งหญ้าเพ่ือ
การผลิตพืชอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน   

  This course provides a study on forage crops, vetches and pasture, improve 
forage crops quality for animals, forage crops nutrition, pasture management, factors of 
forage crops production, forage crops quality and preservation, pasture construction and 
maintenance. 

 

11326416      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ านม      3(2-3-6) 
  DAIRY SCIENCE AND TECHNOLOGY 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
  คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และจุลชีววิทยาของน้ านม  คุณภาพน้ านม  สุขศาสตร์น้ านม  
การตรวจคุณภาพน้ านม เทคโนโลยีการแปรรูปน้ านมและผลิตภัณฑ์นม  กฎหมายและมาตรฐานน้ านมและ
ผลิตภัณฑ์นม 
  Physical, chemical and microbiological characteristics of raw milk, milk quality, 
milk hygiene and quality control, processing technology for raw and processed milk and milk 
products, including laws and standards of raw and processed milk.  
 

11326417 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์      3(2-3-6) 
  MEAT PROCESSING 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
  คุณสมบัติและองค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของเนื้อสัตว์  การแบ่งเกรด
เนื้อสัตว์และการใช้ประโยชน์จากเนื้อสัตว์  คุณสมบัติของสารเคมีและสารปรุงแต่งที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  
หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั้งในรูปแบบ
ตะวันออกและตะวันตก 
  Physical, chemical and biological characteristics, meat grading and utilization, 
properties of seasoning and food additives, principle of meat processing, technology for 
meat processing in eastern and western style. 
 

11326418      เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์                                       3(3-0-6) 
  BIOTECHNOLOGY IN ANIMAL PRODUCTION                          
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
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สถานภาพและความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ  เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเบื้องต้นเพ่ือการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว์ ความก้าวหน้าและการน า
เทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตสัตว์  และความปลอดภัยทางชีวภาพ  

The situation and advantages of biotechnology, basic techniques of genetic 
engineering for study on biotechnology in animal production, advancement and 
biotechnology application in animal production and biosafety. 

 

11326421 ความปลอดภัยในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์      3(3-0-6) 
  MEAT AND MEAT PRODUCT SAFETY 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
  สุขศาสตร์เนื้อสัตว์  การสุขาภิบาลและการสาธารณสุขเกี่ยวกับเนื้อสัตว์  การจัดการความ
ปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์  มาตรฐานความปลอดภัยของเนื้อสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การ
สุขาภิบาลโรงฆ่าสัตว์และโรงงานท าผลิตภัณฑ์จากเนื้อ  สุขลักษณะที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  และการตรวจสอบ
ย้อนกลับ 

Meat hygiene, principle of hygiene and sanitation of meat, food safety 
management, safety standards and laws of meat and meat product, slaughterhouse and 
meat processing plant sanitation, good manufacturing practices (GMP), hazard analysis critical 
control points (HACCP), traceability. 
 

11326422 ระบบธุรกิจปศุสัตว์     3(3-0-6) 
LIVESTOCK SYSTEMS 

       วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 

ระบบธุรกิจเกษตรและรูปแบบ ธุรกิจปศุสัตว์ แรงงาน กฎหมายแรงงาน และสิ่งแวดล้อม โดย
สัมพันธ์องค์ประกอบในห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์  การปรับปรุงการให้บริการลูกค้า การพิจารณาผู้จัด
จ าหน่าย วัตถุดิบ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์  การจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ การขนส่ง
และการบริการอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดการโลจิสติกส์ การจัดซื้อในโซ่อุปทาน การจัดองค์กรโลจิสติกส์
ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา และประเด็นความร่วมมือกันภายในโซ่อุปทานทางปศุสัตว์  

 
Livestock systems and models, labour, labour legislation and environmental  

,the relationship of the elements in the supply chain, development strategy, improving 
customer service, the supplier of raw materials management and information systems 
logistics, inventory management, forecasting, transportation and service equipment, 
procurement in supply chain and organizing as well as to resolve issues and cooperation 
within the supply chain of livestock. 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 

11326423 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางด้านปศุสัตว์     3(3-0-6) 
  MODERN LIVESTOCK ENTREPRENEUR  
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
  แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ บทบาทและความส าคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปศุสัตว์ 
  Concepts of business in the administration in the globalization era, roles and 
significance of modern business administration, business plan elements and writing, 
competency preparation for being an entrepreneur, business feasibility analysis, risk 
management of livestock 

 

11466237 เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการเกษตร                 3 (2-3-6) 
ANALYTICAL CHEMISTRY FOR AGRICULTURE   

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 

หลักการของเคมีวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณทางเคมี กระบวนการ
วิเคราะห์ การเตรียมและการเก็บสารเคมีในการวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลในการวิเคราะห์ การเก็บตัวอย่าง 
การเตรียมสารตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ ได้แก่ การแยก การสกัด การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ
ทางสเปกโทรสโกปีและโครมาโทรกราฟี ปฏิบัติการทดลองการเตรียมสารเคมี การเตรียมสารตัวอย่าง การใช้
เครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ 

Principle of analytical chemistry, qualitative and quantitative analysis, 
analytical process, chemical preparation and preservation, analytical data interpretation, 
sampling method and sample preparation for instrumental analysis, i.e. separation and 
extraction, instrumental analysis by spectroscopic and chromatographic method, laboratory 
for chemical and sample preparation, separation and extraction method, instrumental 
analysis 
 
กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก                   6    หน่วยกิต 

วิชาการศึกษาทางเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกแนวทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับตนเอง 1 ทางเลือก จ านวน  6 หน่วยกิต ดังนี้ 

 
ทางเลือกที่ 1  โครงงานพิเศษ 
11326444        โครงงานพิเศษ         6 (0-270-0) 
  SPECIAL  PROJECT  
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

   ค้นคว้าทดลองในหัวข้อเรื่องที่มีความส าคัญ หรือน่าสนใจเกี่ยวกับด้านสัตวศาสตร์ โดยบูรณา
การความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ  
  Research in special and interested topic about animal science and subjects 
integrated for analysis and knowledge synthesis and preparation of report. 
 
ทางเลือกที่ 2  สหกิจศึกษา 
11326445  สหกิจศึกษา              6(0-45-0) 
  COOPERATIVE EDUCATION  
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการแห่งเดียวกันและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
  Working practices in the enterprises of factories that related to engineering 
jobs at least 270 hours in the 1st semester of the 4th academic year. 
 
ทางเลือกที่ 3  การศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ 
11326446  การฝึกงานต่างประเทศ               6(0-45-0) 
  OVERSEAS PRACTICAL TRAINING 
                     วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
   นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการปฏิบัติการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 1 ในปี
การศึกษาที่ 4 โดยนักศึกษาต้องผ่านการปฏิบัติการฝึกงานในต่างประเทศกับบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่
ได้รับการรับรองจากทางสถาบันฯ ตามระยะเวลาตามที่ก าหนดในบันทึกหรือหนังสือแสดงความร่วมมือระหว่าง
สถาบันกับบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานดังกล่าว นักศึกษาผู้ผ่านการฝึกงานต้องเขียนรายงานปฏิบัติการ
ฝึกงาน และได้รับหนังสือยืนยันผ่านการฝึกงานอย่างเป็นทางการจากบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่รับ
นักศึกษาเข้าฝึกงาน 
  Students formally enroll in the oversea training subject  in the 1st semester of 
the forth academic year. Students are required to pass the oversea training in the approved 
private company of government organization. Students are required to submit reports and 
show official statement from employers confirming their oversea trainings. 
 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6    หน่วยกิต 
 
 
 

143 



 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

รายงานจ านวนทรัพยากรสารนิเทศ ของห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

(ข้อมูลถึง ณ วันที่  25 กรกฎาคม 2559) 
 

 
ห้องสมุด 

จ านวน 
หนังสือ 
(เล่ม) 

จ านวน 
วารสาร 
(ชื่อเรือ่ง) 

จ านวน 
หนังสือพิมพ ์
(ชื่อเรือ่ง) 

จ านวน 
โสตทัศนวัสด ุ

จ ำนวน 

 ฐำนขอ้มูล 

(ฐำน) 

 

จ ำนวน 

หนังสือ e - book 
(ชื่อเรือ่ง) 

วำรสำร 

e-Journal 
(ชื่อเรือ่ง) 

ดรรชนี 

วำรสำร

ภำษำไทย 

 

วพ. 

ออนไลน ์

ปพ. 
ออนไลน ์

ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ วิดิทัศน ์
(ม้วน) 

ซีดี-รอม 
(รายการ) 

เทป 
บันทึกเสียง 

(ตลับ) 

 

 

ไทย 

 
 

ต่ำงประเทศ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพร 
เขตรอุดมศักดิ์    

26,950 5,200 25 1 4 1 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 26,950 5,200 25 1 4 1 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมด          32,150            26         5                 900 0 0 0 0 0 0 
รวมทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมด 33,081 

 
 

หมายเหตุ   :   ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ใช้สื่อออนไลน์ต่างๆร่วมกับทางส านักหอสมุดกลาง                                                        รวบรวมข้อมูลและรายงานโดย                                                                                                                                           
                   สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง                                                                                            

 
 

                              (นางนภพร    แสนสุขกะโต) 
                                           บรรณารักษ์ 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 

         

รายงานจ านวนทรัพยากรสารนิเทศ ของห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

(ข้อมูลถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 
 

 
ห้องสมุด 

จ านวน 
หนังสือ 
(เล่ม) 

จ านวน 
วารสาร 
(ชื่อเรือ่ง) 

จ านวน 
หนังสือพิมพ ์
(ชื่อเรือ่ง) 

จ านวน 
โสตทัศนวัสด ุ

จ ำนวน 

ฐำนขอ้มูล 

(ฐำน) 

 

จ ำนวน 

หนังสือ e - book 
(ชื่อเรือ่ง) 

วำรสำร 

e-Journal 
(ชื่อเรือ่ง) 

ดรรชนี 

วำรสำร

ภำษำไทย 

 

วพ. 

ออนไลน ์

ปพ. 
ออนไลน ์

ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ วิดิทัศน ์
(ม้วน) 

ซีดี-รอม 
(รายการ) 

เทป 
บันทึก 
เสียง 
(ตลับ) 

 

 

  ไทย 

 
 

ต่ำงประเทศ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพร 
เขตรอุดมศักดิ์    

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

รวม - -    - -  - - - - - - - - 
รวมทั้งหมด -  - - . - - - - - 
รวมทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมด - 

 

    หมายเหตุ   :   สื่อออนไลน์ใช้ร่วมกับทางส านักหอสมุดกลาง                                                                                                    รวบรวมข้อมูลและรายงานโดย 
             

              (นางนภพร    แสนสุขกะโต) 
             บรรณารักษ์ 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

 
เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสตูร 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ฉบับป ีพ.ศ. 2554 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 
1.  หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน  พ.ศ.  2555 
 

2.  สภาสถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม 
 ครั้งที ่    /2559  เมื่อวันที่               2559                                            
 

3.  หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 
 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
4.1 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 
4.2 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านก าลังคน ความรู้ 

และความเชี่ยวชาญในการผลิตสัตว์ โดยมีการปรับเปลี่ยนรายวิชา แผนการศึกษา เพ่ือสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

4.3 ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดยเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
คือ ให้บัณฑิตเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่างมี
ระบบ โดยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
  4.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยสามารถน าความรู้ไปพัฒนาการผลิต
สัตว์ให้มผีลผลิต คุณภาพ ความปลอดภัย และเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศที่เพ่ิมมากข้ึน 
อีกท้ังสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นรายได้แก่ประเทศได้  

 

5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
5.1 เปลี่ยนรายชื่อกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้ตรงตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน 30 หน่วยกิต   
5.2 ลดกลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ จาก 30 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต โดยตัด 2 วิชา คือ 

11466131 เคมีพ้ืนฐาน และ 11466232 เคมีวิเคราะห์  โดยปรับชื่อและเนื้อหาวิชา 11466132 เคมีอินทรีย์  
เป็นวิชา 11446133 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน โดยให้มีเนื้อหาเคมีพ้ืนฐานและเคมีอินทรีย์ร่วมกัน  

5.3 เพ่ิมกลุ่มวิชาพ้ืนฐานเกษตรเป็น 3 วิชา คือ จาก 3 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต คือ 11316135 
หลักการเกษตรเบื้องต้น, 11326103 เศรษฐศาสตร์เกษตร อาหาร และทรัพยากร, 11326322 การถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์ และ 11326408 ช่างเทคนิคในฟาร์ม   

5.4 ลดกลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร์เฉพาะเลือก จาก 24 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต  
5.5 เพ่ิมวิชา 11326208 การฝึกงานภาคฤดูร้อน 1 ชั้นปีที่ 2 ของภาคฤดูร้อน  
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5.6 เปลี่ยนชื่อวิชา รหัส ปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิชา     
 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และ ให้ตรงตามมาตรฐาน 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
 
 จ านวนหน่วยกิต 
 เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 

(จ านวนหน่วยกิต) 
โครงสร้างเดิม 

(จ านวนหน่วยกิต) 
โครงสร้างใหม่ 

(จ านวนหน่วยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 - คุณค่าแห่งชีวิต * 
 - วิถแีห่งสังคม 
 - ศาสตร์แห่งการคิด 
 - ศิลปะแห่งการจัดการ 
 - ภาษาและการสื่อสาร * 
 - เลือกเรียน   (เลือกวิชาได้จาก 
   ทั้ง 5 กลุ่ม) 

  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

30 หน่วยกิต 
 
 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 6 
 3 
 3 
 3 

              12 
 3 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาแกนวทิยาศาสตร ์
- กลุ่มวิชาแกนพืน้ฐานเกษตร 
- กลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร ์
   กลุ่มวิชาแกนเฉพาะบงัคับ 
   กลุ่มวิชาแกนเฉพาะเลือก 
- กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 

  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 

94 
30 
 - 
58 
34 
24 
  6 

94 
24 

             12 
52 
34 
18 
  6 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   6   6 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 130 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวชิา 
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7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 - กลุ่มวิชาภาษา 
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 
(2) กลุ่มวิชาแกนวทิยาศาสตร ์
30 หน่วยกิต คือ  
  
 
 
 
 
   - 11446211 สถิติเบื้องต้น  
3(3-0-6)   3(3-0-6)  3(3-0-6) 
     
    - 11466131 เคมีพ้ืนฐาน 
3(2-3-6) 
     
    - 11466132  เคมีอินทรีย์ 
3(2-3-6) 
 
                -     
 
 
     - 11466232  เคมีวิเคราะห์ 
3(2-3-6) 
       
       - 11476321 หลักพันธุศาสตร์ 
3(3-0-6) 
 
 
 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาวิถแีห่งสังคม 
 - กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต 
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 - กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด 
 - กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจัดการ 
 
(2) กลุ่มวิชาแกนวทิยาศาสตร ์
24 หน่วยกิต คือ 
  
 
 
 
 
   - 11316206  สถิติเบื้องต้นเพ่ือ
การเกษตร 3(3-0-6) 
    
                      -   
 
 
                      -  
 
 
    - 11466153 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
3(2-3-6) 
   
                      - 
 
        
      - 11316311 หลักพันธุศาสตร์เพ่ือ
การเกษตร 3(3-0-6) 
  
 

  

(1) ให้ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 
 
 
 
 
 
(2) ให้ตรงตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 คือหลักสูตรปริญญาตรี 4 
ปี ในหมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะ
ด้าน วิชาชีพพ้ืนฐาน และวิชาชีพ 
ให้มีหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 
หน่วยกิต 
   - ปรับชื่อ 
 
 
  -  ตัดออก 
 
 
   -  ตัดออก 
 
 
    - วิชาใหม่ โดยเนื้อหาจะเป็นเคมี
พ้ืนฐานร่วมกับเคมีอินทรีย์ 
 
    - ตัดออก 
 
 
    - ปรับชื่อ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
(3)             -  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(4) กลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร์เฉพาะ
บังคับ 34 หน่วยกิต คือ  
     
    

(3) กลุ่มวิชาแกนพืน้ฐานเกษตร 
12 หน่วยกิต คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - 11316135 หลักการเกษตร
เบื้องต้น 3(2-3-6) 
    
 
   - 11326103 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
อาหาร และทรัพยากร 3(3-0-6) 
 
   - 11326322 การถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-6) 
 
 
 
 

    - 11326408 ทักษะช่างเกษตร        
3(2-3-6) 
 
 
 
(4) กลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร์เฉพาะบงัคับ 
34 หน่วยกิต คือ  
   
    
 

(3) ให้ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คือ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ใน
หมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพพ้ืนฐาน และวิชาชีพ ให้มี
หนว่ยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 
หน่วยกิต  
      และให้ตรงกับร่างมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสัตว
บาลและสัตวศาสตร์ ซึ่งก าหนด
วิชาพ้ืนฐานเกษตรไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 
 

    - ย้ายจากกลุ่มวิชาแกนสัตว
ศาสตร์เฉพาะบังคับ ไปอยู่ในกลุม่
วิชาแกนพืน้ฐานเกษตร 
 
     - เพ่ิมวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ 
 
    - เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาจาก 
11326201 หลักและวิธีการ
ส่งเสริมทางการเกษตร 3(2-3-6) 
และย้ายมาอยู่กลุ่มวิชาแกน
พื้นฐานเกษตร 
 
    - เปลี่ยนรหัสจาก 11326317 
ช่างเทคนิคในฟาร์ม 3(2-3-6) และ
ย้ายมาอยู่กลุ่มวิชาแกนพื้นฐาน
เกษตร                                  3(2-3-6) 
 
(4) ให้ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คือ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ใน
หมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพพ้ืนฐาน และวิชาชีพ ให้มี
หนว่ยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 
หน่วยกิต        
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
    - 11316135 หลักการเกษตร
เบื้องต้น 3(2-3-6) 
 
 
    - 11326201 หลักและวิธีการ
ส่งเสริมทางการเกษตร 3(2-3-6) 
 
 
 
 
 
     - 11326202 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์ 1  3(2-3-6) 
 
     - 11326203 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์ 2  3(2-3-6) 
 
    - 11326301 การผลิตสุกร 
3(2-3-6) 
 
     - 11326302 หลักและ
เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
3(3-0-6) 
 
     - 11326303 โภชนศาสตร์
สัตว์ 3(2-3-6) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                   - 
 
 
 
                   - 
 
 
 
 
 
 
  - 11326101 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์ 1   3(2-3-6) 
 
  - 11326102  กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์ 2   3(2-3-6) 
 
   - 11326204  การผลิตสุกร 
3(2-3-6) 
   
   - 11326320  หลักและเทคโนโลยี
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(3-0-6) 
 
 
 - 11326207 โภชนศาสตร์สัตว์ 
3(2-3-6) 

      และให้ตรงกับร่างมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสัตว
บาลและสัตวศาสตร์ ซึ่งก าหนด
วิชาพ้ืนฐานเกษตรไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 
 
  - ย้ายจากกลุ่มวิชาแกนสัตว
ศาสตร์เฉพาะบังคับ มาอยู่ในกลุ่ม
วิชาแกนพ้ืนฐานเกษตร 
 
   - เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชามา
เป็น 11326322 การถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์  
3(2-3-6) และย้ายจากกลุ่มวิชา
แกนสัตวศาสตร์เฉพาะบังคับ 
มาอยู่กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานเกษตร 
 
   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
  
   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
     - 11326304 โรคสัตว์และ
การจัดการสุขภาพ 3(2-3-6) 
 
     - 11326305 การผลิต 
สัตว์ปีก 3(2-3-6) 
 
     - 11326306 การผลิตโคเนื้อ
และโคนม 3(2-3-6) 
 
     - 11326307  สัมมนา 
1(0-2-0) 
 
   - 11326308  การฝึกงานภาค
ฤดูร้อน 0(0-45-0) 
 
 
 

- 
 
 
 
   - 11326401 สถิติเพ่ือการวิจัย
และการประมวลผลทางการ 
เกษตร 3 (3-0-6) 
    

- 
 
 
 
 
 
- 

 
   
 
 

    - 11326323  โรคสัตว์และการ
จัดการสุขภาพ 3(2-3-6) 
 
    - 11326206  การผลิตสัตว์ปีก 
3(2-3-6) 
 
    - 11326205  การผลิตโคเนื้อและ
โคนม 3(2-3-6) 
 
   - 11326324  สัมมนา 1(0-2-0) 
 
 
    - 11326208   การฝึกงานภาค  
ฤดูร้อน 1 0(0-45-0) 
 
 
 
    - 11326325   การฝึกงานภาค  
ฤดูร้อน 2  0(0-45-0)                                                  
 
 
    - 11326321  สถิติเพ่ือการวิจัย
และการประมวลผลทางการเกษตร 
3(3-0-6) 
 
    - 11326318  เทคโนโลยอีาหาร
สัตว์ 3(2-3-6) 
 
 
 
 
    - 11326319  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 3(2-3-6) 
     
 
 
 

   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
   - เปลี่ยนรหัสเปลี่ยนชื่อวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบการณ์
เพ่ิมข้ึน จากการฝึกงานในชั้นปีที่ 
2 ภาคฤดูร้อน 
 
   - เพ่ิมวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น จากการ
ฝึกงานในชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 
 
   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
 
- เปลี่ยนรหัสจาก 11326403 
เทคโนโลยีอาหารสัตว์ 3(2-3-6) 
และย้ายจากกลุ่มวิชาแกนสัตว
ศาสตร์เฉพาะเลือก มาอยู่กลุ่มวิชา
แกนสัตวศาสตร์เฉพาะบงัคับ 
 
- เปลี่ยนรหัสจาก 11326315 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื้อสัตว์ 3(2-3-6)  และย้ายจาก
กลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร์เฉพาะ
เลือก มาอยู่กลุ่มวิชาแกนสัตว
ศาสตร์เฉพาะบังคับ 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
(5) กลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร์เฉพาะ
เลือก 24 หน่วยกิต คือ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 11326309 กระบวนการ    
เมตาบอลิซึมของสัตว์ 3(3-0-6) 
 
   - 11326310 หลักการสัตว
แพทยสาธารณสุข 3(2-3-6) 
 
   - 11326311 พฤติกรรมสัตว์
เลี้ยง 3(3-0-6) 
 
   - 11326312 คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การวิจัยทางด้านการเกษตร  
3(2-3-6) 
 
   - 11326313 การจัดการของ
เสียในฟาร์ม 3(3-2-6) 
 
   - 11326314 การผลิตแพะ
และแกะ  3(2-3-6) 
 
   - 11326315 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 3(2-3-6) 
 
 
 
 
 

(5) กลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร์เฉพาะเลือก 
18 หน่วยกิต คือ  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 11326409 หลักการสัตวแพทย
สาธารณสุข 3(2-3-6) 
 
   - 11326410 พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง 
3(3-0-6) 
 
   - 11326411 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
วิจัยทางด้านการเกษตร 3(2-3-6) 
 
 
   - 11326412 การจัดการของเสียใน
ฟาร์ม 3(3-2-6) 
 
   - 11326413 การผลิตแพะและ
แกะ 3(2-3-6) 
 

- 
 
 

 (5) ให้ตรงตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 คือหลักสูตรปริญญาตรี 4 
ปี ในหมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะ
ด้าน วิชาชีพพ้ืนฐาน และวิชาชีพ 
ให้มีหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 
หน่วยกิต  
      และให้ตรงกับร่างมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสัตว
บาลและสัตวศาสตร์ 
 
    - ตัดออก 
 
 
   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
 
   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
    - จะเปลี่ยนเป็นรหัส
11326319  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 3(2-3-6) และ
ย้ายจากกลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร์
เฉพาะเลือก มาอยู่กลุ่มวิชาแกน
สัตวศาสตร์เฉพาะบังคบั   
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
   - 11326316 การผลิตสัตว์
ทางเลือก 3(3-2-6) 
 
   - 11326317 ช่างเทคนิคใน
ฟาร์ม 3(2-3-6) 
 
 
 
 
   - 11326403 เทคโนโลยี
อาหารสัตว์ 3(2-3-6) 
 
 
 
 
 
   - 11326404 พืชอาหารสัตว์
3(2-3-6) 
 
   - 11326405 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีน้ านม 3(2-3-6) 
 
   - 11326406 การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3(2-3-6) 
 
   - 11326407 เทคโนโลยี 
ชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว์ 
3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - 11326414 การผลิตสัตว์ทางเลือก 
3(3-2-6) 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
   - 11326415 พืชอาหารสัตว์  
(2-3-6) 
 
   - 11326416 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีน้ านม 3(2-3-6) 
 
    - 11326417  การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3(2-3-6) 
 
    - 11326418 เทคโนโลยีชวีภาพ
เพ่ือการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
 
 - 11326421  ความปลอดภัยใน
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 
  - 11326422  ระบบธุรกิจปศุสัตว์ 
3(3-0-6) 

   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
   - เปลี่ยนเป็นรหัส 11326408 
ช่างเทคนิคในฟาร์ม 3(2-3-6) และ
ย้ายจากกลุ่มวิชาแกนสัตวศาสตร์
เฉพาะเลือก มาอยู่กลุ่มวิชาแกน
พื้นฐานเกษตร 
 
   - เปลี่ยนเป็นรหัส 11326318  
เทคโนโลยีอาหารสัตว์ 3(2-3-6) 
และย้ายจากกลุ่มวิชาแกนสัตว
ศาสตร์เฉพาะเลือก มาอยู่กลุ่มวิชา
แกนสัตวศาสตร์เฉพาะบงัคับ 
 
 
    - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
    - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
  
    - เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา 
 
  
    - เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
           
     - เพ่ิมวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ 
 
     - เพ่ิมวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้  
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
(6) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 
หน่วยกิต คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - 11326441  โครงงานพิเศษ     
6(0-270-0) 
 
   - 11326442  สหกิจศึกษา      
6(0-45-0) 
 
   - 11326443  การฝึกงาน
ต่างประเทศ 6(0-45-0) 

- 11326423  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ทางด้านปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
 
   - 11466237  เครื่องมือวิเคราะห์เพ่ือ
การเกษตร  3(2-3-6) 
 
(6) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 
หน่วยกิต คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - 11326444  โครงงานพิเศษ     
6(0-270-0) 
 
   - 11326445  สหกิจศึกษา 
6(0-45-0) 
 
   - 11326446  การฝึกงาน 
ต่างประเทศ 6(0-45-0) 
 

     - เพ่ิมวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ 
     
      - เพ่ิมวิชา เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ 
 
(6) ให้ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คือ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ใน
หมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพพ้ืนฐาน และวิชาชีพ ให้มี
หนว่ยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 
หน่วยกิต  
      และให้ตรงกับร่างมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสัตว
บาลและสัตวศาสตร์  
 
    - เปลี่ยนรหัสวิชาเพ่ือความ
เหมาะสม 
 
    - เปลี่ยนรหัสวิชาเพ่ือความ
เหมาะสม 
 
    - เปลี่ยนรหัสวิชาเพ่ือความ
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

156 



 

 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
 

บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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วท.บ.(สัตวศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชุมพร 

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. อ.สุธีรวัฒน์   พันธุ์มาลัย 
    1.1  Suteerawat Punmalai, Phongthorn Kongmun, Pornsri Chirattanayuth and Somjit Surapat. 2016. 

Supplements of Saccharomyces  cerevesiae on Production  Performance of Lactating Cows. 
KMITL Science and Technology Journal. Vol.16 No.2: July-December 2016. 57-63. 

   1.2 สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย. 2558. โปรแกรมจัดการฟาร์มโคเนื้อ LCBF (Ladkrabang Chumphon 
Beef Farm). เลขจดลิขสิทธิ์ที่ ว.1. 5281 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558. 

   1.3 สุธีรวัฒน ์ พันธุ์มาลัย. 2558. โปรแกรมจัดการฟาร์มโคนม LCDF (Ladkrabang Chumphon 
Dairy Farm). เลขจดลิขสิทธิ์ที่ ว.1. 5282 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558.                  

 

2. อ.ดร.สายชล   เลิศสุวรรณ 
    2.1 สายชล เลิศสุวรรณ, วรพงษ์ นลินานนท์  และ ดวงใจ พิสุทธิ์ธาชัย. 2559. การลดปริมาณเยื่อใยรวมใน

กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ ามันโดยใช้เอนไซม์ทางการค้า. การประชุมวิชาการ ระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม 26-29 พฤษภาคม 2559. น.178. 

3. ผศ.ดร.ปิยะดา  ทวิชศรี 
    3.1 นวลพรรณ งามยี่สุ่น,  พัชรา เอ้ือพัฒนพงศ์,  มยุรินทร์ รักทอง,  เกียรติศักดิ์ เหล็งหนูด า,  ปิยะดา    

ทวิชศรี  และ จุฑารัตน์ เศรษฐกุล.  2555.  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดความนุ่มของเนื้อโคพ้ืนเมือง
ไทย. ใน การประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3, 21-22 มิถุนายน 2555. นนทบุรี. 
38-43. 

3.2 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,  พัชรา เอ้ือพัฒนพงศ์,  ฉันทวัฒน์ อาชวาคม,  เกียรติศักดิ์ เหล็งหนูด า,          
นวลพรรณ งามยี่สุ่น  และ ปิยะดา ทวิชศรี.  2555. ความนุ่มของเนื้อโคพ้ืนเมืองจังหวัดตากที่เลี้ยง
ด้วยหญ้าปลูก. ใน การประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3, 21-22 มิถุนายน 2555. 
นนทบุรี. 64-69. 

3.3  ปิยะดา ทวิชศรี,  พัชรา เอ้ือพัฒนพงศ์,  มยุรินทร์ รักทอง,  นวลพรรณ งามยี่สุ่น  และ จุฑารัตน์ 
เศรษฐกุล. 2555. คุณภาพเนื้อของโคขุนลูกผสมซิมเมนทอลเลี้ยงภายใต้ระบบการผลิตของสหกรณ์โค
ขุนโพนยางค า. ใน การประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์  ครั้งที่ 3, 21-22 มิถุนายน 2555. 
นนทบุรี. 70-77. 

3.4  ปิยะดา ทวิชศรี, เทียมพบ  ก้านเหลือง, ดวงกมล  แต้มช่วย และ วรวิทย์  วัชชวัลคุ. 2558. การศึกษา
รูปแบบของยีน kappa-casein ในกระบือนมพันธุ์มูร่าห์ด้วยวิธี PCR-RFLP. วารสารแก่นเกษตร 
(ฉบับพิเศษ). 43(1): 439-444. 

3.5  เทียมพบ  ก้านเหลือง, ปิยะดา  ทวิชศรี, ดวงกมล  แต้มช่วย และรัญจวน  เฮงตระกูลสิน. 2558. 
อิทธิพลของล าดับการตั้งท้องและปีต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของกระบือมูร่าห์ . วารสารแก่น
เกษตร (ฉบับพิเศษ). 43(1): 450-454. 

3.6  ปิยะดา ทวิชศรี  กฤษณะ กลัดแก้ว  เทียมพบ ก้านเหลือง เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ และ วรวิทย์     
วัชชวัลคุ. 2559. การส ารวจชนิดของนกแสกและนกเค้าในพ้ืนที่ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัด
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