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สรุปข้ันตอนการขอปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� จังหวัดเชียงใหม@ 
 

***************************** 
 

การขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร0  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556)  ได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการประจําหลักสูตร  ในการประชุมครั้งท่ี 7/2553   

เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

2. คณะกรรมการวิพากษ0หลักสูตร  ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2553   

เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

3. คณะกรรมการประจําหลักสูตร  ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2555 

เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

4. คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี ได�ให�ความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมสมัยสามัญ 1/2556 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

5. คณะกรรมการวิชาการได�ให�ความเห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2555  เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม@โจ�ได�ให�ความเห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2556   เม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2556 

7. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2556   เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยแม@โจ� 
วิทยาเขต/คณะ   คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี 
 

หมวดท่ี 1ข*อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย)   :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 
 (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science Program in Animal Science 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร0) 
ชื่อย@อ(ภาษาไทย)  :  วท.บ. (สัตวศาสตร0) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Animal Science) 
ชื่อย@อ(ภาษาอังกฤษ) :  B.S. (Animal Science) 

 
3. วิชาเอก  

(1) สัตว0ป[ก 
(2) การผลิตสุกร 
(3) โคนมและโคเนื้อ 
(4) อาหารสัตว0 

 
4. จํานวนหน(วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน@วยกิตตลอดหลักสูตรไม@น�อยกว@า 135 หน@วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป[ 

5.2 ภาษาท่ีใช� 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป\นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข�าศึกษา 
  รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต@างชาติ 

5.4 ความร@วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 



มคอ. 2 5 

5.5 การให�ปริญญาแก@ผู�สําเร็จการศึกษา 
  ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       
สาขาวิชาสัตวศาสตร0 พ.ศ. 2548  

6.2 กําหนดเป]ดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ป[การศึกษา 2556 
6.3 คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให�นําเสนอหลักสูตรต@อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2555 วันท่ี 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให�นําเสนอต@อสภามหาวิทยาลัยฯ  

ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
6.5 สภามหาวิทยาลัยแม@โจ�ให�ความเห็นชอบหลักสูตร   
     ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2556  วันท่ี 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 
 

7. ความพร*อมในการเผยแพร(หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร�อมเผยแพร@คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 

สัตวศาสตร0 ในป[การศึกษา 2558 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได*หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ทํางานในภาคธุรกิจเอกชน เช@น นักสัตวบาลประจําฟาร0ม, เจ�าหน�าท่ีส@งเสริมการเลี้ยง
สัตว0 และเจ�าหน�าท่ีส@งเสริมการขายท้ังผลิตภัณฑ0จากสัตว0และผลิตภัณฑ0อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
เช@น อาหารสัตว0 เวชภัณฑ0ท่ีใช�กับสัตว0 ฯลฯ 

8.2 รับราชการในหน@วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช@น นักวิชาการ, นักสัตวบาล 
นักวิจัยครู อาจารย0 ฯลฯ 

8.3 ประกอบอาชีพส@วนตัว 
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9. ช่ือตําแหน(งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย�ประจําหลักสูตร/อาจารย�ผู*รับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ี ตําแหน(งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปDพ.ศ. 

1. ผู�ช@วย
ศาสตราจารย0 

ประภากร ธาราฉาย Ph.D. Animal 
Functional 
Anatomy 

Ehime University, 
Japan 

2544 

   วท.ม สัตวศาสตร0 มหาวิทยาลัยขอนแก@น 2535 
   ทษ.บ สัตวศาสตร0  

(สัตว0ป[ก) 
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม@โจ� 

2532 

2. ผู�ช@วย
ศาสตราจารย0 

มานิตย0 เทวรักษ0พิทักษ0 Ph.D. Animal 
Science 

Central Luzon State 
University, Philippines 

2542 

   M.Sc. Animal 
Science 

Central Luzon State 
University, Philippines 

2535 

   ทษ.บ. สัตวศาสตร0 สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม@โจ� 

2522 

3. อาจารย0 บัวเรียม มณีวรรณ0 Ph.D. Agriculture  Ehime University, 
Japan 

2548 

   M.Sc. Agriculture Kagawa University , 
Japan 

2545 

   วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2538 
4. อาจารย0 กฤดา ชูเกียรติศิริ วท.ด. อายุรศาสตร0 

(สัตวแพทย0) 
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2555 

   วท.ม. อายุรศาสตร0 
สัตว0ป[ก 

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2550 

   สพ.บ. สัตว
แพทยศาสตร0 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2547 

5. อาจารย0 ไพโรจน0 ศิลม่ัน วท.ม. เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2544 
   ทษ.บ. 

 
โคนม-โคเน้ือ สถาบันเทคโนโลยี 

การเกษตรแม@โจ� 
2533 

6. อาจารย0 จํารูญ มณีวรรณ วท.ม. เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2543 
   ทษ.บ. สัตวศาสตร0 สถาบันเทคโนโลยี 

การเกษตรแม@โจ� 
2530 

7. อาจารย0 ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0 วท.ม. สัตวศาสตร0 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2547 

   วท.บ. เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว0 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2535 

8. อาจารย0 ไพโรจน0 พงศ0กิดาการ สพ.บ.  สัตว
แพทยศาสตร0 

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2529 

9. อาจารย0 ภาณุพงศ0 มหาพรหม สพ.บ. สัตว
แพทยศาสตร0 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 2547 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
10.1 อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยแม@โจ� 
10.2 อาคารศูนย0สัตวศาสตร0และเทคโนโลยี 
10.3 ฟาร0มปศุสัตว0ของคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี 
 

11. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปFนต*องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การเพ่ิมข้ึนประชากรของโลกและการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจของประเทศไทย ใน
ปsจจุบันเป\นแรงกระตุ�นมีการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว0 จากเดิมท่ีมีการผลิตเพ่ือยังชีพหรือจําหน@าย
ในท�องถ่ินเป\นการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน มีระบบการผลิตท่ีมุ@งเน�นผลิตสัตว0 ท่ีมี
ความจําเพาะชนิดมากยิ่งข้ึน มีการปรับปรุงพันธุ0พันธุ0สัตว0ให�มีศักยภาพในการให�ผลผลิตสูงข้ึน มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว0 และพัฒนาอุปกรณ0ในการเลี้ยงสัตว0ให�ทันสมัยมากข้ึน ส@งผลให�ได�ผล
ผลิตเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีใช�พ้ืนท่ีน�อยลงใช�แรงงานน�อยลงมีการเชื่อมโยงระหว@างระบบการผลิตสัตว0ใน
ฟาร0มกับการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเป\นผลิตภัณฑ0ปรุงสุกพร�อมท่ีจะบริโภคท่ีมีคุณภาพและได�มาตรฐาน 
สากลเพ่ือการส@งออกท้ังมาตรฐาน GMP และ HACCP เป\นการสร�างมูลค@าเพ่ิมให�กับผลผลิตจาก    
ปศุสัตว0ท่ีมีราคาตํ่าเป\นผลิตภัณฑ0อาหารท่ีมีคุณภาพเพ่ือการแข@งขันในตลาดอาหารระดับโลกเพ่ือ
รองรับการเป]ดเขตการค�าเสรีและการเข�าสู@ประชาคมอาเซียนและจากสถานการณ0ปsจจุบันดังได�กล@าว
มาแล�วข�างต�นจึงจําเป\นจะต�องมีการปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถ
ในการคิดและปฏิบัติได�อย@างมีระบบและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเป\นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมี
ความรู�ความสามารถตรงกับความต�องการของตลาดแรงงานในปsจจุบัน 

 

11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว0มีการมุ@งเน�นผลิตปศุสัตว0ท่ีมีความจําเพาะชนิดมากข้ึนมี

การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว0 และพัฒนาอุปกรณ0ในการเลี้ยงสัตว0ให�ทันสมัยมากข้ึน มีการ
เชื่อมโยงระหว@างระบบการผลิตปศุสัตว0ในฟาร0มกับการแปรรูปผลผลิต เพ่ือเป\นผลิตภัณฑ0ปรุงสุก 
พร�อมท่ีจะบริโภคท่ีมีคุณภาพและได�มาตรฐานสากลท้ังมาตรฐาน GMP และ HACCP นอกเหนือจาก
การส@งออกสินค�าท่ีผลิตจากปศุสัตว0เหล@านี้ไปจําหน@ายยังต@างประเทศไทยแล�วประชากรไทยยังมีโอกาส
บริโภคผลิตภัณฑ0ท่ีมีคุณภาพเหล@านั้นด�วยดังจะเห็นได�จากปsจจุบันมีผลิตภัณฑ0ปรุงสุกจากปศุสัตว0
พร�อมรับประทานจําหน@ายมากมายส@งผลให�คุณภาพชีวิตของประชากรไทยดีข้ึนมีสุขภาพดีข้ึนจากการ
บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพและปราศจากส@งแปลกปลอมท่ีอาจจะเป\นผลร�ายต@อสุขภาพส@งผลให�รัฐบาล
สามารถลดค@าใช�จ@ายทางด�านสาธารณสุขลงได�ในอนาคตอย@างไรก็ตามการท่ีจะได�มาซ่ึงผลิตภัณฑ0จาก
ปศุสัตว0ท่ีมีคุณภาพนั้นจะต�องอาศัยบุคคลากรหลายด�านเพ่ือให�กระบวนการผลิตนั้นสําเร็จนักสัตวบาล
มีส@วนอย@างมากในกระบวนการผลิตนี้จึงเห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยยิ่งข้ึนเพ่ือผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพมีความรู�ความสามารถตรงกับความต�องการของตลาดแรงงาน และเป\นคนดีมี
คุณภาพรับใช�สังคมต@อไป 
 



มคอ. 2 8 

12. ผลกระทบจากข*อ11.1และ11.2ต(อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข*องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรเน�นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ให�มีความรู�ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด�านไปพัฒนางานด�านการผลิตปศุสัตว0 เช@น ด�านการผลิตสัตว0ป[กการผลิตสุกรการผลิตโคนม
และโคเนื้อด�านอาหารสัตว0 นอกจากนี้ จะมีการสนับสนุนให�บัณฑิตใช�เครื่องมือสื่อสารใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเรียนรู�ด�วยตนเองอย@างสมํ่าเสมอ 

12.2 ความเก่ียวข*องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู�ความสามารถในวิชาการทันต@อกระแสการเปลี่ยนแปลงด�าน

เทคโนโลยี มีความรู�ด�านภาษาต@างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสให�ผู�ด�อยโอกาสเข�า
ศึกษาต@อในระดับอุดมศึกษา และส@งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิตของคนทุกระดับส@งเสริมให�มีการวิจัย
และผลการวิจัยมาบริการชุมชน เพ่ือการเรียนรู�และถ@ายทอดเทคโนโลยีแก@สังคมขยายบริการวิชาการ
และความร@วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให�มีความเป\นเลิศทางวิชาการ
ด�านการเกษตรเพ่ือเป\นท่ีพ่ึงของเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
 
13. ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปHดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ(มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปHดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
- รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได*แก( 

- กลุ(มวิชาสังคมศาสตร� 
- กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
- ศท 021 สังคมศาสตร0ในชีวิตประจําวัน 
- ศท 022 อารยธรรมโลก 
- ศท 104 มนุษย0และสิ่งแวดล�อม 
- ศท 302  สังคมและวัฒนธรรมไทย 
- ศศ 101 เศรษฐศาสตร0เพ่ือชีวิตประจําวันและการประกอบการ 
- กลุ(มวิชามนุษยศาสตร� 
- ศท 011 มนุษย0กับความงามทางศิลปะ 
- ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย0 
- ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต 
- ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร�างสรรค0 
- ศท 304 ศาสตร0และศิลปxแห@งปsญญาชน 
- ศท 305 ประวัติศาสตร0และพัฒนาการของล�านนา 
- กลุ(มวิชาภาษา 
- ศท 031 การใช�ภาษาไทย 
- ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
- ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
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- ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 
- กลุ(มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 
- วท 101 วิทยาศาสตร0เพ่ือชีวิต 
- วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 
- ศท 014 การสืบค�นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 
- วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองต�นในชีวิตประจําวัน 
- วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับยาและอาหาร 

- รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได*แก( 
- กลุ(มวิชาแกน ได*แก( 
- คศ 100 คณิตศาสตร0ข้ันพ้ืนฐาน 
- คม 100 เคมีท่ัวไป 
- คม 240 เคมีอนินทรีย0 
- คม 250 เคมีอินทรีย0 
- คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น 
- ชว 330 จุลชวีวิทยา 
- ฟส 102 ฟ]สิกส0พ้ืนฐาน 
- ชว 220 สัตววิทยา 
- ชว 340 พันธุศาสตร0เบ้ืองต�น 
- สต 301 หลักสถิติ 
- ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 
- ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 
- ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 
- พร 251 พืชเศรษฐกิจ 

 
13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปHดสอนให*ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต*องมาเรียน 

รายวิชาท่ีเป\นวิชาแกนสําหรับหลักสูตรอ่ืน 
- สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว0 
สําหรับ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส@งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หรือเป\นวิชาเลือกเสรีสําหรับทุกหลักสูตร 

- สศ 302 อาหารสัตว0และการควบคุมคุณภาพ 
สําหรับ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี 
 



มคอ. 2 10 

- สศ 305 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว0 
สําหรับ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี 
- สศ 350 โรงเรือนและอุปกรณ0สัตว0เลี้ยง 
สําหรับ 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) มีการประชุมหารือระหว@างอาจารย0ประจําหลักสูตร และผู�สอนในกลุ@มวิชา/รายวิชาใน

หลักสูตรท่ีเป]ดสอนในคณะอ่ืน ๆ เพ่ือให�ได�เนื้อหาความรู�และทักษะท่ีตรงตามความต�องการและ
วัตถุประสงค0ของหลักสูตร 

2) ให�มีผู�ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหน�าท่ีประสานงานกับอาจารย0ประจํา
หลักสูตร อาจารย0ผู�สอน นักศึกษา ในเรื่องท่ีเก่ียวกับรายละเอียดของรายวิชาการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลและประเมินผล 

3) การบริหารจัดการอ่ืน ๆ ให� ข้ึนอยู@ กับดุลยพินิจของอาจารย0ประจําหลักสูตร       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 
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หมวดท่ี 2 ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
พัฒนาองค0ความรู�ในรูปแบบการเรียนรู�ภาคทฤษฎีควบคู@กับการปฏิบัติเพ่ือผลิตบุคลากรใน

สาขาวิชาชีพให�มีทักษะใฝ{รู� สู�งาน คิดเป\น และมีความเป\นผู�นําท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
1.2 ความสําคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 ของคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี     

ได�วางรากฐานการเรียนให�อยู@ในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร0 ทางเทคโนโลยีด�านการเกษตร 
และทางด�านสัตวศาสตร0อย@างครบถ�วนเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน  แต@ในส@วนท่ีแตกต@างจากมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ คือ ความถนัดและความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ เช@น สัตว0ป[ก, โคนมและโคเนื้อ, การผลิต
สุกร หรืออาหารสัตว0 ซ่ึงเป\นเอกลักษณ0พิเศษ จึงเป\นการเพ่ิมโอกาสให�บัณฑิตมีความรู�ความสามารถ
ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงานในปsจจุบัน 

1.3 วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
1) มุ@งผลิตบัณฑิตให�มีความรอบรู�ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนําความรู�ไป

ประยุกต0ใช�ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาสัตวศาสตร0 และสาขาวิชาต@าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องและ
ให�บริการวิชาการแก@ชุมชนและท�องถ่ิน 

2) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย0ให�มีความสามารถ และเข�าใจระบบการผลิตทางการผลิต
สัตว0 เพ่ือให�ได�ผลผลิตสูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู@ 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให�มีความเป\นผู�นําท่ีมีท้ังความรู� คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึก
ต@อสังคม 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ี
ประกอบด�วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกลยุทธ0 และตัวบ@งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว@าจะ
แล�วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5ป[) 

 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ� 2.3 หลักฐาน/ตัวบ(งชี ้
ด*านพัฒนาบุคลากรด*านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
1.การพัฒนาความรู�ทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 
1. จัดการอบรม/สมัมนาเพ่ือพัฒนา
องค0ความรู�ทางวิชาการใหม@ ๆ และ
กระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนแก@อาจารย0/บุคลากร 

 
 
ตัวบ(งชี้ 
1.จํานวนครั้งท่ีอาจารย0/บุคลากร
เข�ารับการอบรม/สัมมนาไม@น�อย
กว@า 1 ครั้ง/ป[ 
หลักฐาน 
1.เอกสารเข�าร@วมการอบรม/
สัมมนา 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ� 2.3 หลักฐาน/ตัวบ(งชี ้
ด*านหลักสูตร 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
เปลี่ยนแปลงและความทันสมัยด�าน
การผลิตสัตว0 
 
 
 
 
 
 
2. ปรับปรุงปsจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 
1. สร�างเครือข@ายกับหน@วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
วิเคราะห0ความต�องการและ
แนวโน�มความเปลี่ยนแปลงด�านการ
ผลิตสัตว0 
 
 
 
 
1. สํารวจความต�องการของ
นักศึกษาและผู�สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดหาและจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือปรับปรุงปsจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอนและงานวิจัยให�มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 
 

 
ตัวบ(งชี้ 
1. จํานวนหน@วยงานภาครัฐ/เอกชน
ท่ีมีความร@วมมือไม@น�อยกว@า 1
หน@วยงาน 
2. จํานวนครั้งในการประชุมร@วมกัน
มีไม@น�อยกว@า 1 ครั้ง/ป[ 
หลักฐาน 
1. บันทึกการประชุมร@วมกับ
หน@วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
ตัวบ(งชี้ 
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมไีม@
น�อยกว@า 1 ครั้ง/ป[ 
2. รายงานการสาํรวจแสดงข�อมูล
อย@างน�อย 3 ประเด็นคือ 
- รูปแบบและลักษณะของปsจจัย
สนับสนุนท่ีต�องการ 
- ปsญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะ
ในการจัดการและการใช�ปsจจัย
สนับสนุนอย@างมีประสิทธิภาพ 
- ความเป\นไปได�ในการพัฒนา
ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ 
หลักฐาน 
รายงานการสํารวจ 
ตัวบ(งชี้ 
1. จํานวนเงินทุนเพ่ิมข้ึนจากป[ท่ี
ผ@านมา 
2. จํานวนอุปกรณ0 / กิจกรรม /
โครงการท่ีปรบัปรุงปsจจัยสนับสนุน
การเรยีนการสอนมีไม@น�อยกว@า 2 
รายการ/ป[ 

ด*านนักศึกษา 
1. ปรับปรุงคุณภาพของเน้ือหา
หลักสตูรให�สอดคล�องกับปsจจัย
สนับสนุนท่ีนักศึกษาต�องการ 

 
1. สํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาป[สุดท�าย/บัณฑิตใหม@ท่ีมี
ต@อคุณภาพของหลักสูตร 

 
หลักฐาน 
1. จํานวนงบประมาณท่ีได�รับ 
2. จํานวนงบประมาณรายจ@าย 
3. จํานวนอุปกรณ0/กิจกรรม/
โครงการท่ีปรบัปรุงปsจจัยสนับสนุน
การเรยีนการสอน 
4. รายงานการประชุม 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ� 2.3 หลักฐาน/ตัวบ(งชี ้
ตัวบ(งชี้ 
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมไีม@
น�อยกว@า 1 ครั้ง/ป[ 
2. รายงานการสาํรวจแสดงข�อมูล
อย@างน�อย 3 ประเด็นคือ 
- รูปแบบและลักษณะของปsจจัย
สนับสนุนท่ีต�องการ 
- ปsญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะ
ความเป\นไปได�ในการพัฒนา
ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ 

ด*านผู*มีส(วนได*ส(วนเสีย 
1.ปรับปรุงคุณภาพของเน้ือหา
หลักสตูรสอดคล�องกับปsจจัย
สนับสนุนท่ีผู�ใช�บัณฑิตต�องการ 

 
1. สํารวจความพึงพอใจผู�ใช�บัณฑิต
ท่ีมีต@อประสิทธิภาพของบัณฑิตท่ี
รับเข�าทํางาน 

 
หลักฐาน 
รายงานการสํารวจ 
ตัวบ(งชี้ 
1.จํานวนครั้งในการสํารวจมไีม@น�อย
กว@า 1 ครั้ง/ป[ 
2.รายงานการสํารวจแสดงข�อมูล
อย@างน�อย 3 ประเด็นคือ 
- รูปแบบและลักษณะของปsจจัย
สนับสนุนท่ีต�องการ 
- ปsญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะ
ความเป\นไปได�ในการพัฒนา
ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร*างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม@โจ�ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ป[การศึกษา แบ@ง
ออกเป\น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม@น�อยกว@า 15 สัปดาห0 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู*อน 
ไม@มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร�อน 

1.3 การเทียบเคียงหน(วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม@มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 - ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือนมิถุนายน   - เดือนกันยายน 
 - ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน  - เดือนกุมภาพันธ0 
   หรือเป\นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีประกาศใช�ในขณะนั้น 

2.2 คุณสมบัติของผู*เข*าศึกษา 
1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท@า 
2) คุณสมบัติของผู�มีสิทธิ์สมัครเข�าศึกษาจะต�องสําเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย กลุ@มสาระ

การเรียนรู�วิทยาศาสตร0 - คณิตศาสตร0 หรือผ@านการคัดเลือกตามเกณฑ0ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการเกษตร หรือ
ผ@านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ0ของมหาวิทยาลัย การรับเข�าศึกษาตลอดจนวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีเป\นไป
ตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัยแม@โจ�ว@าด�วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และระเบียบอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข�องโดยอนุโลม 

2.3 ปLญหาของนักศึกษาแรกเข*า 
1) ความรู�พ้ืนฐานของนักศึกษาแตกต@างกัน 
2) คุณภาพของนักศึกษาระบบโควตาและระบบแอดมิดชั่นแตกต@างกัน 
3) การปรับตัวของนักศึกษาให�เข�ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
4) นักศึกษาไม@ตั้งใจเข�าศึกษาในสาขาวิชาท่ีเรียนต้ังแต@แรกซ่ึงอาจเกิดจากไม@ทราบความถนัด 
   ของตนเอง หรือความชอบของตนเองส@งผลให�ไม@ตั้งใจเรียน และมีการโอนย�ายสาขาใน  
   อนาคต 
2.4 กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก*ไขปLญหา / ข*อจํากัดของนักศึกษาในข*อ 2.3 
1) แนะนําให�นักศึกษาไปศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติม 
2) เป]ดสอนบางรายวิชาเพ่ือปรับความรู�พ้ืนฐานให�ใกล�เคียงกัน 
3) ปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและแผนการศึกษา 
4) แต@งต้ังอาจารย0ท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษาเพ่ือให�คําปรึกษาท้ังวิชาการและวิชาชีพ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู*สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปD 
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป[และหลักสูตร 4 ป[เทียบเข�าเรียน 

ปDการศึกษา จํานวนนักศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นป[ท่ี 1 125 125 125 125 125 
ชั้นป[ท่ี 2  125 125 125 125 
ชั้นป[ท่ี 3   125 125 125 
ชั้นป[ท่ี 4   - 125 125 
รวม   375 500 500 
จํานวนบัณฑิตคาดว(าจะ
สําเร็จการศึกษา 

- - - 125 125 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณสําหรับค@าใช�จ@ายเป\นเงินงบประมาณแผ@นดินและเงินรายได�ของมหาวิทยาลัย 
 

งบประมาณท่ีคาดว(าจะได*รับในปDงบประมาณ แหล(งทุนสนับสนุน 
2556 2557 2558 2559 2560 

1.งบประมาณแผ@นดิน 20,971,200 21,600,336 22,248,346 22,915,796 23,603,200 
2.งบประมาณเงินรายได� 9,498,700 9,783,660 10,077,120 10,379,433 10,690,800 

 
2.6.1 งบประมาณแผ(นดิน(หน(วย/บาท) 

ประมาณการค(าใช*จ(ายในปDงบประมาณ 
หมวดรายจ(าย 

2556 2557 2558 2559 2560 
1.งบบุคลากร 
- อัตราเดิม 
- อัตราใหม@ 

2.งบดําเนินงาน 
- ตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
- ค@าสาธารณูปโภค 

3.งบลงทุน 
- ครุภัณฑ0 

 
13,006,000 

- 
 

4,044,700 
- 

 
- 

 
12,356,000 

528,000 
 

4,044,700 
- 

 
2,500,000 

 
11,985,000 
1,056,000 

 
4,044,700 

- 
 

1,00,000 

 
11,985,000 
1,320,000 

 
4,044,700 

- 
 

1,000,000 

 
11,985,000 
1,320,000 

 
4,044,700 

- 
 

1,000,000 
- สิ่งก@อสร�าง 

4.งบอุดหนุน 
- อุดหนุน โครงการวิ จั ย

(สํานักวิจัย) 

- 
 

- 

1,800,000 
 

- 

1,800,000 
 

- 

1,800,000 
 

- 

1,800,000 
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2.6.2 งบประมาณเงินรายได*(หน(วย/บาท) 
ประมาณการรายรับในปDงบประมาณ 

หมวดรายรับ 
2556 2557 2558 2559 2560 

- ตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 4,905,800 5,000,000 5,100,000 5,202,000 5,202,000 
รวม 4,905,800 5,000,000 5,100,000 5,202,000 5,202,000 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน(วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข*ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนหน@วยกิตและการลงทะเบียนเรียนข�ามมหาวิทยาลัยให�เป\นไปตามข�อบังคับ

ระเบียบ หรือ ประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ0การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข�าสู@การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และข�อบังคับระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย   
แม@โจ� ท่ีบังคับใช�อยู@ในขณะนั้น 
 
 
3. หลักสูตรและอาจารย�ผู*สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน(วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   135  หน(วยกิต 
3.1.2 โครงสร*างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30  หน(วยกิต 
- กลุ@มวิชาสังคมศาสตร0               6   หน@วยกิต 
- กลุ@มวิชามนุษยศาสตร0             6   หน@วยกิต 
- กลุ@มวิชาภาษา     12  หน@วยกิต 
- กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0    6  หน@วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ     99  หน(วยกิต 
- กลุ@มวิชาแกน      59  หน@วยกิต 
- กลุ@มวิชาเอกบังคับ      34  หน@วยกิต 
- กลุ@มวิชาเอกเลือก      6  หน@วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน(วยกิต 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 17 

 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

   หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง) 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน(วยกิต 
- กลุ(มวิชาสังคมศาสตร� 6 หน(วยกิต 
ให�เลือก  2  วิชา จากรายวิชาต@อไปนี้   
ศท 021 
GE 021 

สังคมศาสตร0ในชีวิตประจําวัน 
Social Sciences in Everyday Life 

3 (3–0–6) 

ศท 022 
GE 022 

อารยธรรมโลก 
World Civilization 

3 (3–0–6) 

ศท 104 
GE 104 

มนุษย0และสิ่งแวดล�อม 
Man and Environment 

3 (3–0–6) 

ศท 302 
GE 302 

สังคมและวัฒนธรรมไทย  
Thai Society and Culture 

3 (3–0–6) 

กช 321 
CM 321 

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Sufficiency Economy and Sustainable Development 

3 (2–2–5) 

ศศ 101 
EC 101 

เศรษฐศาสตร0เพ่ือชีวิตประจําวัน และการประกอบการ 
Economics in Daily Life and Operations 

3 (3–0–6) 

- กลุ(มวิชามนุษยศาสตร� 6 หน(วยกิต 
ให�เลือก  2  วิชา จากรายวิชาต@อไปนี้   
ศท 011 
GE 011 

มนุษย0กับความงามทางศิลปะ               
Man and Arts Appreciation 

3 (3-0-6) 
 

ศท 012 
GE 012 

จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย0 
Psychology and Human Behavior 

3 (3-0-6) 
 

ศท 013 
GE 013 

สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต 
Health for life 

3 (1-4-4) 
 

ศท 180 
GE 180 

ศิลปะกับความคิดสร�างสรรค0  
Art and Creative Thinking 

3 (1-4-4) 
 

ศท 304 
GE 304 

ศาสตร0และศิลปxแห@งปsญญาชน 
Liberal Arts of Intellectuals 

3 (2-2-5) 
 

ศท 305 
GE 305 

ประวัติศาสตร0และพัฒนาการของล�านนา 
History and Development of Lanna 

3 (3-0-6) 
 

- กลุ(มวิชาภาษา 12 หน(วยกิต 
ศท 031 
GE 031 

การใช�ภาษาไทย 
Thai Language Usage 

3 (1-4-4) 
 

ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) 
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GE 141 Fundamental English 1   
   หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง) 

 
ศท 142 
GE 142 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
Fundamental English 2 

3 
 

(2-2-5) 
 

ศท 243 
GE 243 

ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 
English for Agriculture 1 

3 
 

(2-2-5) 
 

- กลุ(มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 6 หน(วยกิต 
ให�เลือก  2  วิชา จากรายวิชาต@อไปนี้   
วท 101 
SC 101 

วิทยาศาสตร0เพ่ือชีวิต 
Science for Life 

3 
 

(2-2-5) 
 

วท 102 
SC 102 

การพัฒนาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 
Development of Science and  Technology 

3 
 

(2-2-5) 
 

ศท 014 
GE 014 

การสืบค�นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 
Information Searching for Academic Study 

3 (1-4-4) 
 

วอ 101 
EI  101 

วิศวกรรมเบ้ืองต�นในชีวิตประจําวัน 
Basic Engineering in Daily Life 

3 (3-0-6) 
 

วอ 102 
EI  102 

นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา 
General Aspects of Food and Drug 

3 (3-0-6) 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน(วยกิต 
- กลุ(มวิชาแกน 59 หน(วยกิต 
คศ 100 
MA 100 

คณิตศาสตร0ข้ันพ้ืนฐาน 
Foundation of  Mathematics 

3 
 

(3-0-6) 
 

คม 100 
CH 100 

เคมีท่ัวไป     
General Chemistry 

3 
 

(2-3-5) 
 

คม 250 
CH 250 

เคมีอินทรีย0 
Oraganic Chemistry 

3 (2-3-5) 
 

คม 320 
CH 320 

ชีวเคมีเบ้ืองต�น 
Fundamental  Biochemistry 

3 (3-0-6) 
 

ชว 220  
BI  220 

สัตววิทยา  
Zoology 

3 (2-3-5) 
 

ชว 330  
BI  330 

จุลชีววิทยา  
Microbiology 

3 (2-3-5) 
 

ชว 340  
BI  340 

พันธุศาสตร0เบ้ืองต�น 
Introductory Genetics 

3 (2-3-5) 

พร 251 พืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-5) 
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AG 251 Economic Crops 
  หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง) 

 
ฟส 102 
PH 102 

ฟ]สิกส0พ้ืนฐาน 
Basic Physics 

3 
 

(2-3-5) 

ศป 241 
LR 241 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 
English Language Practice 1 

1 
 

(0-2-1) 
 

ศป 242 
LR 242 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 
English Language Practice 2 

1 
 

(0-2-1) 
 

ศป 243 
LR 243 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 
English Language Practice 3 

1 
 

(0-2-1) 
 

สต 301 
ST 301 

หลักสถิติ 
Principles of Statistics 

3 (3-0-6) 

สศ 200 
AS 200 

โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น 
Principles of Animal Nutrition  

3 (3-0-6) 

สศ 241 
AS 241 

การผลิตสัตว0ป[ก 
Poultry Production  

3 (3-0-6) 

สศ 242 
AS 242 

การผลิตโคและกระบือ 
Cattle and Buffalo Production  

3 (3-0-6) 

สศ 243 
AS 243 

การผลิตสุกร 
Swine Production  

3 (3-0-6) 

สศ 290 
AS 290 

การปฏิบัติงานฟาร0ม 
Farm Practice 

1 (0-3-1) 

สศ 310 
AS 310 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 
Anatomy and Physiology of Farm Animals 

3 (2-3-5) 

สศ 320 
AS 320 

เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0 
Experimental Techniques and Analysis in Animal 
Research 

3 (3-0-6) 

สศ 430 
AS 430 

การปรับปรุงพันธุ0สัตว0 
Livestock Breeding and Improvement 

3 (3-0-6) 

สศ 474 
AS 474 

ยาและการใช�ยาในสัตว0 
Animal Drugs and Their Uses 

3 (3-0-6) 

สศ 492 
AS 492 

สัมมนา 
Seminar 

1 (0-2-1) 

 
 



มคอ. 2 20 

 
   หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง) 

 
- กลุ(มวิชาเอกบังคับ   
   วิชาเอกสัตว�ปDก 34 หน(วยกิต 
สศ 351 
AS 351 

โรงเรือนและอุปกรณ0สัตว0ป[ก 
Poultry Housing and Equipments  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 390 
AS 390 

การปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[ก 
Poultry Farm Practice 

1 (0-3-1) 

สศ 401 
AS 401 

โภชนศาสตร0และการให�อาหารสัตว0ป[ก 
Poultry Nutrition and Feeding 

3 (2-3-5) 
 

สศ 413 
AS 413 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0ป[ก 
Avian Anatomy and Physiology  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 440 
AS 440 

การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะอย@าง 
Selected Poultry Production  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 451 
AS 451 

การจัดการฟาร0มสัตว0ป[ก 
Poultry Farm Management 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 456 
AS 456 

การฟsกไข@และการจัดการโรงฟsก 
Incubation and Hatchery Management  

3 (2-3-5) 
 

สศ 460 
AS 460 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0 
Animal  Product Technology 

3 (2-3-5) 
 

สศ 471 
AS 471 

โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก 
Poultry Diseases and Sanitation  

3 (2-3-5) 
 

สศ 497 
AS 497 

สหกิจศึกษา  หรือ 
Co-operative Education 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า16
สัปดาห0) 

สศ 498 
AS 498 

การเรียนรู�อิสระ  หรือ 
Independent Study 
 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า16
สัปดาห0) 

สศ 499 
AS 499 

การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 
Oversea Study, Training or Internship 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า16
สัปดาห0) 

และ/หรือวิชาอ่ืนท่ีจะเป]ดสอนภายหลังและกําหนดให�เป\นวิชาเอกบังคับ   
 
 
 



มคอ. 2 21 

 
   หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง) 

 
   วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ 34 หน(วยกิต 
สศ 391 
AS 391 

การปฏิบัติงานฟาร0มโคนมและโคเนื้อ 
Dairy and Beef Farm Practice 

1 (0-3-1) 

สศ 402 
AS 402 

โภชนศาสตร0และการให�อาหารโค 
Cattle Nutrition and Feeding  

3 (2-3-5) 
 

สศ 407 
AS 407 

พืชอาหารสัตว0และการจัดการแปลงหญ�า 
Forage Crops and Pasture Management  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 410 
AS 410 

การสืบพันธุ0และผสมเทียมในสัตว0เลี้ยง 
Reproduction and Artificial Insemination in  
Farm Animal 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 414 
AS 414 

การให�นม 
Lactation 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 452 
AS 452 

การจัดการฟาร0มโคนม 
Dairy Farm Management 

3 (2-3-5) 
 

สศ 453 
AS 453 

การจัดการฟาร0มโคเนื้อ 
Beef Cattle Farm Management  

3 (2-3-5) 
 

สศ 460 
AS 460 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0 
Animal  Product  Technology 

3 (2-3-5) 
 

สศ 472 
AS 472 

โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ 
Cattle Diseases and Sanitation  

3 (2-3-5) 
 

สศ 497 
AS 497 

สหกิจศึกษา  หรือ 
Co-operative Education 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า16
สัปดาห0) 

สศ 498 
AS 498 

การเรียนรู�อิสระ  หรือ 
Independent Study 
 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า16
สัปดาห0) 

สศ 499 
AS 499 

การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 
Oversea Study, Training or Internship 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า16
สัปดาห0) 

และ/หรือวิชาอ่ืนท่ีจะเป]ดสอนภายหลังและกําหนดให�เป\นวิชาเอกบังคับ   
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   หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง) 

 
   วิชาเอกการผลิตสุกร  34 หน(วยกิต 
สศ 352 
AS 352 

โรงเรือนและอุปกรณ0ในการเลี้ยงสุกร 
Swine Housing and Equipments  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 392 
AS 392 

การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร 
Swine Farm Practice  

1 (0-3-1) 

สศ 403 
AS 403 

อาหารและการให�อาหารสุกร 
Swine Feeds and Feeding  

3 (2-3-5) 
 

สศ 410 
AS 410 

การสืบพันธุ0และผสมเทียมในสัตว0เลี้ยง 
Reproduction and Artificial Insemination in  
Farm Animal 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 411 
AS 411 

การเจริญเติบโตของสัตว0 
Animal Growth  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 420 
AS 420 

คอมพิวเตอร0เพ่ือการปศุสัตว0 
Computer for Livestock Production  

3 
 

(1-4-4) 
 

สศ 454 
AS 454 

การจัดการฟาร0มสุกร 
Swine Farm Management  

3 (2-3-5) 
 

สศ 460 
AS 460 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0 
Animal Product Technology  

3 (2-3-5) 
 

สศ 473 
AS 473 

โรคและสุขาภิบาลสุกร 
Swine Diseases and Sanitation 

3 (2-3-5) 
 

สศ 497 
AS 497 

สหกิจศึกษา  หรือ 
Co-operative Education 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า16
สัปดาห0) 

สศ 498 
AS 498 

การเรียนรู�อิสระ  หรือ 
Independent Study 
 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า16
สัปดาห0) 

สศ 499 
AS 499 

การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 
Oversea Study, Training or Internship 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า16
สัปดาห0) 

และ/หรือวิชาอ่ืนท่ีจะเป]ดสอนภายหลังและกําหนดให�เป\นวิชาเอกบังคับ   
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   หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง) 

 
   วิชาเอกอาหารสัตว�  34 หน(วยกิต 
คม 240 
CH 240 

เคมีอนินทรีย0 
Inorganic Chemistry 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 300 
AS 300 

ปฏิบัติการโภชนศาสตร0สัตว0 
Animal Nutrition Laboratory  

1 (0-3-1) 

สศ 301 
AS 301 

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว0 
Feed Quality Control  

3 (2-3-5) 
 

สศ 400 
AS 400 

อาหารและการให�อาหารสัตว0 
Livestock Feeds and Feeding 

3 
 

(3-0-6) 
 

สศ 404 
AS 404 

อาหารสัตว0น้ําและการเพาะเลี้ยง 
Aquatic Animal Nutritionand Aquaculture 

3 
 

(3-0-6) 
 

สศ 407 
AS 407 

พืชอาหารสัตว0และการจัดการแปลงหญ�า 
Forage Crops and Pasture Management 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 411 
AS 411 

การเจริญเติบโตของสัตว0 
Animal Growth  

3 (2-3-5) 
 

สศ 421 
AS 421 

การใช�คอมพิวเตอร0ทางโภชนศาสตร0สัตว0 
Computer Usage in Animal Nutrition  

3 (2-3-5) 
 

สศ 458 
AS 458 

การจัดการธุรกิจอาหารสัตว0 
Feed Business Management 

3 (2-3-5) 
 

สศ 497 
AS 497 

สหกิจศึกษา  หรือ 
Co-operative Education 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า16
สัปดาห0) 

สศ 498 
AS 498 

การเรียนรู�อิสระ  หรือ 
Independent Study 
 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า16
สัปดาห0) 

สศ 499 
AS 499 

การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 
Oversea Study, Training or Internship 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า16
สัปดาห0) 

และ/หรือวิชาอ่ืนท่ีจะเป]ดสอนภายหลังและกําหนดให�เป\นวิชาเอกบังคับ   
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   หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง) 

 
- กลุ(มวิชาเอกเลือก  6 หน(วยกิต 
      ให�ทุกสาขาวิชาเอกสามารถเลือกเรียน 2 วิชา จากรายวิชาในกลุ@มต@าง ๆ ดังต@อไปนี้ โดย
สามารถข�ามกลุ@มวิชาได� 
1) กลุ(มวิชาสัตว�ปDก   
สศ 432 
AS 432 

การปรับปรุงพันธุ0สัตว0ป[ก 
Poultry Breeding and Improvement  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 441 
AS 441 

การเลี้ยงสัตว0ป[กสวยงาม 
Fancy Birds Raising 

3 (2-3-5) 
 

สศ 443 
AS 443 

การเลี้ยงและการอนุรักษ0ไก@พ้ืนเมือง 
Native Chickens Conservation and Raising 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 444 
AS 444 

การผลิตไก@เพ่ือการค�า 
Commercial Chicken Production 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 461 
AS 461 

เทคโนโลยีไข@และเนื้อสัตว0ป[ก 
Poultry Eggs and Meat Technology 

3 (2-3-5) 
 

สศ 483 
AS 483 

การบริหารธุรกิจและการตลาดของสัตว0ป[ก  
Poultry Marketing and Business Administration 

3 (2-3-5) 
 

สศ 484 
AS 484 

ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร0มสัตว0ป[ก 
Quality System and Poultry Farm Standardization   

3 (3-0-6) 
 

สศ 485 
AS 485 

การประกวดและตัดสินสัตว0ป[ก 
Poultry Contest and Judging 

3 (2-3-5) 
 

2) กลุ(มวิชาโคนมและโคเนื้อ   
สศ 462 
AS 462 

การผลิตน้ํานมคุณภาพดี 
Production of High Quality Milk 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 486 
AS 486 

การประกวดและตัดสินโค-กระบือ 
Cattle and Buffalo Contest and Judging 

3 (2-3-5) 
 

3) กลุ(มวิชาการผลิตสุกร   
สศ 450 
AS 450 

การจัดการสิ่งแวดล�อมในฟาร0มปศุสัตว0 
Environmental Management in Livestock Farm 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 457 
AS 457 

การจัดการโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0  
Slaughterhouse and Animal Products Management 

3 (2-3-5) 
 

สศ 481 
AS 481 

การจัดการธุรกิจปศุสัตว0 
Livestock Business Management 

3 
 

(2-3-5) 
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   หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง) 

 
4) กลุ(มวิชาอาหารสัตว�   
สศ 303 
AS 303 

ไขมันในอาหารสัตว0 
Fat in Animal Nutrition 

3 
 

(3-0-6) 
 

สศ 304 
AS 304 

ไวตามินและแร@ธาตุในอาหารสัตว0 
Vitamins and minerals in Animal Nutrition 

3 (3-0-6) 
 

สศ 306 
AS 306 

เครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงเพ่ือการวิเคราะห0อาหารสัตว0 
Advance Scientific Instruments for Animal Feed 
Analysis 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 353 
AS 353 

การจัดการอาหารสัตว0 
Animal Feed Management  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 393 
AS 393 

การปฏิบัติงานห�องปฏิบัติการวิเคราะห0อาหารสัตว0 
Animal Nutrition Laboratorial Practice 

1 (0-3-1) 
 

สศ 405 
AS 405 

โภชนศาสตร0และการให�อาหารม�า 
Equine Nutrition and Feeding 

3 (3-0-6) 
 

สศ 406 
AS 406 

โภชนศาสตร0และการให�อาหารสัตว0ป{า 
Wildlife Nutrition and Feeding  

3 (3-0-6) 
 

สศ 455 
AS 455 

เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว0  
Feed Manufacturing Technology 

3 (2-3-5) 
 

สศ 480 
AS 480 

กฎหมายอาหารสัตว0 
Feed Law 

3 (2-3-5) 
 

5) กลุ(มวิชาอ่ืน ๆ   
สศ 490 
AS 490 

การฝ�กงาน 
Professional Training 

3 
 

(0-270-0) 
 

สศ 491 
AS 491 

ปsญหาพิเศษ 
Special Problem 

3 (ปฏิบัตินอก
เวลา) 

สศ 493 
AS 493 

การศึกษาหัวข�อสนใจ 
Selected Topic 

3 
 

(2-3-5) 
 

และ/หรือวิชาอ่ืนท่ีจะเป]ดสอนภายหลัง และกําหนดให�เป\นวิชาในกลุ@มวิชาเอกเลือก  
- หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน(วยกิต 
    ให�เลือกเรียน รายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเป]ดสอนในมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดการจัดกลุ(มรหัสวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร� 
 

 ตัวเลขหลักร�อย หมายถึง ชั้นป[ท่ีเรียน 
 ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุ@มวิชาต@าง ๆ ซ่ึงแบ@งออกเป\นกลุ@มดังนี้ 
  เลข  0 หมายถึง กลุ@มวิชาโภชนศาสตร0สัตว0 
  เลข  1 หมายถึง กลุ@มวิชาสรีรวิทยา 
  เลข  2 หมายถึง กลุ@มวิชาสถิติและสารสนเทศ 
  เลข  3 หมายถึง กลุ@มวิชาปรับปรุงพันธุ0สัตว0 
  เลข  4 หมายถึง กลุ@มวิชาการผลิตสัตว0 
  เลข  5 หมายถึง กลุ@มวิชาการจัดการ 
  เลข  6 หมายถึง กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0เนื้อสัตว0และผลิตภัณฑ0สัตว0 
  เลข  7 หมายถึง กลุ@มวิชาสุขศาสตร0สัตว0 
  เลข  8 หมายถึง กลุ@มวิชากฎหมายและธุรกิจ 
  เลข  9 หมายถึง กลุ@มวิชาอ่ืน ๆ  
 ตัวเลขหลักหน@วย หมายถึง ลําดับท่ีวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 27 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

 
วิชาเอกสัตว�ปDก 

 
ปDท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
มนุษยศาสตร0 วิชาท่ี 1  

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
สังคมศาสตร0 วิชาท่ี 1  

3 - - - 

 
.......... 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0
และคณิตศาสตร0 วิชาท่ี 1 

3 - - - 

คม 100 เคมีท่ัวไป                                     3 2 3 5 
ศท 031 การใช�ภาษาไทย 3 1 4 4 
ชว 220 สัตววิทยา 3 2 3 5 

รวม 18 - - - 
 

ปDท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ฟส 102 ฟ]สิกส0พ้ืนฐาน 3 2 3 5 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
มนุษยศาสตร0 วิชาท่ี 2 

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
วิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0 วิชาท่ี 2 

3 - - - 

คศ 100 คณิตศาสตร0ข้ันพ้ืนฐาน 3 3 0 6 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5 
คม 250 เคมีอินทรีย0                               3 2 3 5 

รวม 18 - - - 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 28 

 
 

ปDท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5 
สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก  3 3 0 6 
สศ 243 การผลิตสุกร     3 3 0 6 
 พร 251 พืชเศรษฐกิจ                      3 2 3 5 
คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น 3 3 0 6 
ชว 330 จุลชีววิทยา 3 2 3 5 

รวม 18 15 8 33 
 

ปDท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
 

.......... 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
สังคมศาสตร0 วิชาท่ี 1  

3 - - - 

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 3 3 0 6 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 2 2 5 
สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม  1 0 3 1 
สต 301 หลักสถิติ 3 3 0 6 
ชว 340 พันธุศาสตร0เบ้ืองต�น 3 2 3 5 
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 1 3 - - - 

รวม 19 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 29 

 
 

ปDท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 0 2 1 
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ

วิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0 
3 3 0 6 

สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตว0 3 3 0 6 
สศ 440 การเลี้ยงสัตวป[กเฉพาะอย@าง 3 2 3 5 
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0มสัตวป[ก 1 0 3 1 
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น 3 3 0 6 
.......... วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาท่ี 1 3 - - - 

รวม 20 - - - 
 

ปDท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 0 2 1 
สศ 451 การจัดการฟาร0มสัตว0ป[ก            3 2 3 5 
สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 3 2 3 5 
สศ 456 การฟsกไข@และการจัดการโรงฟsก                       3 2 3 5 
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0 3 2 3 5 

.......... วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาท่ี 2 3 - - - 
รวม 16 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 30 

 
 

ปDท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
สศ 497 สหกิจศึกษา  หรือ 
สศ 498 การเรียนรู�อิสระ หรือ 
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ 

ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 ปฏิบัติไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0 

รวม 9 ปฏิบัติไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0 
 

ปDท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
สศ 430 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0 3 3 0 6 
สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก                        3 2 3 5 
สศ 401 โภชนศาสตร0และการให�อาหาร 

สัตว0ป[ก 

3 2 3 5 

สศ 413 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว0 3 2 3 5 
สศ 492 สัมมนา 1 0 2 1 
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 2 3 - - - 

ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 0 2 1 
รวม 17 - - - 

 
หมายเหตุ : ชั้นป[ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได�ตาม

ความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



มคอ. 2 31 

 
 
วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ 

 
ปDท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
มนุษยศาสตร0 วิชาท่ี 1  

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
สังคมศาสตร0 วิชาท่ี 1  

3 - - - 

 
.......... 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0
และคณิตศาสตร0 วิชาท่ี 1 

3 - - - 

คม 100 เคมีท่ัวไป                                     3 2 3 5 
ศท 031 การใช�ภาษาไทย 3 1 4 4 
ชว 220 สัตววิทยา 3 2 3 5 

รวม 18 - - - 
 

ปDท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ฟส 102 ฟ]สิกส0พ้ืนฐาน 3 2 3 5 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
มนุษยศาสตร0 วิชาท่ี 2 

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
วิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0 วิชาท่ี 2 

3 - - - 

คศ 100 คณิตศาสตร0ข้ันพ้ืนฐาน 3 3 0 6 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5 
คม 250 เคมีอินทรีย0                               3 2 3 5 

รวม 18 - - - 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 32 

 
 

ปDท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5 
สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก  3 3 0 6 
สศ 243 การผลิตสุกร     3 3 0 6 
 พร 251 พืชเศรษฐกิจ                      3 2 3 5 
คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น 3 3 0 6 
ชว 330 จุลชีววิทยา 3 2 3 5 

รวม 18 15 8 33 
 

ปDท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
 

.......... 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
สังคมศาสตร0 วิชาท่ี 1  

3 - - - 

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 3 3 0 6 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 2 2 5 
สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม  1 0 3 1 
สต 301 หลักสถิติ 3 3 0 6 
ชว 340 พันธุศาสตร0เบ้ืองต�น 3 2 3 5 
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 1 3 - - - 

รวม 19 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 33 

 
 

ปDท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 0 2 1 
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ

วิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0 
3 3 0 6 

สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตว0 3 3 0 6 
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น 3 3 0 6 
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโคนมและโคเนื้อ 1 0 3 1 
สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการจัดการแปลง

หญ�า 
3 2 3 5 

.......... วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาท่ี 1 3 - - - 

.......... วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 2 3 - - - 
รวม 20 - - - 

 
ปDท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 0 2 1 
สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 3 2 3 5 
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0 3 2 3 5 

สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ         3 2 3 5 
สศ 472 โรคและสุขาภิบาลโคกระบือ                          3 2 3 5 
.......... วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาท่ี 2 3 - - - 

รวม 16 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 34 

 
 
 

ปDท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
สศ 497 สหกิจศึกษา  หรือ 
สศ 498 การเรียนรู�อิสระ หรือ 
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ 

ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 ปฏิบัติไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0 

รวม 9 ปฏิบัติไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0 
 

ปDท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 0 2 1 
สศ 430 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0 3 3 0 6 
สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียมใน 

สัตว0เลี้ยง                         
3 2 3 5 

สศ 414 การให�นม 3 2 3 5 
สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม 3 2 3 5 
สศ 402 โภชนศาสตร0และการให�อาหารโค 3 2 3 5 

สศ 492 สัมมนา 1 0 2 1 
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 2 3 - - - 

รวม 17 - - - 
 
หมายเหตุ : ชั้นป[ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได�ตาม

ความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

 
 



มคอ. 2 35 

 
 

วิชาเอกการผลิตสุกร 
 

ปDท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
มนุษยศาสตร0 วิชาท่ี 1  

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
สังคมศาสตร0 วิชาท่ี 1  

3 - - - 

 
.......... 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0
และคณิตศาสตร0 วิชาท่ี 1 

3 - - - 

คม 100 เคมีท่ัวไป                                     3 2 3 5 
ศท 031 การใช�ภาษาไทย 3 1 4 4 
ชว 220 สัตววิทยา 3 2 3 5 

รวม 18 - - - 
 

ปDท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ฟส 102 ฟ]สิกส0พ้ืนฐาน 3 2 3 5 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
มนุษยศาสตร0 วิชาท่ี 2 

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
วิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0 วิชาท่ี 2 

3 - - - 

คศ 100 คณิตศาสตร0ข้ันพ้ืนฐาน 3 3 0 6 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5 
คม 250 เคมีอินทรีย0                               3 2 3 5 

รวม 18 - - - 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 36 

 
 

ปDท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5 
สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก  3 3 0 6 
สศ 243 การผลิตสุกร     3 3 0 6 
 พร 251 พืชเศรษฐกิจ                      3 2 3 5 
คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น 3 3 0 6 
ชว 330 จุลชีววิทยา 3 2 3 5 

รวม 18 15 8 33 
 

ปDท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
 

.......... 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
สังคมศาสตร0 วิชาท่ี 1  

3 - - - 

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 3 3 0 6 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 2 2 5 
สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม  1 0 3 1 
สต 301 หลักสถิติ 3 3 0 6 
ชว 340 พันธุศาสตร0เบ้ืองต�น 3 2 3 5 
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 1 3 - - - 

รวม 19 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 37 

 
 

ปDท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 0 2 1 
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ

วิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0 
3 3 0 6 

สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตว0 3 3 0 6 
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น 3 3 0 6 
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร 1 0 3 1 
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 2 3 5 
.......... วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาท่ี 1 3 - - - 
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 2 3 - - - 

รวม 20 - - - 
 

ปDท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 0 2 1 
สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 3 2 3 5 
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0 3 2 3 5 

สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยงสุกร       3 2 3 5 
สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร         3 2 3 5 
สศ 420 คอมพิวเตอร0เพ่ือการปศุสัตว0                          3 1 4 4 

รวม 16 9 18 25 
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ปDท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
สศ 497 สหกิจศึกษา  หรือ 
สศ 498 การเรียนรู�อิสระ หรือ 
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ 

ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 ปฏิบัติไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0 

รวม 9 ปฏิบัติไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0 
 

ปDท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 0 2 1 
สศ 430 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0 3 3 0 6 
สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียมใน 

สัตว0เลี้ยง                         
3 2 3 5 

สศ 470 โรคและสุขาภิบาลสุกร 3 2 3 5 
สศ 403 อาหารและการให�อาหารสุกร 3 2 3 5 
สศ 492 สัมมนา 1 0 2 1 
.......... วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาท่ี 2 3 - - - 

รวม 17 - - - 
 
หมายเหตุ : ชั้นป[ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได�ตาม

ความเหมาะสม 
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วิชาเอกอาหารสัตว� 
 

ปDท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
มนุษยศาสตร0 วิชาท่ี 1  

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
สังคมศาสตร0 วิชาท่ี 1  

3 - - - 

 
.......... 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0
และคณิตศาสตร0 วิชาท่ี 1 

3 - - - 

คม 100 เคมีท่ัวไป                                     3 2 3 5 
ศท 031 การใช�ภาษาไทย 3 1 4 4 
ชว 220 สัตววิทยา 3 2 3 5 

รวม 18 - - - 
 

ปDท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ฟส 102 ฟ]สิกส0พ้ืนฐาน 3 2 3 5 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
มนุษยศาสตร0 วิชาท่ี 2 

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
วิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0 วิชาท่ี 2 

3 - - - 

คศ 100 คณิตศาสตร0ข้ันพ้ืนฐาน 3 3 0 6 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5 
คม 250 เคมีอินทรีย0                               3 2 3 5 

รวม 18 - - - 
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ปDท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5 
สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก  3 3 0 6 
สศ 243 การผลิตสุกร     3 3 0 6 
 พร 251 พืชเศรษฐกิจ                      3 2 3 5 
คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น 3 3 0 6 
ชว 330 จุลชีววิทยา 3 2 3 5 

รวม 18 15 8 33 
 

ปDท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
 

.......... 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ@มวิชา
สังคมศาสตร0 วิชาท่ี 1  

3 - - - 

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 3 3 0 6 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 2 2 5 
สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม  1 0 3 1 
สต 301 หลักสถิติ 3 3 0 6 
ชว 340 พันธุศาสตร0เบ้ืองต�น 3 2 3 5 
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 1 3 - - - 

รวม 19 - - - 
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ปDท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 0 2 1 
คม 240 เคมีอนินทรีย0                               3 2 3 5 
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ

วิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0 
3 3 0 6 

สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตว0 3 3 0 6 
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น 3 3 0 6 
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 2 3 5 
สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการจัดการแปลง

หญ�า 
3 2 3 5 

รวม 19 12 11 34 
 

ปDท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 0 2 1 
สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 3 2 3 5 
สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว0 3 2 3 5 

สศ 301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว0        3 2 3 5 
สศ 404 อาหารสัตว0น้ําและการเพาะเลี้ยง        3 3 0 6 
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร0สัตว0                          1 0 3 1 
.......... วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาท่ี 1 3 - - - 

รวม 17 - - - 
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ปDท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
สศ 497 สหกิจศึกษา  หรือ 
สศ 498 การเรียนรู�อิสระ หรือ 
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ 

ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 ปฏิบัติไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0 

รวม 9 ปฏิบัติไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0 
 

ปDท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน(วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง 
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 0 2 1 
สศ 430 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0 3 3 0 6 
สศ 492 สัมมนา 1 0 2 1 
สศ 421 การใช�คอมพิวเตอร0ทางโภชนศาสตร0                        3 2 2 5 
สศ 400 อาหารและการให�อาหารสัตว0 3 3 0 6 
.......... วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาท่ี 2 3 - - - 
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 2 3 - - - 

รวม 17 - - - 
 
หมายเหตุ : ชั้นป[ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได�ตาม

ความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 43 

 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

- กลุ(มวิชาสังคมศาสตร� 
ศท 021 สังคมศาสตร0ในชีวิตประจําวัน  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาปรากฏการณ0ทางสังคมท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินชีวิตประจําวันและเหตุการณ0
สําคัญต@าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ในสังคม โดยใช�องค0ความรู�และมุมมองทางด�านสังคมศาสตร0ในการอธิบายและ
ทําความเข�าใจ รวมท้ังศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติท่ีสัมพันธ0กับสังคมระดับโลก และ
การวิเคราะห0ปsญหาสังคมรูปแบบต@าง ๆ ในโลกสมัยใหม@ 

(บรรยาย 3   ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 021 Social Sciences in Everyday Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Social phenomena in everyday life; application of concepts and 
theoretical knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation 
of social occurrences; changes in Thai society in relations to global society; analysis 
of social problems in the modern world 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของมนุษยชาติท้ังโลกตะวันตก และโลกตะวันออก ในด�าน
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ การแสดง วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ท่ีมีอิทธิพล
กับสังคมไทย 

(บรรยาย 3   ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 022 World Civilization 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Historical development of thoughts of Eastern and Western worlds in 
terms of political, economic, social, and cultural dimensions including music, art, 
dramatic art, literature, philosophy, and religion; their influences on Thai society 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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ศท 104 มนุษย0และสิ่งแวดล�อม 3 (3-0-6)  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความเป\นมาของมนุษย0 ความสมดุลย0ทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา ความรู�เก่ียวกับพืช
และสัตว0 วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม พัฒนาการทางวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยี ผลกระทบในการพัฒนาท่ีมีต@อธรรมชาติและระบบนิเวศ กระบวนการคิดและตัดสินใจ
เพ่ือให�รู�จักใช�ประโยชน0จากทรัพยากรอย@างคุ�มค@า 

(บรรยาย 3   ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 104 Man and Environment 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

The formation of human beings, the equilibrium of nature and ecology, 
the knowledge relates to plants and animals, the study of socio-economic and 
cultural evolution, the development of sciences and technology effecting on natural 
environment and ecology, thinking process and decision making in appropriating uses 
of natural resources 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาความเป\นมาของสังคมไทย ปsจจัยท่ีกําหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง 
ศาสนา พิธีกรรม การละเล@นพ้ืนบ�าน ศิลปกรรม นาฏศิลปx ดนตรี ตลอดจนโครงสร�างของสังคมไทยใน
ปsจจุบันและลักษณะท่ีสืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต   รวมท้ังแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย 

(บรรยาย 3   ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 302 Thai Society and Culture 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Studying the formation of Thai society. The factors that determine the 
characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, 
dramatic arts, music, trends to structure of Thai society in the present day and the 
characteristic that continuous from Thai society in the past, including trend of change 
in Thai society and culture. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน  3 (2-2-5)  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความหมาย ความเป\นมา คุณลักษณะ เง่ือนไขและประเด็นสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  รวมท้ังความสัมพันธ0ระหว@างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส@งผลต@อการพัฒนาท่ียั่งยืน  โดย
เน�นการศึกษากรณีตัวอย@างของไทย 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency 
economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an 
emphasis on Thailand. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study 5  hours/week) 
 
ศศ 101 เศรษฐศาสตร0เพ่ือชีวิตประจําวันและการประกอบการ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

การศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตร0เพ่ือชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการท่ีเก่ียวข�องกับเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ�อ เงินฝ�ด 
ปsจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต@อชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจท่ีเก่ียวข�อง
กับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพ่ือการประกอบการ เพ่ือให�เกิดวิธีคิดต@อการเข�าใจ
และสามารถปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันได�และสามารถ
พัฒนาใช�เป\นแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันนําไปสู@การเป\นเจ�าของกิจการในอนาคตได� 

(บรรยาย 3   ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห0) 
EC 101 Economics in Daily Life and Operations 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

This course aims to study the meaning and important of Daily Life and 
Operation Economics. Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production Factors, 
Government roles in daily life economy, financial economics and financial planning 
for operation are also included. This course will help to understand and adapt the 
daily life behaviors follow to the economy changes as well as able to apply 
knowledge for operating their own businesses in the future. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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- กลุ(มวิชามนุษยศาสตร�      
ศท 011 มนุษย0กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาเก่ียวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงต@าง ๆ ความสัมพันธ0และวิวัฒนาการของ
มนุษย0กับศิลปะดนตรีและนาฏศิลปx ปลูกฟsงการชื่นชม การวิเคราะห0 วิจารณ0อย@างเป\นระบบในศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลปx ท้ังของไทยและต@างประเทศ 

(บรรยาย  3  ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 011 Man and Arts Appreciation 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Aesthetics in arts; arts development and its relation to human life: music, 
dramatic art and visual art; arts appreciation; analysis and criticism of Thai and 
Western arts  

(Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study 6  hours/week) 
 

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย0  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาแนวคิดทางด�านพฤติกรรม พ้ืนฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย0 
กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม 

(บรรยาย  3  ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 012 Psychology and Human Behaviour 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human 
development; mental processes; personality; health behavior;  social behavior 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 
ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต  3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร�างเสริมสุขภาพ โดย
คํานึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร0การกีฬา และการสาธารณสุขเป\น
สําคัญ ท้ังนี้เน�นถึงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การป�องกันควบคุมและการ
จัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ0ของร@างกาย การปฐมพยาบาล และการ
ป�องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเล@นกีฬา สิ่งเสพติดให�โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุ
การจราจร โรคติดต@อและโรคไม@ติดต@อท่ีสําคัญ 

(บรรยาย  1  ชั่วโมง ปฏิบัติ  4 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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GE 013 Health for Life 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None  

Concepts in health, health management, health promotion with an 
emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports 
science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress 
prevention and eradication; physical fitness test and assessment; first aid; prevention 
of exercise and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-
transmitted diseases; providing sex-education 

(Lecture 1 hour,  Practice 4 hours, Self Study  4 hours/week) 
 
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร�างสรรค0  3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาความหมายของศิลปะ ประเภทแบบอย@างของงานศิลปะแขนงต@าง ๆ ศึกษา
กระบวนการของการสร�างสรรค0 เกณฑ0หรือปsจจัยท่ีใช�ในการพิจารณาความคิดสร�างสรรค0 ปsญหาของ
การสร�างสรรค0และวิธีแก�ไขปsญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการนําส@วนประกอบสําคัญของศิลปะท่ี
ให�ผลต@อความคิดและความรู�สึก 

(บรรยาย  1  ชั่วโมง ปฏิบัติ  4 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 180 Art and Creative Thinking 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None  

Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative thinking 
elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of drawing lines 
and shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and fundamental 
artistic techniques; creation of artistic work  

(Lecture 1 hour,  Practice 4 hours, Self Study  4  hours/week) 
 
ศท 304 ศาสตร0และศิลปxแห@งปsญญาชน  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาเก่ียวกับการรู�จักตนเอง การรู�จักผู�อ่ืน เทคนิคและกลวิธีในการรู�จักตนเองและผู�อ่ืน 
ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ0 การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะห0ปsญหา
สถานการณ0ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปsจจุบัน รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกในสาธารณ
สมบัติ ตลอดจนการดํารงชีวิตในสังคมอย@างเป\นสุข 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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GE 304 Liberal Arts of Intellectuals 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

The study of self-recognition, recognition of others, techniques and 
strategies of self-recognition and recognition of others, skills of communication and 
human  relation, personality development, skill of thinking and economic, social and 
political problem analyzing including awareness of public property and ways of living 
in society with happiness 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 

ศท 305 ประวัติศาสตร0และพัฒนาการของล�านนา 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาประวัติศาสตร0ความเป\นมาของล�านนา ในสมัยก@อนการก@อต้ังเป\นอาณาจักร สมัย
ก@อต้ังเป\นอาณาจักร สมัยพม@าปกครอง สมัยเป\นประเทศราชของสยาม สมัยถูกผนวกเป\นส@วนหนึ่ง
ของสยาม ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงด�านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของ
ล�านนา เรียนรู�ถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของล�านนาในปsจจุบัน 

(บรรยาย  3  ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 305 History and Development of Lanna 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

The study of historical development of Lanna before the Kingdom 
establishment,during the Kingdom period, Lanna under Burmese rule, Lanna under 
Siamese protectors and the annexation of Lanna into Siam; the study of socio-
economic, political, and cultural changes of Lanna; and the study of socio-economic, 
political, and cultural situations of contemporary Lanna. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

- กลุ(มวิชาภาษา      
ศท 031 การใช�ภาษาไทย 3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ฝ�กทักษะการใช�ภาษาไทยท้ัง 4   ทักษะ ได�แก@ ทักษะการฟsง ทักษะการอ@าน เพ่ือจับ
ใจความสําคัญ คิดวิเคราะห0 และประเมินค@าสิ่งท่ีได�จากการฟsงการอ@าน  ทักษะการพูดเพ่ือถ@ายทอด
ความรู� ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนในด�านการใช�ถ�อยคําการสร�างรูปประโยค 
ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป\นย@อหน�า เพ่ือสามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความแสดงความ
คิดเห็น และบทความทางวิชาการได� 

(บรรยาย  1  ชั่วโมง ปฏิบัติ  4 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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GE 031 Thai Language Usage 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None  

Practice of listening and reading for main ideas; analysis and evaluation of 
text from listening and reading; speaking for giving information, knowledge, and 
opinions; sentence and paragraph  writing; essay writing; documentary writing; 
argumentative and academic articles writing 

(Lecture 1 hour,  Practice 4 hours, Self Study  4 hours/week) 
 

ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษา และ ฝ�กใช�ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในระดับเบ้ืองต�นได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณ0ต@าง ๆ ในชีวิตประจําวัน โดยใช�ทักษะสัมพันธ0 ฟsง พูด อ@าน และเขียน
ตลอดจนเสริมสร�างกลวิธีในการเรียน เพ่ือเป\นพ้ืนฐานสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต@อไป 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 141 Fundamental English 1 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

Practice of English for communicative purposes on a basic level; English 
usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing; 
English learning strategies 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   

ศึกษาและฝ�กใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสูงข้ึนได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณ0ต@าง ๆ ในชีวิตประจําวันโดยใช�ทักษะสัมพันธ0 ฟsง พูด อ@าน และเขียน 
ตลอดจนเสริมสร�างกลวิธีการเรียนในระดับต@อจากวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 และนําไปประยุกต0ใช�
ในชีวิตจริงได�อย@างเหมาะสมและสอดคล�องกับวัฒนธรรมการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�
ตลอดชีวิตหรือเป\นพ้ืนฐานสําหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต@อไป 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 142 Fundamental English 2 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : GE 141 Fundamental English 1  

Practice of English for communicative purposes on an intermediate level; 
English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and 
writing; English learning strategies; application of language skills to real life situations 
in accordance with the cultures of English speakers 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
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ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  

นักศึกษาจะได�ศึกษาและเพ่ิมพูนคําศัพท0เฉพาะทาง ศึกษาสํานวนภาษา รูปแบบประโยค
และไวยากรณ0ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือใช�ในการอ@านภาษาอังกฤษในระดับบรรยายความ เพ่ือนําไปใช�ใน
การศึกษาค�นคว�าสื่อสารในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง ได�อย@างมีประสิทธิภาพ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 243 English for Agriculture 1 3 (2-2-5) 

 Prerequisite : GE 142 Fundamental English 2  
Students will study English vocabulary, expressions and grammatical 

structures specially relevant to agricultural science. This course emphasizes 
particularly on developing reading skills. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
- กลุ(มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�      
วท 101 วิทยาศาสตร0เพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

กําเนิดโลกและส@วนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาใน
ชีวิตประจําวัน ดาราศาสตร0 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต�น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร0 รังสี การใช�
ประโยชน0ของนิวเคลียร0ทางสันติ สิ่งแวดล�อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจําวันการใช�
เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต@อสิ่งแวดล�อม นาโนเทคโนโลยีและแนวโน�มการประยุกต0ใช� 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
SC 101 Science for Life 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; 
introduction to astronomy, meteorology, natural resources, nuclear energy, radiation; 
use of nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical 
substance in food; medication in everyday life; use of chemicals in industry and their 
effects on the environment; nanotechnology and its trend and application. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
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วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

กระบวนการเรียนรู�ธรรมชาติของมนุษย0ต้ังแต@ยุคแรกเริ่ม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร0
และเทคโนโลยีท่ีก@อให�เกิดเศรษฐกิจในยุคต@าง ๆ ได�แก@ ยุคแห@งการเกษตร (Agriculture Economy) 
ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ยุคสารสนเทศ (Information Economy) ยุคแห@งโมเลกุล 
(Molecular Economy) การพัฒนาการของวิทยาศาสตร0ในด�านบริการเพ่ือชีวิต อาหารและยา     
ผลของเทคโนโลยีซอฟต0แวร0 ท่ีมีต@ออุตสาหกรรมการแพทย0และการค�นคว�าด�านยารักษาโรค         
การวิเคราะห0โปรตีนในร@างกายมนุษย0เพ่ือการวินิจฉัยสาเหตุแห@งการเกิดโรค พัฒนาการด�านจีโน
มนุษย0และชีวสารสนเทศ การค�นคว�าด�านสมุนไพรและการให�ความสําคัญกับภูมิปsญญาท�องถ่ินสู@
อุตสาหกรรมยาในอนาคต 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
SC 102 Development of Science and Technology 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

Human’s learning process about nature from the dawn of civilization; 
scientific and technological development and economic characteristics in different 
periods, namely, agriculture economy, industrial economy, information economy, 
molecular economy; scientific development in terms of application to life; food and 
medication; effects of software technology on medical industry; research and 
advancement in medicine; protein analysis in the human body for medical diagnosis 
and treatment; human genomic development and bioinformatics; research in herbs; 
indigenous wisdom in medication and its prospect in medical industry.      

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 

ศท 014 การสืบค�นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก@อน  :  ไม@มี  

ศึกษาความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับสารนิเทศ วิธีใช�ทรัพยากรสารนิเทศ เน�นการเข�าถึงในระบบ
เครือข@าย วิธีการเข�าถึงสารนิเทศจากฐานข�อมูลห�องสมุด และแหล@งสารนิเทศท่ีเป\นฐานข�อมูล
ออนไลน0บนอินเตอร0เน็ต การใช�เครื่องมือช@วยค�น (Search engine) การประเมินคุณค@าสารนิเทศและ
เลือกใช�สารนิเทศท่ีต�องการได�อย@างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอ�างอิง (Reference) 
และการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ท้ังในรูปสิ่งพิมพ0และข�อมูลออนไลน0เพ่ือ
การเขียนงานทางวิชาการ 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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GE 014 Information Searching for Academic Study 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None  

Fundamental knowledge of information; use of information resources 
with an emphasis on the Internet access; access means of library information 
databases and online databases on the Internet; use of search engines; information 
evaluation and how to make an effective use of desired information; citing 
references and making bibliographies for academic papers. 

(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours /week) 
 

วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองต�นในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ระบบไฟฟ�าและการสื่อสาร การใช�อุปกรณ0ไฟฟ�าอย@างประหยัดพลังงาน การใช�และดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอร0 การใช�และบํารุงรักษารถจักรยานยนต0และรถยนต0 เครื่องจักรกลเกษตร 
ความรู� พ้ืนฐานในงานก@อสร�าง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบ้ืองต�นการจัดการสิ่งแวดล�อมใน
ชีวิตประจําวัน 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
EI 101 Basic Engineering in Daily Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Electrical systems and communication; use of electrical equipments for 
energy saving; use and maintenance of computer; use and maintenance of vehicles 
and farm machineries; fundamental of construction, water supply and sanitary, and 
environmental management in everyday life. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความสําคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใช�เทคโนโลยีกับอาหารใน
ชีวิตประจําวัน การใช�ประโยชน0จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให�บริการด�านอาหาร ธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส0และซัพพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร0 ความรู�ท่ัวไป
เก่ียวกับยาอันตรายจากการใช�ยา ความรู�เก่ียวกับยาเสพติดให�โทษ สิทธิของผู�บริโภคและการคุ�มครอง
ผู�บริโภคทางอาหารและยา 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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EI 102 General Aspects of Food and Drug  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Importance of food; food consumption culture; technological 
applications to food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional 
service; small food enterprise and marketing; logistics and supply chain; 
nutraceuticals; general knowledge of medicine dosage and its danger, and drug; 
consumers’ rights and protection on nutrition and medicine.    

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
-  กลุ(มวิชาแกน 
คศ 100 คณิตศาสตร0ข้ันพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

 เซตตรรกศาสตร0ระบบจํานวนลิมิตและความต@อเนื่องอนุพันธ0ความน@าจะเป\นและสถิติ
เบ้ืองต�น 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
 MA 100 Foundation of Mathematics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Principles of sets, logic, number system, limits and continuity, derivatives, 
probability, and basic statistics. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

คม 100 เคมีท่ัวไป 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

สสารและการเปลี่ยนแปลง  ปริมาณสารสัมพันธ0  ตารางธาตุและแนวโน�มของสมบัติของ
ธาตุในตารางธาตุ  โครงสร�างของอะตอม  พันธะเคมี  สารละลายและสมดุลกรด – เบส ไฟฟ�าเคมี 
จลนศาสตร0เคมี  เทอร0โมไดนามิกส0เคมี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
CH 100 General Chemistry 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Matters and changes, stoichiometry, periodic table and general trend in 
tendency for catenation, atomic structure, chemical bonding, solution and          
acid-bases equilibria electrochemistry, chemical kinetics and thermodynamics. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 



มคอ. 2 54 

คม 250 เคมีอินทรีย0  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 100 เคมีท่ัวไป  

ให�คําจํากัดความของคําว@าเคมีอินทรีย0กับสารอินทรีย0  พันธะเคมี  การจัดประเภท  และ
การเรียกชื่อสารอินทรีย0ประเภทต@าง ๆ  สารประกอบไฮโดรคาร0บอนนิด  อะลิฟาติคกับอะลิโซคลิก  
สารประกอบแอลกอฮอล0และอีเทอร0  สารประกอบอัลดีไฮด0และคีโตน  กรดอินทรีย0และอนุพันธ0  
สารประกอบเอมีน  สารประกอบอะโรมาติค ไฮโดรคาร0บอนและอนุพันธ0  รวมท้ังสารประกอบอะโร
มาติคชนิดอ่ืน   โดยศึกษาปฏิกิริยาของสารอินทรีย0  และพิจารณาถึงการประยุกต0ใช�ประโยชน0กับสิ่ง
ท่ีมีชีวิตท่ีน@าสนใจ   

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
CH 250 Organic  Chemistry 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : CH 100 General Chemistry  

Definition of organic chemistry and organic compounds, chemical 
bonding, classification and nomenclature of organic compounds such as; aliphatic 
hydrocarbon, alicyclic hydrocarbon, alcohol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid 
and its derivatives, amines, aromatic hydrocarbon and its derivatives.  Studies of 
some organic reactions and theirs applications in living species. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 250 เคมีอินทรีย0 หรือ  

                    คม 253 เคมีอินทรีย0 2 และ 
                    คม 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย0  2 

 

กรด เบส และบัฟเฟอร0 โครงสร�างทางเคมี และคุณสมบัติของโมเลกุลท่ีสําคัญใน
สิ่งมีชีวิต  อาทิเช@น คาร0โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิค เอนไซม0 และวิตามิน การวิเคราะห0
เชิงคุณภาพของสารชีวโมเลกุล เช@น เมตาบอลิซึมท่ีสําคัญ โดยเฉพาะวิถีไกลคลอไลซีส วัฎจักรเครบส0 
วิถีเพนโตฟอสเฟท การสังเคราะห0 และการสลายไขมัน กรดนิวคลีอิคและโปรตีน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห0) 
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CH 320 Fundamental Biochemistry 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 250 Organic Chemistry or  

                   CH 253 Organic Chemistry 2 and 
                   CH 254 Organic Chemistry Laboratary 2 
Acid-base and buffer, chemical structure, propertis of important 

biomolecules such as carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzyme, and 
vitamins and theirs qualitative analysis. The main metabolisms especially glycolysis 
pathway, Kreb’s cycle, pentose phosphate pathway. The synthesis and degradation 
of nucleic acid and protein. 

(Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self Study 6   hours/week) 
 

ชว 220 สัตววิทยา 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีเป\นสัตว0  เนื้อเยื่อสัตว0  การสืบพันธุ0และการเจริญเติบโต  
การจัดหมวดหมู@ของสัตว0  ไฟลัมโพรโทซัว  ไฟลัมพอริเฟอรา  ไฟลัมไดนาเรีย  ไฟลัมแพลทิเฮลมินทีส  
ไฟลัมนีมาโตดา  ไฟลัมมอลลัสกา  ไฟลัมแอนเนลิดา  ไฟลัมอาร0โทรโปดา  ไฟลัมเอคไคโนเดอร0มาตา  
และ ไฟลัมคอร0ดาตา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
 

BI 220 Zoology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Characters of animal Kingdom, animal tissue, growth development and 
reproduction, classification of animal; Phylum Protozoa, Phylum Polifera, Phylum 
Cnidaria, Phylum Plathyhelminthes, Phylum Nematoda, Phylum Mollusca, Phylum 
Annelida, Phylum Arthopoda, Phylum Echinodermata and Phylum Chordata. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
ชว 330 จุลชีววิทยา 3  (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของจุลชีววิทยา กล�องจุลทรรศน0 การย�อมสี รูปร@างและ
โครงสร�างของจุลินทรีย0 การเพาะเลี้ยง การสืบพันธุ0และการเจริญของจุลินทรีย0 การจําแนกจุลินทรีย0
ชนิดต@าง ๆ  เอนไซม0และแมทาบอลิซึมของแบคทีเรีย ไวรัส ริกเกตเซีย คลามัยเดีย เคลโลวิบริโอโรค
ติดเชื้อ ภูมิคุ�มกันและการต�านทานโรค การควบคุมจุลินทรีย0 จุลชีววิทยาทางดิน จุลชีววิทยาทางน้ํา 
จุลชีววิทยาทางอากาศ จุลชีววิทยาทางน้ํานม จุลชีววิทยาทางอาหาร และจุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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BI 330 Microbiology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 

Study of microbial evolution, microscopes, staining, microbial shape and 
microbial structure; cultivation, reproduction and growth of microorganisms; 
microbial determination, enzymes and bacterial metabolisms; viruses, rickettsia, 
chlamydia, bdellovibrio, infectious diseases, immunology and disease resistance, 
control of microorganisms; soil microbiology, water microbiology, air microbiology, 
dairy microbiology, food microbiology and industrial microbiology. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
ชว 340 พันธุศาสตร0เบ้ืองต�น 3  (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

การแบ@งเซลล0 และการสร�างเซลล0สืบพันธุ0 กรดนิวคลีอิค การแสดงออกของยีน กฎของ
เมนเดล การกําหนดเพศ การถ@ายทอดลักษณะท่ีมียีนควบคุมต้ังอยู@บนโครโมโซม x ยีนท่ีถ@ายทอดไป
บนโครโมโซมเดียวกัน ลักษณะเชิงปริมาณ การวิเคราะห0ลักษณะเชิงปริมาณ พันธุ0ศาสตร0ประชากร 
การเปลี่ยนแปลงความถ่ีของยีนในประชากร การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม พันธุกรรมนอก
นิวเคลียส พันธุวิศวกรรม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
BI 340 Introductory Genetics 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Cell division and gametogenesis; nucleic acids as genetic material; gene 
expression; Mendelian principles; sex determination; inheritance of X-linked genes; 
linkage; quantitative traits and analysis of polygenic inheritance; population genetics 
and changes in gene frequencies; changes in genetic material; extranuclear 
inheritance; genetic engineering. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

พร 251 พืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

พืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจถ่ินกําเนิดแหล@งผลิตท่ีสําคัญลักษณะทางพฤกษศาสตร0
สภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมการเลือกพันธุ0ปลูกเทคนิคการปลูกการดูแลรักษาการเก็บเก่ียวและ
การตลาด 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AG 251 Economic Crops 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Descriptions on plants that have economic importance, the major source 
of origin, botanical characteristics, appropriate environment, selecting plant species, 
techniques for harvesting, planting, maintenance and marketing 

(Lecture  2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ฟส 102 ฟ]สิกส0พ้ืนฐาน 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

การเคลื่อนท่ี แรงและสมดุล งานและพลังงาน ความหนาแน@น ความถ@วงจําเพาะ แรง
ลอยตัว ความสว@าง ความเข�มของการส@องสว@าง ความร�อนและความชื้น คลื่นเสียง คลื่นไฟฟ�า
กระแสตรง ไฟฟ�ากระแสสลับ แม@เหล็กไฟฟ�า 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
PH 102 Basic Physics 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Motion; Force and Equilibrium; Work and energy; Density and specific 
gravity; Buoyant force; Light and intensity of light; Heat and humidity; Sound wave; 
Direct and alternating current; electro-magnetic. 

(Lecture  2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี   

คําศัพท0และหลักไวยากรณ0ระดับค@อนข�างสูง การฟsงเรื่องท่ีมีความยาวข้ึน การพูดแสดง
ความคิดเห็น และการเขียนระดับย@อหน�าสั้น 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
LR 241 English Language Practice 1 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Vocabulary and grammar at the intermediate level; listening to long 
passages; speaking for expressing opinion; short paragraph writing. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี   

คําศัพท0และหลักไวยากรณ0ระดับสูง การฟsงข@าว สารคดี หรือบทสัมภาษณ0 การพูด
โต�ตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนความคิดเห็น การเขียนเรียงความขนาดสั้น 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
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LR 242 English Language Practice 2 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Vocabulary and grammar at the upper-intermediate level; listening to 
news stories, documentary and interview; conversation in contexts; short essay 
writing. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี   

คําศัพท0และหลักไวยากรณ0ระดับก�าวหน�า การฟsงเรื่องประเภทต@าง ๆ ท่ีมีความยาวมาก    
การพูดเพ่ือจุดประสงค0ต@าง ๆ การเขียนความเรียงขนาดยาว 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
LR 243 English Language Practice 3 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Vocabulary and grammar at the advanced level; listening to various kinds 
of considerately long stories; speaking for certain purposes; long essay writing. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

สต 301 หลักสถิติ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ทบทวนแนวคิดเก่ียวกับสถิติพรรณนาและความน@าจะเป\น  การแจกแจงความน@าจะเป\น  
การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปรกติ  การแจกแจงของกลุ@มตัวอย@าง  การประมาณค@าและการ
ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับค@าพารามิเตอร0  การวิเคราะห0ความแปรปรวน  การวิเคราะห0การถดถอย
และสหสัมพันธ0อย@างง@าย 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ST 301 Principles  of  Statistics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Review concepts of descriptive statistics and probability, probability 
distribution, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, sampling 
distribution, estimation and hypothesis testing for parameters, analysis of variance, 
simple linear regression analysis and simple correlation. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น  

 โภชนะท่ีสําคัญต@อการดํารงชีพ การเจริญเติบโต การให�ผลผลิตของสัตว0 ระบบย@อย
อาหาร การดูดซึม และการใช�ประโยชน0ของโภชนะในร@างกายสัตว0 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 200 Principles of Animal Nutrition 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry  

Principles of essential nutrients for maintenance, growth, productivity of 
animals,  digestive system, absorption and utilization of nutrients in animal body 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

กําเนิดและวิวัฒนาการของสัตว0ป[ก กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของสัตว0ป[ก พันธุ0
สัตว0ป[กชนิดต@าง ๆ และการผสมพันธุ0สัตว0ป[ก อาหารและการให�อาหารสัตว0ป[ก หลักพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การผลิตสัตว0ป[กชนิดต@าง ๆ ท่ีสําคัญ ตลอดจนโรคสัตว0ป[กและการป�องกัน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 241 Poultry Production 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

The origin and evolution of birds, basic anatomy and physiology of 
poultry, various types of poultry and poultry breeding. It also includes poultry feed 
and feeding, basic principles regarding the production of various types of poultry, as 
well as poultry diseases and prevention 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ลักษณะพันธุ0โคนมโคเนื้อ และกระบือ ความเป\นมาและระบบการเลี้ยงในประเทศไทย
อาหารและการให�อาหาร การเลี้ยงดูในระยะต@าง ๆ การสืบพันธุ0 โรคและสุขาภิบาล อุปกรณ0และ
โรงเรือน และการตลาด 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 242 Cattle and Buffalo Production 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Characteristics of dairy, beef cattle and buffalo breeds, history and 
farming in Thailand, feed and feeding, raising in each stage, reproduction, diseases 
and sanitation, equipment, housing and marketing 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 243 การผลิตสุกร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ประวัติการเลี้ยงสุกรและการพัฒนาการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย ความสําคัญของการ
เลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุ0สุกร อาหารและการให�อาหารสุกร โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยงสุกร 
โรคและพยาธิท่ีสําคัญในสุกร และการตลาดสุกร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 243 Swine Production 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

History of pigs and pig farming development in Thailand, the importance 
of pig farming, types and breeding, swine feed and feeding, swine housing and 
equipment, important diseases and parasites in pigs, and swine marketing 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

จัดให�นักศึกษาได�ปฏิบัติงานทางด�านสัตวศาสตร0 เพ่ือความรอบรู�และประสบการณ0จาก
หน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 290 Farm Practice 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : None  

Arrange for students to work in the farms of Faculty of Animal Science,for 
wisdom and experiences from organizations on campus with the approval of 
program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
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สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ชว 220 สัตววิทยา  

ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับกายวิภาคศาสตร0เนื้อเยื่อพ้ืนฐานของร@างกาย ระบบประสาท
กล�ามเนื้อโครงร@างและข�อต@อ ระบบปกคลุมร@างกาย ระบบไหลเวียนโลหิตเลือดและน้ําเหลือง ระบบ
ย@อยอาหารและหายใจ ระบบขับถ@ายปsสสาวะ ระบบสืบพันธุ0เพศเมียและเพศผู�และต@อมไร�ท@อ ระบบ
ปกคลุมร@างกาย และระบบรับสัมผัส 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 310 Anatomy and Physiology of Farm Animals 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : BI 220 Zoology   

General knowledge about anatomy including the basis of nervous system, 
tissue, muscle and skeleton,  joint, integument, circulatory, blood and lymph, 
digestive and respiratory, urinary, females and males reproductive, endocrine 
system, integumentary system and special sense organs. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : สต301 หลักสถิติ   

หลักการวางแผนการทดลองเน�นการวิเคราะห0ผล และแปรความหมายจากการวิเคราะห0
การวางแผนการทดลองพ้ืนฐานแบบ Completely Randomized Design, Randomized Block 
Design, Latin Square Design การทดลองแบบ Factorial และ Split Plot Design การ
เปรียบเทียบค@าเฉลี่ยทรีทเมนต0 การประมาณข�อมูลสูญหาย และการวิเคราะห0โควาเรียนซ0 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 320 Experimental Techniques and Analysis in Animal 

Research 
3 (3-0-6) 

 Prerequisite : ST 301 Principles of Statistics    
Principles of experimental design, emphasis on analysis and 

interpretation, experimental Techniques such as Completely Randomized Design, 
Randomized Block Design, Latin Square Design, Factorial and Split Plot Design, 
comparing the average of treatment, estimates of missing data, Analysis of Variance 
and Covariance 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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สศ 430 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ชว 340 พันธุศาสตร0เบ้ืองต�น   

หลักและทฤษฎีพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร0 และการถ@ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ความสัมพันธ0และรีเกรซชั่นของลักษณะในสัตว0 อัตราพันธุกรรมและอัตราซํ้าการประเมินคุณค@า
ทางการผสมพันธุ0ของพ@อ-แม@พันธุ0 ปsจจัยท่ีทําให�เกิดความแปรปรวนในลักษณะ หลักพันธุศาสตร0
ประชากร หลักและระบบการคัดเลือกพันธุ0 ระบบและผลการผสมพันธุ0แบบต@าง ๆ การปรับปรุงพันธุ0
สัตว0เศรษฐกิจท่ีสําคัญในประเทศไทย แนวทางการปรับปรุงพันธุ0สัตว0 โดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม
ตลอดจนปsญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงพันธุ0สัตว0ในประเทศไทย 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 430 Livestock Breeding and Improvement 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : BI 340 Introductory Genetics    

Basic principles and theories of genetics and heredity, relationship and 
regression in animal phenotypes, heritabilities and repeatability, evaluation of 
breeding value, natural factors affecting genetic variation, principles of population 
genetics, principles and systems of breeding, mating systems and the different types 
of major economic breeds in Thailand, guidelines for animal breeding by genetic 
engineering, problems and difficulties in breeding animals in Thailand 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตว0 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น  

ชนิดของยาและสารสังเคราะห0ต@าง ๆ ท่ีใช�ในการเลี้ยงสัตว0 สรรพคุณ การออกฤทธิ์การ
รักษา ยาอันตราย เทคนิคการใช�ยาเพ่ือให�เกิดผลดีและไม@เป\นอันตรายต@อผู�ใช�หรือผู�บริโภค ผลผลิต
จากสัตว0 การปรุงยาพ้ืนฐานท่ีใช�ประจําฟาร0ม การเก็บรักษายาประเภทต@าง ๆ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 474 Animal Drugs and Their Uses 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  CH 320 Basic Biochemistry   

Types of drugs and substances used in the farm,  synthesis and properties 
of animal drug, drug side effect, drug usage, dosage form, drug administration, 
pharmacokinetics, drug groups used in livestock, storage of drugs 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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สศ 492 สัมมนา 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี   

ให�นักศึกษาศึกษาและวิเคราะห0เรื่องท่ีน@าสนใจทางด�านสัตวศาสตร0เพ่ือนําเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารย0ผู�รับผิดชอบวิชา 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
AS 492  Seminar 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Students study and analyze the topics of interest in animal science, and 
present and discuss in class with the consence of program coordinator 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

กลุ(มวิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกสัตว�ปDก 
สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0สัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความสัมพันธ0ของสรีรวิทยา สัตว0ป[กกับสิ่งแวดล�อม พิจารณาท่ีต้ังฟาร0มแบบโรงเรือน
และอุปกรณ0ท่ีใช�ในการเลี้ยง การคํานวณการติดต้ังระบบ Evaporative Cooling system ระบบการ
ระบายอากาศ ระบบไฟฟ�าและประปาท่ีใช�ในฟาร0มสัตว0ป[ก 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 351 Poultry Housing and Equipments 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The relationship of poultry physiology and environment, consideration for 
farm location, building and equipment used for farming, calculation of Evaporative 
Cooling system, ventilation systems, electricity and water used in poultry farm 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[ก 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
จัดให�นักศึกษาได�ปฏิบัติงานทางด�านการผลิตสัตว0ป[ก เพ่ือความรอบรู�และประสบการณ0

จากหน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
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AS 390 Poultry Farm Practice  1 (0-3-1) 
 Prerequisite : AS 290 Farm Practice or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Arrange for students to work in the poultry production in order to  
experience within the University Farm with an approval of program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

สศ 401 โภชนศาสตร0และการให�อาหารสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

สรีรวิทยาระบบย@อยอาหารของสัตว0ป[กโครงสร�างส@วนประกอบของโภชนะชนิดต@างๆ
และกระบวนการเมตาโบลิซึมของคาร0โบไฮเดรตไขมันโปรตีนไวตามินแร@ธาตุอาหารพลังงานสาร
เพ่ิมเติมในอาหารสัตว0วัตถุดิบอาหารสัตว0การประกอบสูตรอาหารสัตว0และการให�อาหาร 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 401 Poultry Nutrition and Feeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition or equivalent 

                   or As approved by program committee 
 

Digestive physology, including nutrients composition and metabolism of 
carbohydrate, lipid, protein, vitamin, mineral, energy source, feed additive, 
feedingredients, feed formulation and feeding 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 413 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความรู�พ้ืนฐานของสัตว0ป[ก กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต@าง ๆ เช@น ระบบปกคลุม
ร@างกาย ระบบโครงร@างและกล�ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบย@อยอาหาร ระบบ
หายใจ โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ0 เพศผู�และเพศเมีย ตลอดจนการออกไข@ และต@อมไร�ท@อ เป\นต�น 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 413 Avian Anatomy and Physiology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The basics of poultry anatomy and physiology of various systems such as 
the covered body, skeletal system and muscles, blood circulation and lymphatic 
system, digestive system, respiratory system, especially the male and female 
reproductive system, as well as laying endocrine system 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะอย@าง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก หรือ เทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

ระบบการผลิตครบวงจรของสัตว0ป[กท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เช@น เป\ด ห@าน
นกกระทา นกกระจอกเทศ ไก@พ้ืนเมือง โดยมีการศึกษาทุกระยะ เช@น ระยะกก ระยะเจริญเติบโต
ให�ผลผลิตไข@ ระยะพ@อแม@พันธุ0 ความต�องการตลาดแปรรูป มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 440 Selected Poultry Production 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 241 Poultry Production or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Production system of domestic poultry such as duck, goose, quail, 
orstich, native chicken, in various stages including hatchery, growth, egg production, 
breeding, processing market’s need, field trip 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 451 การจัดการฟาร0มสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

ระบบการจัดการฟาร0มสัตว0ป[ก การดําเนินงานของกิจการเลี้ยงสัตว0ป[ก การวิวัฒนาการ
ใหม@ ๆ ซ่ึงเก่ียวกับอุตสาหกรรมเลี้ยงไก@ การวางแผนธุรกิจ การเลี้ยงสัตว0ป[ก การบริหารจัดการด�าน
การผลิตสัตว0ป[ก ระบบอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�อง และการจัดการในการเลี้ยงสัตว0ป[กในระยะต@าง ๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 451 Poultry Farm Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 241 Poultry Production or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Management of poultry farms, operation of the poultry business, the new 
development related to the poultry industry, planning for poultry business, 
management in poultry production system, related industries, and management of 
poultry raising in each stage. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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สศ 456 การฟsกไข@และการจัดการโรงฟsก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ประวัติการฟsกไข@ และความเป\นมาของการฟsกไข@ประเภทต@าง ๆ ระบบสืบพันธุ0 เพศผู�
เพศเมีย การสร�างไข@และโครงสร�างของไข@ ระบบควบคุมการทํางานของต@อมไร�ท@อ การพัฒนาการของ
ตัวอ@อน สรีรวิทยาของตัวอ@อน การผสมพันธุ0สัตว0ป[กและการผสมเทียม การเริ่มต�นฟsกไข@ชนิดและ
รูปแบบของตู�ฟsกไข@ การจัดการก@อนการฟsก ระยะฟsกไข@และหลังการฟsกไข@ การอนุบาลลูกไก@เกิดใหม@ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 456 Incubation and Hatchery Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

History and origin of hatching eggs, reproductive system of males and 
females and egg formation, endocrine system, development of the embryo, 
physiology of the embryo, poultry breeding and artificial insemination, how to start 
hatching, types and forms of hatchery, management before hatching, period after 
hatching and nursing newborn chicks 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

การสุขาภิบาลวัคซีน และการใช�วัคซีนการสุขาภิบาล การฟsกไข@ ยาและการใช�ยาควบคุม
และรักษาโรคสัตว0ป[ก โรคระบาดติดต@อจากเชื้อจุลินทรีย0 โดยศึกษาอาการของโรคจากการผ@าซาก
และการวินิจฉัยทางแบคทีเรีย และทางปาราสิตวิทยา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 471 Poultry Diseases and Sanitation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Sanitation, vaccines and vaccination, hatching, sanitation, drugs and drug 
use for controlling and treatment of poultry diseases, disease transmission, the study 
of disease symptoms and diagnosis, necropsy study 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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สศ 497 สหกิจศึกษา 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา และผ@านการอบรมเตรียมความพร�อม 

                    ก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม@น�อยกว@า 30 ชั่วโมง 
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป\นพนักงานในสถานประกอบการท่ีมีการดําเนินงาน

เก่ียวข�องกับสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู@เป\นระยะเวลา ไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0ต@อเนื่อง นักศึกษาจะต�องผ@าน
การอบรม เตรียมความพร�อมก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต�องจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว@างนักศึกษา อาจารย0ท่ีปรึกษา หรือ อาจารย0
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล�ว 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
AS 497 Co-operative Education 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that  

                   the proposed work study relates to the major field of  
                   study and; students are required to pass a minimum  
                   30-hours preparation session. 
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 

workplace in which the work is related to the major field of study of the student; 
students are required to pass a minimum 30-hours preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
work study placement education and give a presentation in a seminar in the 
presence of their classmates and academic advisors at the end of the course.   

(Minimum practice of 16 weeks) 
 
สศ 498 การเรียนรู�อิสระ 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง อาจมีการฝ�กอบรม
เพ่ือเสริม สร�างความรู�ในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพได�ตามความเหมาะสมภายใต�
การกํากับดูแลของ อาจารย0ท่ีปรึกษาการเรียนรู�อิสระ  นักศึกษาต�องเขียนโครงการหรือโครงร@างการ
เรียนรู�อิสระ ส@งรายงาน ฉบับสมบูรณ0 และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา   

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
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AS 498 Independent Study 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the    

                   proposed Independent Study is related to  
                   the student's major field of study. 
A research study or a professional development project in the student’s 

major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย  

การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง นักศึกษา
ต�องเขียน โครงการศึกษา ส@งรายงานฉบับสมบูรณ0  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกข้ันตอนอยู@ใน
ความเห็นชอบของ อาจารย0ท่ีปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
AS 499 Overseas Study, Training or Internship 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the University that the proposed    

                   Overseas Study, Training or Internship is related to the   
                   student's major field of study. 
Overseas study, training or internship in an area related to the student's 

major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, 
and submit a full report   on completion of the training and give a presentation by 
the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ 
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโคนมและโคเนื้อ 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

จัดให�นักศึกษาได�ปฏิบัติงานทางด�านการผลิตโคนมและโคเนื้อเพ่ือความรอบรู�และ
ประสบการณ0จากหน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
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AS 391 Dairy and Beef Farm Practice 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : AS 290 Farm Practice or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Arrange for students to work in the dairy and beef cattle in order to gain 
experience within the University Farm with an approval of program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

สศ 402 โภชนศาสตร0และการให�อาหารโค 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

การย@อยอาหารสัตว0เค้ียวเอ้ือง กระบวนการสรีรวิทยา กระบวนการทางเคมี และการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีเก่ียวข�องกับการใช�อาหารให�เป\นประโยชน0ต@อร@างกาย ประเภทของอาหารวิธี
ตรวจสอบ และประเมินคุณค@าอาหาร ความต�องการโภชนะ การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคอายุ
ต@าง ๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 402 Cattle Nutrition and Feeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 290 Farm Practice or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Ruminant digestion, physiological processes, chemical processes and 
chemical changes associated with feed utilization, type of feed, feed analysis and 
evaluation, nutrient requirement, feed formulation for various ages of cattle 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการจัดการแปลงหญ�า 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความสําคัญของพืชอาหารสัตว0 ลักษณะทางพฤกษศาสตร0 ส@วนประกอบทางเคมีและ
คุณค@าทางอาหารของพืชอาหารสัตว0 การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว0 ให�ใช�ในฤดูท่ีขาดแคลน ได�แก@ การ
ทําหญ�าแห�ง และหญ�าหมัก 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 407 Forage Crops and Pasture Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The importance of forage crops, botanical characteristics, chemical 
composition, and nutritive value of forage crops, preservation of forage crops for 
summer use when feed is shortage such as hay and silage 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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สศ 410 การสืบพันธุ0และการผสมเทียมในสัตว0เลี้ยง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 

                    หรือ เทียบเท@าตามความเห็นชอบของอาจารย0 
                    ประจําหลักสูตร 

 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ0 ระบบต@อมไร�ท@อท่ีเก่ียวกับระบบสืบพันธุ0
วงรอบการเป\นสัด การตกไข@ การผสมพันธุ0 การต้ังท�องและการคลอด การรีดเก็บน้ําเชื้อ เทคนิคและ
วิธีการต@าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการผสมเทียม โรคและปsญหาท่ีเก่ียวข�องกับการสืบพันธุ0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 410 Reproduction and Artificial Insemination in Farm Animal 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm  

                   Animals or As approved by program  
                   committee 

 

Principles of anatomy and physiology of the reproductive system, 
endocrine system related to the reproductive system, estrous cycle, ovulation, 
fertilization, pregnancy and parturition, semen collection, techniques and methods 
related to artificial insemination, diseases and problems related to reproduction 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 414 การให�นม  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต�านม เมตาโบลิซึมของสารอาหารต@าง ๆ ในร@างกายและ
เต�านม การกลั่นสร�างน้ํานม และการขับนมฮอร0โมน และเอ็นไซม0ต@าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการให�นม  
การใชัฮอร0โมนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้ํานม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 414 Lactation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Anatomy and physiology of the udders, metabolic absorption of nutrients 
in the body and udders, milk synthesis and let down, hormones and enzymes  
related to feeding, use of hormone to increase milk production 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

การจัดการตนเอง การดําเนินงานฟาร0มโคนมในเชิงธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการ
ดําเนินการผลิตในด�านต@าง ๆ เช@น การต้ังเป�าหมายการผลิต การวางระบบ การจัดการและแบ@งฝูงโค
นม การจัดการเลี้ยงโคในระยะต@าง ๆ ของการเจริญเติบโต การจัดการให�อาหารฝูงโครีดนมโดยการ
ประยุกต0ใช�คะแนนความสมบูรณ0ของร@างกายเป\นหลัก การสํารองอาหารโคนม การจัดการให�อาหาร
การแก�ปsญหาของโคท่ีให�ผลผลิตสูง การจัดการด�านการผสมพันธุ0 ระบบการรีดนมและโรคเต�านม
อักเสบ ความผิดปกติของกีบ และการตัดแต@งกีบ การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร0สําเร็จรูปในการจัดการ
ฟาร0ม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 452 Dairy Farm Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Self-Management, operating dairy farm, business planning and operation 
in various aspects such as production targets, implementing management and herd 
allotment, cattle management in each growth stage, feeding dairy cattle herd 
according to  body score, feed preservation for dairy cattle, feeding management, 
solving problems of high yielding cattle, management and mating, milking system 
and mastitis disease, abnormalities of hoof and hoof trimming, using computer 
software package for dairy farm management 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ลักษณะฟาร0มโคเนื้อ และธุรกิจการเลี้ยงโคเนื้อ การจัดทําแผนธุรกิจฟาร0มการ
ดําเนินการ และเทคนิคการจัดการเลี้ยงโคในระยะต@าง ๆ ของการเจริญเติบโต เพ่ือให�การผลิตโคเนื้อ
มีประสิทธิภาพการใช�คอมพิวเตอร0กับงานฟาร0มโคเนื้อ การใช�ฮอร0โมนและสารเร@งการเจริญเติบโตใน
โคเนื้อ การจัดการด�านฝูงโคการขุนโค เพ่ือส@งตลาด เทคนิคการให�อาหารการควบคุมโรค พยาธิ การ
ทําทะเบียนประวัติ และการจดบันทึกต@าง ๆ ในฟาร0มโคเนื้อ การจัดการด�านการตลาด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 453 Beef Cattle Farm Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Beef cattle farm characteristic and industry, farm business plan, cattle 
management operation and techniques in each stage of growth for effective beef 
production, computer application for beef cattle farm, use of hormone and growth 
promoters in beef cattle, cattle herd management, fattening cattle, technique to 
control parasitic diseases, herd recording, management and marketing 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ปsจจัยท่ีมีผลต@อการผลิตเนื้อสัตว0 และผลิตภัณฑ0ท่ีมีคุณภาพ ข้ันตอนการฆ@าสัตว0และ
อุปกรณ0 การจัดการเนื้อสัตว0 ภายหลังกระบวนการฆ@าการควบคุมคุณภาพเชิงป�องกันในกระบวนการ
ผลิตเนื้อ คุณภาพความสําคัญของระบบ GMP, HACCP ตามโครงการเนื้ออนามัย การใช�ประโยชน0
จากชิ้นส@วนท่ีได�จากการจัดเกรด และตัดแต@งซากการแปรรูปผลิตภัณฑ0เนื้อสัตว0 การจัดการเนื้อสัตว0
และผลิตภัณฑ0จากสัตว0 การจัดการผลพลอยได� และของเสียจากโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 460 Animal Product Technology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Factors affecting quality meat and meat products, equipment and 
slaughtering processing, meat management after slaughter, quality control in meat 
production, importance of GMP and HACCP systems in hygienic meat project, 
utilization of retail cuts from carcass grading and cutting products, processing of 
meat, management of meat and meat products, management of by products and 
wastes from slaughterhouse and processing 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 472 โรคและสุขาภิบาลโค-กระบือ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 

                    และ ชว 330 จุลชีววิทยา 
 

โรคและปรสิตท่ีเกิดกับโค-กระบือในประเทศไทย หลักการสุขาภิบาลภายในฟาร0ม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 472 Cattle Diseases and Sanitation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm  

                   Animals and BI 330 Microbiology 
 

Common diseases and parasites in cattle and Buffalo in Thailand, 
principles of sanitation within the farm 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 497 สหกิจศึกษา 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา และผ@านการอบรมเตรียมความพร�อม 

                    ก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม@น�อยกว@า 30 ชั่วโมง 
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป\นพนักงานในสถานประกอบการท่ีมีการดําเนินงาน

เก่ียวข�องกับสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู@เป\นระยะเวลา ไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0ต@อเนื่อง นักศึกษาจะต�องผ@าน
การอบรม เตรียมความพร�อมก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต�องจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว@างนักศึกษา อาจารย0ท่ีปรึกษา หรือ อาจารย0
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล�ว 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
AS 497 Co-operative Education 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that  

                   the proposed work study relates to the major field of  
                   study and; students are required to pass a minimum  
                   30-hours preparation session. 
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 

workplace in which the work is related to the major field of study of the student; 
students are required to pass a minimum 30-hours preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
work study placement education and give a presentation in a seminar in the 
presence of their classmates and academic advisors at the end of the course.   

(Minimum practice of 16 weeks) 
 
สศ 498 การเรียนรู�อิสระ 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง อาจมีการฝ�กอบรม
เพ่ือเสริม สร�างความรู�ในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพได�ตามความเหมาะสมภายใต�
การกํากับดูแลของ อาจารย0ท่ีปรึกษาการเรียนรู�อิสระ  นักศึกษาต�องเขียนโครงการหรือโครงร@างการ
เรียนรู�อิสระ ส@งรายงาน ฉบับสมบูรณ0 และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา   

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
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AS 498 Independent Study 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the    

                   proposed Independent Study is related to  
                   the student's major field of study. 
A research study or a professional development project in the student’s 

major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย  

การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง นักศึกษา
ต�องเขียน โครงการศึกษา ส@งรายงานฉบับสมบูรณ0  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกข้ันตอนอยู@ใน
ความเห็นชอบของ อาจารย0ท่ีปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
AS 499 Overseas Study, Training or Internship 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the University that the proposed    

                   Overseas Study, Training or Internship is related to the   
                   student's major field of study. 
Overseas study, training or internship in an area related to the student's 

major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, 
and submit a full report   on completion of the training and give a presentation by 
the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
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วิชาเอกการผลิตสุกร 
สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ0ในการเลี้ยงสุกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 243 การผลิตสุกร  

การพิจารณาท่ีต้ังฟาร0มแบบโรงเรือนคอก และอุปกรณ0ในการเลี้ยง การใช�เครื่องมือ   
ทุ@นแรงในฟาร0ม การวางแผนสร�างโรงเรือนและอุปกรณ0 ให�สามารถใช�แรงงานอย@างมีประสิทธิภาพสูง
การศึกษาเปรียบเทียบโรงเรือนและอุปกรณ0 ราคาโรงเรือนและอุปกรณ0แบบต@าง ๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 352 Swine Housing and Equipments 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 243 Swine Production  

Location of the farm house, housing and farming equipment, use of 
energy-saving equipment on a farm, planning for housing construction, labor and 
high efficiency equipment, a comparative study of housing and equipment, housing 
and equipment prices 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

จัดให�นักศึกษาได�ปฏิบัติงานทางด�านการผลิตสุกร เพ่ือความรอบรู�และประสบการณ0จาก
หน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
AS 392 Swine Farm Practice 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : AS 290 Farm Practice or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Arrange for students to work in the swine production in order to gain 
experience within the University Farm with an approval of program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

สศ 403 อาหารและการให�อาหารสุกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น หรือเทียบเท@า 

                  ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

ระบบท@อทางเดินอาหารสุกร การย@อยและการดูดซึมอาหารพวกคาร0โบไฮเดรท ไขมัน
และโปรตีน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีเก่ียวข�องกับการใช�อาหารให�เป\นประโยชน0ต@อร@างกาย ความ
ต�องการพลังงาน โปรตีน แร@ธาตุ และไวตามิน ประเภทของอาหาร การตรวจสอบและประเมินคุณค@า
ของอาหาร ระบบการให�อาหารสุกร ความเป\นพิษของอาหาร การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับสุกร
ประเภทและอายุต@าง ๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 



มคอ. 2 76 

AS 403 Swine Feeds and Feeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition or equivalent 

                   or As approved by program committee 
 

Principles of pig gastrointestinal tract, digestion and absorption of 
nutrients such as carbohydrate, fat and protein, chemical changes associated with 
feed utilization, requirements for energy, protein, vitamins, minerals, type of feed, 
analysis and evaluation of feed, pig feeding system, toxicity of feed, feed 
formulation for swine of different types and age 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 410 การสืบพันธุ0และการผสมเทียมในสัตว0เลี้ยง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 

                    หรือเทียบเท@าตามความเห็นชอบของอาจารย0 
                    ประจําหลักสูตร 

 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ0 ระบบต@อมไร�ท@อท่ีเก่ียวกับระบบสืบพันธุ0
วงรอบการเป\นสัด การตกไข@ การผสมพันธุ0 การต้ังท�องและการคลอด การรีดเก็บน้ําเชื้อ เทคนิคและ
วิธีการต@าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการผสมเทียม โรคและปsญหาท่ีเก่ียวข�องกับการสืบพันธุ0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 410 Reproduction and Artificial Insemination in Farm-Animal 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm  

                   Animals or As approved by program  
                   committee 

 

Principles of anatomy and physiology of the reproductive system, 
endocrine system related to the reproductive system, estrous cycle, ovulation, 
fertilization, pregnancy and parturition, semen collection, techniques and methods 
related to artificial insemination, diseases and problems related to reproduction. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : : ไม@มี  

ลักษณะของการเจริญเติบโตของร@างกาย รวมท้ังการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต@าง ๆ ของ
ร@างกาย ปsจจัยท่ีควบคุมและมีอิทธิพลต@อการเจริญเติบโต ท้ังทางด�านอาหาร สรีรวิทยาและ
สภาพแวดล�อม การเจริญเติบโตของร@างกายท่ีมีผลต@อการสืบพันธุ0ซากสัตว0 และการให�ผลผลิตศึกษา
ถึงสารเร@งการเจริญเติบโตของร@างกายสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 411 Animal Growth 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The nature of the body growth, including the growth of various tissues of 
the body, factors that control and influence the growth such as feed, physiology 
and environment, growth of the body affecting reproduction, carcass and yields, 
study of effect of growth promoters on animals 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 420 คอมพิวเตอร0เพ่ือการปศุสัตว0 3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ทบทวนการใช�งาน และคําสั่งต@าง ๆ ในคอมพิวเตอร0 การจัดการเก่ียวกับแฟ�มข�อมูล การ
ใช�คําสั่งใน spread sheet ในการจัดการฟาร0ม การเก็บข�อมูลภายในฟาร0มด�วย spread sheet การ
สร�างแบบฟอร0ม การจัดการภายในฟาร0ม การประมวลผลข�อมูลด�วย spread sheet การใช�คําสั่งใน
database software ในการจัดการฟาร0ม การสร�างแบบฟอร0มการจัดการภายในฟาร0มด�วย data 
base การใช�คอมพิวเตอร0ในการคํานวณสูตรอาหารสัตว0 โปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารงานฟาร0ม 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 420 Computer for Livestock Production 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None  

Review of applications and commands on the computer, dealing with the 
data file, using the spread sheet to manage and storage the farm data, data 
processing, farm management data base, computer for feed formulation, software 
packages for farm management. 

(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours /week) 
 

สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 243 การผลิตสุกร หรือ เทียบเท@าตาม 

                    ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

อุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดของสุกร การวางแผนธุรกิจสําหรับการดําเนินงาน
ฟาร0มสุกร การจัดการเลี้ยงดูสุกรในระยะต@าง ๆ ของอายุ และการเจริญเติบโตตลอดจน การขุนสุกร
ส@งตลาด การจัดการเลี้ยงดูสุกรพันธุ0 การจัดการด�านอาหารและการให�อาหาร การจัดการด�านของ
เสียจากฟาร0มสุกร และการจัดการด�านแผนการตลาด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 454 Swine Farm Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 243 Swine Production or equivalence or  

                   As approved by program committee 
 

Manufacturing and marketing of swine, business planning for swine 
operations, management pigs in different stages of age and growth as well as 
finishing pigs, breeding stock management, nutrition and feeding management, waste 
management from pig farms, pig marketing management 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : : ไม@มี  

ปsจจัยท่ีมีผลต@อการผลิตเนื้อสัตว0และผลิตภัณฑ0ท่ีมีคุณภาพ ข้ันตอนการฆ@าสัตว0และ
อุปกรณ0 การจัดการเนื้อสัตว0ภายหลังกระบวนการฆ@า การควบคุมคุณภาพเชิงป�องกันในกระบวนการ
ผลิตเนื้อคุณภาพ ความสําคัญของระบบ GMP, HACCP ตามโครงการเนื้ออนามัย การใช�ประโยชน0
จากชิ้นส@วนท่ีได�จากการจัดเกรดและตัดแต@งซาก การแปรรูปผลิตภัณฑ0เนื้อสัตว0 การจัดการเนื้อสัตว0
และผลิตภัณฑ0จากสัตว0 การจัดการผลพลอยได� และของเสียจากโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 460 Animal Product Technology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Factors affecting quality meat and meat products, tools and slaughtering 
processing, meat management after slaughting, quality control in meat production, 
importance of GMP and HACCP systems in hygienic meat project, utilization of retail 
cuts from carcass grading and cutting products, processing of meat, management of 
meat and meat products, management of by products and wastes from 
slaughterhouse and processing 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง และ 

                    ชว 330 จุลชีววิทยา 
โรคและพยาธิท่ีสําคัญของสุกรอาการของโรควิธีการตรวจวินิจฉัยโรคการป�องกันกําจัด

สภาพท่ีถูกสุขาภิบาลในฟาร0มการรักษาความสะอาดของโรงเรือนอุปกรณ0และเครื่องใช�ต@าง ๆ การ
กําจัดของเสียภายในฟาร0ม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 473 Swine Diseases and Sanitation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm 

                   Animals and BI 330 Microbiology 
 

Major diseases and parasites of pigs, disease diagnosis and control 
measures, sanitary conditions on farms, cleaning house, equipment and accessories 
and waste management within the farm 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 497 สหกิจศึกษา 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา และผ@านการอบรมเตรียมความพร�อม 

                    ก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม@น�อยกว@า 30 ชั่วโมง 
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป\นพนักงานในสถานประกอบการท่ีมีการดําเนินงาน

เก่ียวข�องกับสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู@เป\นระยะเวลา ไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0ต@อเนื่อง นักศึกษาจะต�องผ@าน
การอบรม เตรียมความพร�อมก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต�องจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว@างนักศึกษา อาจารย0ท่ีปรึกษา หรือ อาจารย0
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล�ว 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
AS 497 Co-operative Education 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that  

                   the proposed work study relates to the major field of  
                   study and; students are required to pass a minimum  
                   30-hours preparation session. 
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 

workplace in which the work is related to the major field of study of the student; 
students are required to pass a minimum 30-hours preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
work study placement education and give a presentation in a seminar in the 
presence of their classmates and academic advisors at the end of the course.   

(Minimum practice of 16 weeks) 
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สศ 498 การเรียนรู�อิสระ 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง อาจมีการฝ�กอบรม
เพ่ือเสริม สร�างความรู�ในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพได�ตามความเหมาะสมภายใต�
การกํากับดูแลของ อาจารย0ท่ีปรึกษาการเรียนรู�อิสระ  นักศึกษาต�องเขียนโครงการหรือโครงร@างการ
เรียนรู�อิสระ ส@งรายงาน ฉบับสมบูรณ0 และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา   

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
AS 498 Independent Study 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the    

                   proposed Independent Study is related to  
                   the student's major field of study. 
A research study or a professional development project in the student’s 

major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย  

การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง นักศึกษา
ต�องเขียน โครงการศึกษา ส@งรายงานฉบับสมบูรณ0  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกข้ันตอนอยู@ใน
ความเห็นชอบของ อาจารย0ท่ีปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
AS 499 Overseas Study, Training or Internship 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the University that the proposed    

                   Overseas Study, Training or Internship is related to the   
                   student's major field of study. 
Overseas study, training or internship in an area related to the student's 

major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, 
and submit a full report   on completion of the training and give a presentation by 
the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
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วิชาเอกอาหารสัตว� 
คม 240 เคมีอนินทรีย0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 100 เคมีท่ัวไป  

การเกิดสารประกอบอนินทรีย0 สภาวะของอะตอม การเข�าสู@สภาวะทรานสิชั่นของธาตุ
เม่ือมีสมบัติแม@เหล็กเก่ียวข�อง สเตอริโอเคมีและอิเล็กตรอนของแสงผลึก และทฤษฎีการเกิด ทฤษฎี
ออบิตอลกับการเกิดโมเลกุล กลไกปฏิกิริยาของสารอนินทรีย0 ลิแกนด0กับการเกิดสารประกอบการ
สมมาตรทางเคมี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
CH 240 Inorganic Chemistry 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : CH 100 General Chemistry   

Principles of equilibrium constant inorganic, state of atom, transforming 
to transition state of elements when associated with magnetic properties, 
stereochemistry of the light and electron microscopy, theory of crystalization, theory 
of molecule, reaction mechanisms of inorganic chemicals, ligands and compound 
and chemical symmetry 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร0สัตว0 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 100 เคมีท่ัวไป และ  

                    คม 250 เคมีอินทรีย0  
 

การวิเคราะห0และการตรวจสอบคุณค@าทางโภชนะของอาหารสัตว0เบ้ืองต�น โดยวิธีเคมี
และฟ]สิกส0 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
AS 300 Animal Nutrition Laboratory 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : CH 100 General Chemistry and 

                   CH 250 Organic Chemistry 
 

Basic analysis and monitoring of the nutritional value of feed nutrients 
using chemical and physical methods. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
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สศ 301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น  
 เง่ือนไขรายวิชา : เฉพาะนักศึกษาคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี  

แหล@งและชนิดของสารยับยั้งการเจริญเติบโต สารพิษในธรรมชาติ สารพิษจาก
เชื้อจุลินทรีย0 ซ่ึงมีในวัตถุดิบอาหารสัตว0 ลักษณะอาการผิดปกติในสัตว0ท่ีเกิดจากการได�รับสารพิษ
ชนิดต@าง ๆ การปรับปรุงคุณภาพ การทําลายสารพิษ และการป�องกันการเกิดพิษจากเชื้อจุลินทรีย0 ใน
วัตถุดิบและอาหารผสม การตรวจสอบหาสารยับยั้งและสารพิษในอาหารสัตว0 ความสัมพันธ0ระหว@าง
การใช�ประโยชน0ได�ของโภชนะกับสารยับยั้งหรือสารพิษ การตรวจสอบคุณภาพในด�านโภชน เช@น 
โปรตีน พลังงาน แร@ธาตุ ฯลฯ ในวัตถุดิบและอาหารสําเร็จรูป กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 301 Feed Quality Control 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : CH 320 Basic Biochemistry   
 Additional Prerequisite : Only students majoring in The Faculty of  

                                   Animal Science and Technology 
Sources and types of growth inhibitors, toxin in nature, microbial toxins in 

feed, pathogenic symptoms of animals caused by exposure to toxins, various types 
of quality improvement, destruction of toxic substances, prevention of toxicity from 
microorganism in  feedstuff and animal feeds, examination of inhibitors and toxic 
substances in animal feed, relationship between utilization of nutrients and 
inhibitors or toxins, QC of nutrients such as protein, energy, minerals in feedstuff and 
commercial feeds , laws relating to animal feed quality control 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 400 อาหารและการให�อาหารสัตว0 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น  

การเรียกชื่อและการจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว0 การเตรียมและการแปรรูปอาหารสัตว0
ระบบการย@อยอาหารของสัตว0 และการดูดซึมโภชนะ ปsจจัยและกลไกการควบคุมการกินอาหารของ
สัตว0 การประเมินคุณค@าทางโภชนาการของอาหาร มาตรฐานการให�อาหารและความต�องการโภชนะ
ของสัตว0ป[ก สุกร โคนมและโคเนื้อ การให�อาหารสัตว0ป[ก สุกร โคนมและโคเนื้อ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 400 Livestock Feeds and Feeding 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition  

Nomenclature and classification of animal feedstuffs, preparation and 
processing of animal feed, digestive systems of animals and nutrient absorption, 
causes and mechanisms of control of feed intake in animal, nutritional assessment 
of food, feeding standard of food and nutrient requirements of poultry, swine, dairy 
and beef cattle, poultry, swine, diary and beef dairy cattle feeding 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 404 อาหารสัตว0น้ําและการเพาะเลี้ยง 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

อาหารและสารอาหารท่ีจําเป\นต@อการดํารงชีพ การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ0ของ 
สัตว0น้ํา การเน@าเสียและการเสื่อมสลายของสารอาหาร การสร�างสูตรอาหาร และการประเมินคุณค@า
ทางโภชนาการอาหารสัตว0น้ํา และการเพาะเลี้ยงสัตว0 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 404 Aquatic Animal Nutrition and Aquaculture 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Feed and nutrients needed for maintenance, growth and reproduction of 
aquatic animals, decay and degradation of nutrients, feed formulation and nutrient 
evaluation, feed for fish and aquaculture 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการจัดการแปลงหญ�า 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความสําคัญของพืชอาหารสัตว0 ลักษณะทางพฤกษศาสตร0 ส@วนประกอบทางเคมีและ
คุณค@าทางอาหารของพืชอาหารสัตว0 การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว0 ให�ใช�ในฤดูท่ีขาดแคลน ได�แก@ การ
ทําหญ�าแห�งและหญ�าหมัก 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 407 Forage Crops and Pasture Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The importance of forage crops, botanical characteristics, chemical 
composition, and nutritive value of forage crops, preservation of forage crops for 
summer use when feed is shortage such as hay and silage 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ลักษณะของการเจริญเติบโตของร@างกาย รวมท้ังการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต@าง ๆ ของ
ร@างกาย ปsจจัยท่ีควบคุมและมีอิทธิพลต@อการเจริญเติบโตท้ังทางด�านอาหาร สรีรวิทยาและ
สภาพแวดล�อม การเจริญเติบโตของร@างกายท่ีมีผลต@อการสืบพันธุ0 ซากสัตว0 และการให�ผลผลิตศึกษา
ถึงสารเร@งการเจริญเติบโตของร@างกายสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 411 Animal Growth 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The nature of the body growth, including the growth of various tissues of 
the body, factors that control and influence the growth such as feed, physiology 
and environment, growth of the body affecting reproduction, carcass and yields, 
study of effect of growth promoters on animals 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 421 การใช�คอมพิวเตอร0ทางโภชนศาสตร0สัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ลักษณะและการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใช�ในงานอาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 421 Computer Usage in Animal Nutrition 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Characterization and functionality of the popular software packages in 
animal feed 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ประวัติความเป\นมาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว0 ลักษณะการดําเนินกิจการและการ
จัดการโรงงานอาหารสัตว0ในประเทศไทย ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับโรงงานอาหารสัตว0 
ชนิดและการทํางานของเครื่องมืออุปกรณ0ท่ีใช�ในโรงงานอาหารสัตว0 การผลิตอาหารสัตว0และควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว0ด�วยระบบประกันคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล�อม การแก�ไขปsญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจอาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 458 Feed Business Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

History of feed industry, type of feed mill operations, feed mill business 
in Thailand, regulations and laws related to the feed mill, types of machine and 
tools operated in feed mill, feed production and quality control by quality 
assurance system, environmental management, problems and solutions in feed mill 
business 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 497 สหกิจศึกษา 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา และผ@านการอบรมเตรียมความพร�อม 

                    ก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม@น�อยกว@า 30 ชั่วโมง 
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป\นพนักงานในสถานประกอบการท่ีมีการดําเนินงาน

เก่ียวข�องกับสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู@เป\นระยะเวลา ไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0ต@อเนื่อง นักศึกษาจะต�องผ@าน
การอบรม เตรียมความพร�อมก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต�องจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน   
สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว@างนักศึกษา อาจารย0ท่ีปรึกษา หรือ อาจารย0
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล�ว 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
AS 497 Co-operative Education 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that  

                   the proposed work study relates to the major field of  
                   study and; students are required to pass a minimum  
                   30-hours preparation session. 
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 

workplace in which the work is related to the major field of study of the student; 
students are required to pass a minimum 30-hours preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
work study placement education and give a presentation in a seminar in the 
presence of their classmates and academic advisors at the end of the course.   

(Minimum practice of 16 weeks) 
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สศ 498 การเรียนรู�อิสระ 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง อาจมีการฝ�กอบรม
เพ่ือเสริม สร�างความรู�ในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพได�ตามความเหมาะสมภายใต�
การกํากับดูแลของ อาจารย0ท่ีปรึกษาการเรียนรู�อิสระ  นักศึกษาต�องเขียนโครงการหรือโครงร@างการ
เรียนรู�อิสระ ส@งรายงาน ฉบับสมบูรณ0 และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา   

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
AS 498 Independent  Study 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the    

                   proposed Independent Study is related to  
                   the student's major field of study. 
A research study or a professional development project in the student’s 

major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย  

การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง นักศึกษา
ต�องเขียน โครงการศึกษา ส@งรายงานฉบับสมบูรณ0  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกข้ันตอนอยู@ใน
ความเห็นชอบของ อาจารย0ท่ีปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
AS 499 Overseas Study, Training or Internship 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the University that the proposed    

                   Overseas Study, Training or Internship is related to the   
                   student's major field of study. 
Overseas study, training or internship in an area related to the student's 

major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, 
and submit a full report   on completion of the training and give a presentation by 
the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
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กลุ(มวิชาเอกเลือก 
- กลุ(มวิชาสัตว�ปDก 
สศ 432 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ชว 340 พันธุศาสตร0เบ้ืองต�น หรือ เทียบเท@าตาม 

                    ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

หลักการถ@ายทอดทางพันธุกรรมของสัตว0ป[ก เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของสัตว0ป[ก ให�
สอดคล�องกับความต�องการของตลาด โดยใช�หลักพันธุศาสตร0 การผสมพันธุ0 การบันทึกประวัติและ
การวิเคราะห0ข�อมูลการคัดเลือก 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 432 Poultry Breeding and Improvement 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : BI 340 Introduction to Genetics or  

                   equivalence or As approved by program  
                   committee  

 

Principles of genetic transfer  in poultry, techniques to improve the 
quality of poultry in accordance with market demand, using the principles of 
genetics, breeding records and analysis of data selection 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[กสวยงาม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ธรรมชาติวิธีการและปsจจัยในการผลิตสัตว0ป[กสวยงามชนิดต@าง ๆ รวมถึงระบบการผสม
พันธุ0 ปรับปรุงพันธุ0 การเลี้ยงดูการให�อาหาร การคัดเลือก การจัดการ การตลาด และกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องมีการปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[กสวยงามในมหาวิทยาลัย การศึกษานอกสถานท่ี เช@น การเยี่ยม
ชม กิจการฟาร0มท้ังของภาคเอกชนและรัฐบาล 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 441 Fancy Birds Raising 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Nature, methods and factors in the production of various types of fancy 
birds, including mating system, breeding, feed, feeding, selection, management, 
marketing and related law, practical session in the University poultry farm, field trips 
such as visiting farms of private or government sector 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษ0ไก@พ้ืนเมือง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

พันธุ0และลักษณะประจําพันธุ0ของไก@พ้ืนเมืองไทยความสําคัญทางเศรษฐกิจการเลี้ยงและ
การจัดการเทคนิคการผสมและปรับปรุงพันธุ0ไก@ชนโรคและการสุขาภิบาล 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 443 Native Chickens Conservation and Raising 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Breeds and characteristics of native Thai chicken, economic importance, 
mating and breeding techniques for fighting cocks disease and sanitation 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 444 การผลิตไก@เพ่ือการค�า 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

การผลิตไก@เป\นการค�าทุกชนิด เช@น ไก@เนื้อ ไก@ไข@ ไก@พ้ืนเมือง ไก@สวยงาม ตลอดชีพจักร 
เช@น ระยะไก@เล็ก ไก@รุ@น ไก@พ@อแม@พันธุ0 ปู{ย@าพันธุ0 การฟsกไข@และตู�ฟsก รวมท้ังศึกษาทางด�านกายวิภาค
และสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธุ0 โรงเรือนอุปกรณ0 การแปรรูปผลผลิต การตลาด มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 444 Commercial Chicken Production 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Mass production of commercial broiler, layers, Thai native chicken, all 
kinds of beautiful native birds throughout the life cycle, such as chicken and chicken 
breeder grandparents, hatching and hatching cabinet, anatomy and physiology, 
breeding, housing and equipment, processing, marketing and field trips 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 461 เทคโนโลยีไข@และเนื้อสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : : ไม@มี  

โครงสร�างของไข@ท้ังฟอง องค0ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางฟ]สิกส0 และเคมีของไข@
คุณสมบัติทางชีววิทยา การตรวจสภาพไข@ คุณภาพและมาตรฐานของไข@ การใช�ไข@ในอุตสาหกรรม 
ต@าง ๆ โครงสร�างส@วนประกอบของเนื้อไก@ คุณค@าทางโภชนาการของเนื้อไก@ สินค�าไก@ และสัตว0ป[ก  
อ่ืน ๆ โรงงานฆ@าไก@ และระบบงานต@าง ๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 461 Poultry Eggs and Meat Technology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The structure of the egg, chemical composition, physical and chemical 
properties of eggs, as well as biological properties, egg inspection, quality and 
standards of the eggs, using eggs in various industries, structure of chicken parts, 
nutritional value of chicken, poultry products and poultry slaughter plants, and 
other various systems 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 483 การบริหารธุรกิจและการตลาดของสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก หรือ เทียบเท@าตาม 

                    ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

พันธุ0สัตว0ป[กและผลิตภัณฑ0 ท่ีตลาดนิยม การบริหารการลงทุนด�านการผลิตและ
การตลาดสัตว0ป[ก การประเมินอนาคตด�านการผลิตและการตลาด งานด�านการขาย การวิจัยธุรกิจ
และการตลาด การตลาดต@างประเทศ การศึกษาวิเคราะห0ต@าง ๆ เช@น ด�านลูกค�า ด�านคู@แข@งขัน ด�าน
ส@วนแบ@งตลาด ด�านกําไร ด�านกลยุทธ0 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 483 Poultry Marketing and Business Administration 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 241 Poultry Production or equivalence or 

                   As approved by program committee 
Poultry breeds and products as market’s need, investment administration 

of poultry production and marketing, forcasting evaluation in production and 
marketings, marketing and business research, international marketings, varous 
analyses such as customer, competitor, market share, profit, strategy and field trip 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 484 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร0มสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการเลี้ยงสัตว0ป[ก มาตรฐานฟาร0มการเลี้ยงสัตว0ป[ก ชนิด และ
ประเภทต@าง ๆ ระบบประกันคุณภาพการผลิต  เช@น  GAP, HACCP, Animal Welfare ฯลฯ        
การควบคุมการใช�ยา และสารตกค�างในเนื้อไก@ การประเมินระบบการผลิตเพ่ือให�ได�มาตรฐานสากล 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 484 Quality System and Poultry Farm Standardization 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Regulations relating to poultry production, standards for poultry farms, 
types of production, quality assurance system (ISO, GFP, Animal Welfare, etc.) drug 
control and residues in meat, poultry production systems and assessment to meet 
international standards 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 485 การประกวดและตัดสินสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

หลักวิธีการตัดสินและการให�คะแนนสัตว0ป[กประเภทต@าง ๆ เช@น พันธุ0เนื้อ พันธุ0ไข@ พันธุ0
สวยงาม การเตรียมสัตว0ป[กเพ่ือเข�าประกวดให�นักศึกษาได�ฝ�กหัดตัดสิน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 485 Poultry Contest and Judging 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Method of judging and rating of different kinds of poultry breeding such 
as egg type, meat type or fancy type, poultry preparation for a contest 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

- กลุ(มวิชาโคนมและโคเนื้อ 
สศ 462 การผลิตน้ํานมคุณภาพดี 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

คุณสมบัติทางเคมีและฟ]สิกส0ของน้ํานม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ํานมก@อนแปรรูป 
มาตรฐานการแปรรูป สุขศาสตร0ของน้ํานม ปsญหาในระบบการผลิตน้ํานม และวิธีแก�ไข 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 462 Production of High Quality Milk 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Chemical and physical properties of milk, change of milk quality before 
processing, standard of milk processing, hygiene of milk, problems and solutions in 
milk production 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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สศ 486 การประกวดและตัดสินโค-กระบือ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

พันธุ0และสมาคมพันธุ0 การตัดสินและการคัดเลือกโค-กระบือ รูปร@างและลักษณะของ
พันธุ0ต@าง ๆ เกณฑ0การตัดสินการใช�ระบบคะแนน การเตรียมโค-กระบือเข�าประกวด และการจัด
ประกวดโค-กระบือมีชีวิต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 486 Cattle and Buffalo Contest and Judging 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Breeds and cattle breed associations, judging and selection of cattle and 
Buffalo, conformation and characteristics of various breeds,  criteria and scoring 
system preparation of cattle and Buffalo for exhibition and contest 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

- กลุ(มวิชาการผลิตสุกร 
สศ 450 การจัดการสิ่งแวดล�อมในฟาร0มปศุสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปในเขตร�อนชื้นอิทธิพลของอุณหภูมิแสงการระบายอากาศต@อ
ตัวสัตว0การจัดการสิ่งแวดล�อมภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว0การบําบัดของเสียจากฟาร0มและแนวทางการ
นํามาใช�ประโยชน0การจัดการพ้ืนท่ีฟาร0มปศุสัตว0และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมสิ่งแวดล�อม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 450 Environmental Management in Livestock Farm 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

General climate in the tropics, influences of temperature, light and 
ventilation on the animal, environmental management in animal houses farm waste 
management and utilization, area management in animal farm, and laws relating to 
environmental control 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 457 การจัดการโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : : ไม@มี  

ความเป\นมาและลักษณะของการดําเนินกิจการโรงฆ@าสัตว0ในประเทศไทย ระเบียบ 
ข�อบังคับ และพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินกิจการโรงฆ@าสัตว0 ความสําคัญของระบบ  
GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), 
และระบบอ่ืน ๆ ในโรงฆ@าสัตว0 และผลิตภัณฑ0 การวางผังและการจัดการในโรงฆ@าชําแหละสัตว0 การ
จัดการของเสีย ปsญหาและอุปสรรคในการฆ@าและชําแหละ และแปรรูป 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 457 Slaughterhouse and Animal Products Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

History and slaughterhouse operations in Thailand, the importance of 
GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 
and other system for slaughter products, planning and management of 
slaughterhouses, waste management in slaughterhouse and processing plant 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว0 หรือ 

                    กจ 200 ความรู�เก่ียวกับธุรกิจ หรือ เทียบเท@า 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 

 

ความสําคัญขอบเขตและจริยธรรมของนักการจัดการธุรกิจปศุสัตว0 ระบบองค0กร
กระบวนการจัดการ ด�านการเงินบัญชี การผลิต เศรษฐศาสตร0 การลงทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ
ปศุสัตว0 การตลาดภายในและต@างประเทศ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 481 Livestock Business Management  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 240 Principles of Animal Husbandry or  

                   MG 200 Introduction to business or equivalent or  
                   As approved by program committee 
The importance of boundaries and ethics, business management, 

enterprise systems, livestock production accounts for the financial management, 
economics, investment, and return the cattle business. Domestic and international 
markets 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

- กลุ(มวิชาอาหารสัตว� 
สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว0 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 320  ชีวเคมีเบ้ืองต�น หรือ เทียบเท@า 

                  ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

ความสําคัญของไขมัน ไขมันจากพืช และไขมันจากสัตว0 ทางเคมี ชีวเคมีและโภชนะ   
การย@อย การดูดซึมและการขนส@งไขมันของสัตว0กระเพาะเด่ียวและสัตว0เค้ียวเอ้ือง กรดไขมันท่ีจําเป\น
ในอาหารสัตว0 และการใช�ไขมันในอาหารสัตว0 รวมถึงการขาดและการเสริมกรดไขมันท่ีจําเป\นใน
อาหารสัตว0 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 303 Fat in Animal Nutrition 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or equivalent or  

                   As approved by program committee 
Importance of fat, fat from vegetable and animal, chemical, biochemical 

and nutrient digestion, absorption and transport of fat in monogastric animals and 
ruminants, essential fatty acids in animal feed, and fat in animal feed 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 304 ไวตามินและแร@ธาตุในอาหารสัตว0 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

คุณสมบัติและโครงสร�างทางเคมี ขบวนเมตาโบลิซึม หน�าท่ี ความต�องการแหล@งใน
ธรรมชาติ การขาด การเสริมและการเป\นพิษของไวตามินและแร@ธาตุแต@ละชนิด 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 304 Vitamins and minerals in Animal Nutrition 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

The properties and chemical structure, metabolism, functions, 
requirements, natural sources of vitamin and minerals, the lack of vitamins and 
minerals, toxicity of vitamins and minerals 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 306 เครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงเพ่ือการวิเคราะห0อาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความรู�พ้ืนฐานและหลักการทํางานของอุปกรณ0และเครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงท่ีสําคัญ
ในการวิเคราะห0ทางอาหารสัตว0 การใช�อุปกรณ0และเครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงในการวิเคราะห0เชิง
ปริมาณ และคุณภาพของอาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 306 Advance Scientific Instruments for Animal Feed Analysis 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Basic principles and operation of equipment and advance scientific  
instrument used in the analysis of animal feed, use of equipment and advance 
scientific instruments in the analysis of quality of animal feeds 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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สศ 353 การจัดการอาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความสําคัญของอาหารสัตว0 การรักษาคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว0 สารพิษในวัตถุดิบ
อาหารสัตว0 สารพิษท่ีเกิดจากเชื้อราในอาหารสัตว0 การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ การคํานวณ
สูตรอาหารสัตว0 การจัดการโรงงานผสมอาหารสัตว0 แมลงศัตรูอาหารสัตว0 มีการศึกษานอกสถานท่ี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 353 Animal Feed Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The importance of animal feed, the quality of feedstuffs, toxins in 
feedstuffs caused by fungus, toxins in animal feed, quality inspection of feedstuffs, 
the feed formulation, feed mill management, feed inspection, field trips 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 393 การปฏิบัติงานห�องปฏิบัติการวิเคราะห0อาหารสัตว0 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

จัดให�นักศึกษาได�การปฏิบัติงานในห�องปฏิบัติการวิเคราะห0การอาหารสัตว0การใช�
เครื่องมือและอุปกรณ0ทางวิทยาศาสตร0พ้ืนฐานและการเตรียมสารเคมีสําหรับการวิเคราะห0การเก็บ
ตัวอย@างการเตรียมตัวอย@างอาหาร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
AS 393 Animal Nutrition Laboratorial Practice 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : AS 290 Farm Practice or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Arrange for students to work in the feed analysis laboratory, learning how 
to use basic scientific equipment and preparation for chemical analysis, feed 
sampling and preparation 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

สศ 405 โภชนศาสตร0และการให�อาหารม�า 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น หรือ เทียบเท@าตาม 

                    ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

สรีรวิทยาของระบบย@อยอาหาร โภชนะและความต�องการโภชนะ พฤติกรรมการกิน
อาหาร และการควบคุมปริมาณอาหารท่ีกิน ความสัมพันธ0ระหว@างโภชนะ โรค และการให�อาหารม�า 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 405 Horse Nutrition and Feeding 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or equivalent or  

                   As approved by program committee 
Physiology of the digestive system, nutrients and nutrient requirement, 

rating behavior and feed intake control, the relationship between nutrients and 
diseases, horses feeding 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 406 โภชนศาสตร0และการให�อาหารสัตว0ป{า 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

สรีรวิทยาของระบบย@อยอาหารโภชนะและความต�องการโภชนะพฤติกรรมการกิน
อาหารและการควบคุมปริมาณอาหารท่ีกินความสัมพันธ0ระหว@างโภชนะโรคและการให�อาหารสัตว0ป{า 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 406 Wildlife Nutrition and Feeding 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or equivalent or  

                   As approved by program committee 
Physiology of the digestive system, nutrients and nutrient requirement, 

eating behavior and feed intake control, the relationship between nutrients and 
diseases, wildlife feeding 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว0  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ประวัติความเป\นมาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว0 ชนิดและการทํางานของเครื่องมือ
อุปกรณ0ท่ีใช�ในโรงงานอาหารสัตว0 การสุ@มและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและอาหารสําเร็จรูป 
รูปแบบและการจัดการในโรงงานอาหารสัตว0 การผสมล@วงหน�า อาหารและวัตถุดิบชนิดเหลว การ
สูญเสียปริมาณอาหารในโรงงาน และการตลาดอาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 455 Feed Manufacturing Technology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

History of the feed industry, types of tools and equipment used in feed 
mill, sampling and quality control of raw materials and processed feed, patterns and 
management in the feed mill, a pre-mixed, liquid feed and raw materials, the loss of 
feed in factories and animal feed markets. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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สศ 480 กฎหมายอาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

กฎหมายท่ัวไป พระราชบัญญัติอาหารสัตว0 กฎกระทรวงและระเบียบเก่ียวกับอาหาร
สัตว0 และโรงงานอาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 480 Feed Law 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

General law, law, act and regulations related to animal feed and feed 
mill 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

- กลุ(มวิชาอ่ืน ๆ  
สศ 490 การฝ�กงาน  3 (0-270-0) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

จัดให�นักศึกษาได�เข�าฝ�กงานทางด�านการผลิตสัตว0 เช@น การผลิตสัตว0ป[ก การผลิตสุกร
การผลิตโคนมและโคเนื้อ และการผลิตอาหารสัตว0 เพ่ือเพ่ิมความรอบรู�และประสบการณ0จาก
หน@วยงานราชการและเอกชน โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 270 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 490 Professional Training 3 (0-270-0) 
 Prerequisite : None  

Assigned to practice in animals industry such as poultry production, pig 
production and dairy cattle production and feed mill, to increase the knowledge 
and experience in government agencies or private sectors with the consence of 
program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 270 hours, Self Study 0 hour /week) 
 

สศ 491 ปsญหาพิเศษ 3 (ปฏิบัตินอกเวลา) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

นักศึกษาเลือกค�นคว�าหรือทดลองในหัวข�อท่ีสนใจทางด�านสัตวศาสตร0 และเรียบเรียง
เขียนเป\นรายงานตามหลักวิชาการภายใต�การควบคุม และแนะนําของอาจารย0ท่ีปรึกษาปsญหาพิเศษ 

(ปฏิบัตินอกเวลา) 
AS 491 Special Problem 3 (Part-time practice) 
 Prerequisite : None  

Students choose to study or do the experiments on the topics of interest 
in zoology. And compile a report on a technical basis under the supervision and 
guidance of a supervisor special issue 

(Part-time practice) 
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สศ 493 การศึกษาหัวข�อสนใจ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

เลือกศึกษาในหัวข�อสนใจข�อหนึ่งหรือมากกว@าในสาขาวิชาสัตว0ศาสตร0ตามความ
เห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตรโดยคําแนะนําของอาจารย0ประจําวิชาและเรียบเรียงเป\นรายงาน
ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 493 Selected Topic 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Studies on one or more interested topics in the field of animal science 
with the consence of program committee under the advice of lecturer and compile 
a report 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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3.2  ช่ือ ตําแหน(งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย� 
3.2.1 อาจารย�ประจําหลักสูตร/อาจารย�ผู*รับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ตําแหน(งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปDพ.ศ. 

1. ผู�ช@วย
ศาสตราจารย0 

ประภากร ธาราฉาย Ph.D. Animal 
Functional 
Anatomy 

Ehime University, 
Japan 

2544 

   วท.ม สัตวศาสตร0 มหาวิทยาลัยขอนแก@น 2535 
   ทษ.บ สัตวศาสตร0  

(สัตว0ป[ก) 
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม@โจ� 

2532 

2. ผู�ช@วย
ศาสตราจารย0 

มานิตย0 เทวรักษ0พิทักษ0 Ph.D. Animal 
Science 

Central Luzon State 
University, Philippines 

2542 

   M.Sc. Animal 
Science 

Central Luzon State 
University, Philippines 

2535 

   ทษ.บ. สัตวศาสตร0 สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม@โจ� 

2522 

3. อาจารย0 บัวเรียม มณีวรรณ0 Ph.D. Agriculture  Ehime University, 
Japan 

2548 

   M.Sc. Agriculture Kagawa University , 
Japan 

2545 

   วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2538 
4. อาจารย0 กฤดา ชูเกียรติศิริ วท.ด. อายุรศาสตร0 

(สัตวแพทย0) 
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2555 

   วท.ม. อายุรศาสตร0 
สัตว0ป[ก 

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2550 

   สพ.บ. สัตว
แพทยศาสตร0 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2547 

5. อาจารย0 ไพโรจน0 ศิลม่ัน วท.ม. เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2544 
   ทษ.บ. 

 
โคนม-โคเน้ือ สถาบันเทคโนโลยี 

การเกษตรแม@โจ� 
2533 

6. อาจารย0 จํารูญ มณีวรรณ วท.ม. เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2543 
   ทษ.บ. สัตวศาสตร0 สถาบันเทคโนโลยี 

การเกษตรแม@โจ� 
2530 

7. อาจารย0 ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0 วท.ม. สัตวศาสตร0 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2547 

   วท.บ. เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว0 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2535 

8. อาจารย0 ไพโรจน0 พงศ0กิดาการ สพ.บ.  สัตว
แพทยศาสตร0 

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2529 

9. อาจารย0 ภาณุพงศ0 มหาพรหม สพ.บ. สัตว
แพทยศาสตร0 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 2547 
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3.2.2 อาจารย�ประจํา 
ท่ี ตําแหน(งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปDพ.ศ. 

1. รอง
ศาสตราจารย0 

สุทัศน0  ศิริ Dr. Sc. Agr. Animal Science Kyushu Tokai University, 
Japan 

2536 

   วท.ม เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 2524 
   วท.บ.  เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2518 

2. รอง
ศาสตราจารย0 

สมปอง  
สรวมศิริ 

Dr.Agr Animal Physiology 
& Nutrition 

University of Bonn,  
West Germany, Germany 

2527 

   วท.ม.  เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 2523 
   วท.บ.   เกษตรศาสตร0 (เกียรติ

นิยมอันดับ2) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 2520 

3. รอง
ศาสตราจารย0 

สุกิจ  
ขันธปราบ 

Dr. Sc. Agr. Animal Science Kyushu Tokai University, 
Japan 

2540 

   M.Sc. Animal Science Central Luzon State 
University, Philippines 

2527 

   ทษ.บ. สัตว0ป[ก สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม@โจ� 

2525 

4. รอง
ศาสตราจารย0 

ญาณิน  
โอภาสพัฒนกิจ 

Ph.D. Agriculture 
(Ruminant 
Nutrition) 

The University of 
Sydney, Australia 

2537 

   วท.ม. เกษตรศาสตร0  
(การผลิตสัตว0) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 2529 

   วท.บ. เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยขอนแก@น  2525 
5. ผู�ช@วย

ศาสตราจารย0 
จําเนียร ยศราช Ph.D. Animal Science University of the 

Philippines at Los Banos, 
Philippines 

2533 

   M.Sc. Animal Science University of the 
Philippines at Los Banos, 
Philippines 

2526 

   ทก.บ สัตวศาสตร0  
(เกียรตินิยมอันดับ1) 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม@โจ� 

2520 

6. ผู�ช@วย
ศาสตราจารย0 

มานิตย0  
เทวรักษ0พิทักษ0 

Ph.D. Animal Science Central Luzon State 
University, Philippines 

2542 

   M.Sc. Animal Science Central Luzon State 
University, Philippines 

2535 

   ทษ.บ. สัตวศาสตร0 สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม@โจ� 

2522 

7. ผู�ช@วย
ศาสตราจารย0 

อภิชัย  
เมฆบังวัน 

Ph.D. Animal Science Kagawa University, 
Japan 

2547 

   วท.ม.  การผลิตสัตว0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2527 
   วท.บ. เกษตรศาสตร0  

(สัตวบาล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2521 
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ท่ี ตําแหน(งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปDพ.ศ. 

8. ผู�ช@วย
ศาสตราจารย0 

ประภากร  
ธาราฉาย 

Ph.D. Animal Functional 
Anatomy 

Ehime University, Japan 2544 

   วท.ม สัตวศาสตร0 มหาวิทยาลัยขอนแก@น 2535 
   ทษ.บ สัตวศาสตร0  

(สัตว0ป[ก) 
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม@โจ� 

2532 

9. ผู�ช@วย
ศาสตราจารย0 

บัญชา  
พงศ0พิศาลธรรม 

Ph.D. Biochemistry Macaquaric University, 
Australia 

2543 

   M.Sc.  Agriculture University of New 
England 

2536 

   สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร0 จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2528 
10. อาจารย0 ดํารง ลีนานุรักษ0 Ph.D. Agriculture University of Sydney, 

Australia 
2532 

   M.Sc.  Agriculture  University of Sydney, 
Australia 

2526 

   วท.บ.  เกษตรศาสตร0  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 2520 

11. อาจารย0 วินัย  
โยธินศิริกุล 

Ph.D. Animal Science University of the 
Philippines at Los Banos, 
Philippines 

2538  

   วท.ม. สัตวศาสตร0 มหาวิทยาลัยขอนแก@น 2527 
   วท.บ. เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยขอนแก@น 2523 

12. อาจารย0 ทองเลียน บัวจูม Ph.D. Agriculture 
(Animal Science) 

Ehime University, Japan 2549 

   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 2541 
   ทษ.บ. สัตวศาสตร0 สถาบันเทคโนโลยี 

การเกษตรแม@โจ� 
2537 

13. อาจารย0 บัวเรียม 
มณีวรรณ0 

Ph.D. Agriculture  Ehime University, Japan 2548 

   M.Sc. Agriculture Kagawa University, 
Japan 

2545 

   วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2538 
14. อาจารย0 วิวัฒน0  

พัฒนาวงศ0 
วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2553 

   วท.ม. เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2547 
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 

(การผลิตสัตว0) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 

15. อาจารย0 กฤดา  
ชูเกียรติศิริ 

วท.ด. อายุรศาสตร0 
(สัตวแพทย0) 

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2555 

   วท.ม. อายุรศาสตร0(สัตว0ป[ก) จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2550 
   สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2547 
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ท่ี ตําแหน(งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปDพ.ศ. 

16. อาจารย0 จํารูญ มณีวรรณ วท.ม. เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2543 
   ทษ.บ. สัตวศาสตร0 สถาบันเทคโนโลยี 

การเกษตรแม@โจ� 
2530 

17. อาจารย0 ไพโรจน0 ศิลม่ัน วท.ม. เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2544 
   ทษ.บ. 

 
โคนม-โคเน้ือ สถาบันเทคโนโลยี 

การเกษตรแม@โจ� 
2533 

18. อาจารย0 ธนนันท0  
ศุภกิจจานนท0 

วท.ม. สัตวศาสตร0 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

   วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต
สัตว0 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

2535 

19. อาจารย0 ไพโรจน0  
พงศ0กิดาการ 

สพ.บ.  สัตวแพทยศาสตร0 จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2529 

20. อาจารย0 ภาณุพงศ0 
มหาพรหม 

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 2547 

 
3.2.3 อาจารย�พิเศษ 

ท่ี ตําแหน(งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปDพ.ศ. 

1. รอง
ศาสตราจารย0 

อนุชา ศิริ Ph.D. Dairy Nutrition University of the 
Philippines at Los Banos, 
Philippines 

2512 

2. ผู�ช@วย
ศาสตราจารย0 

พิสุทธ์ิ เนียมทรัพย0 Ph.D. Dairy Science University of Sydney, 
Australia 

2532 

   วท.ม.  เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 2520 
   วท.บ.  เกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 2514 
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4. องค�ประกอบเก่ียวกับประสบการณ�ภาคสนาม(การฝSกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

การฝ�กประสบการณ0ภาคสนามในแต@ละสาขาเอก (สัตว0ป[ก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ 
อาหารสัตว0) มีวัตถุประสงค0เพ่ือ เพ่ิมความรู�และประสบการณ0ให�แก@นักศึกษาโดยเป\นการฝ�กปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ หรือการฝ�กปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได�แก@ ฝ�กปฏิบัติงานด�านท่ีเก่ียวข�องกับ
สาขาวิชาในสถานประกอบการเอกชน หรือฝ�กในหน@วยงานราชการ เช@น กองควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว0 ฯลฯ ภายใต�การดูแลของอาจารย0นิเทศ เป\นเวลาไม@น�อยกว@า16 สัปดาห0 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู*ของประสบการณ�ภาคสนาม 
4.1.1 ประยุกต0ใช�หลักการแนวคิดทฤษฎีเข�าไปเพ่ิมความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด

วิเคราะห0 ค�นคว�า และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
4.1.2 ปฏิบัติงานด�วยความรับผิดชอบซ่ือสัตย0สุจริต เพ่ิมภาวะผู�นําในการทํางาน รู�จักการ

คิดริเริ่ม สร�างสรรค0 และเข�าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.1.3 แก�ปsญหาเฉพาะหน�าในการทํางาน และคิดค�นนวัตกรรมใหม@ ๆ เพ่ือลดปsญหาการ

ทํางาน และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกต@าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
4.1.4 ร@วมกันวิเคราะห0ปsญหา และหาแนวทางแก�ไข ร@วมกันกับผู�บังคับบัญชาข้ันต�นในท่ี

ทํางานได� 
4.1.5 สื่อสารกับผู�ใต�บังคับบัญชา ผู�ร@วมงาน และผู�บังคับบัญชาได�อย@างมีประสิทธิภาพ

สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศได�เหมาะสมกับระดับการทํางาน 
4.2 ช(วงเวลา 

ในภาคเรียนท่ี 1 ของชั้นป[ท่ี 4 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

การฝ�กปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเรียนรู�อิสระ การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรม
ต@างประเทศ จัดในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน รวมเวลา 16 สัปดาห0 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาค
การศึกษาหรือตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 
5. ข*อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา สศ 499 การศึกษา หรือ
ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ จะต�องมีการทํางานวิจัยท่ีเ ก่ียวข�องกับงานท่ีทําในสถาน
ประกอบการ (สศ 497 สหกิจศึกษา) หรือในสถานท่ีศึกษา (สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ 
อบรมต@างประเทศ) และเขียนรายงาน เสนอต@อกรรมการท่ีกํากับดูแล ตามรูปแบบ และระยะเวลาท่ี
กําหนดอย@างเคร@งครัด  

สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 498 การเรียนรู�อิสระ จะต�องทํางานวิจัย      
ด�านสัตวศาสตร0 1 เรื่อง โดยความเห็นชอบของอาจารย0ท่ีปรึกษา กรรมการท่ีกํากับดูแลรายวิชา หรือ
อาจารย0ประจําหลักสูตร  
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5.1 คําอธิบายโดยย(อ 
หัวข�องานวิจัยทางด�านสัตวศาสตร0จะต�องเป\นหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับการประยุกต0ใช�ความรู�

ทางด�านสถิติและเทคนิคการวางแผนการทดลอง เพ่ือศึกษาประเด็น หรือปsญหาท่ีนักศึกษาสนใจ 
ภายใต�การควบคุมดูแลของอาจารย0ท่ีปรึกษางานวิจัยกรรมการท่ีกํากับดูแลรายวิชา หรือ อาจารย0
ประจําหลักสูตร 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู* 
5.2.1 มีการกําหนดให�เขียนเป\นโครงการศึกษาของนักศึกษาแต@ละคน ตามความสนใจ 

ความถนัด ภายใต�การดูแล และแนะนํา จากอาจารย0ท่ีปรึกษางานวิจัย การนิเทศ
งาน นําเสนอรายงานผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และการประเมินผลการ
เรียนให�เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

5.2.2 การรายงานผลการวิจัยให�รายงานในลักษณะของรายงานทางวิชาการ ทุกข้ันตอน
ให�อยู@ในความเห็นชอบของอาจารย0ท่ีปรึกษางานวิจัย กรรมการท่ีกํากับดูแล
รายวิชา หรืออาจารย0ประจําหลักสูตร  

5.3 ช(วงเวลา 
ให�นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ สศ 498 การเรียนรู�อิสระ 

หรือ สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของแผนการ
ศึกษา ชั้นป[ท่ี 4 หรือตามความเห็นชอบของกรรมการท่ีกํากับดูแลรายวิชา หรืออาจารย0ประจํา
หลักสูตร จํานวนไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0 หรือ 1 ภาคการศึกษา 

5.4 จํานวนหน(วยกิต 
จํานวน 9 หน@วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
แต@งต้ังกรรมการเพ่ือกํากับดูแลรายวิชาและควบคุมการศึกษาให�เป\นตามความสนใจ

ความถนัดภายใต�การดูแลและแนะนําจากคณาจารย0ในสาขาวิชาท่ีได�รับการแต@งต้ัง 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

ให�นักศึกษานําเสนอรายงานผลอภิปราย และการประเมินผลวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา 
หรือวิชา สศ 498 การเรียนรู�อิสระ หรือวิชา สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรม
ต@างประเทศ ให�เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการท่ีแต@งต้ังจากคณะฯ ร@วมพิจารณา
ให�เสร็จสิ้นในภาคการศึกษานั้น ๆ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู*และกลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. บัณฑิตทีมีทักษะเปFนเลิศ เก(งงาน 
เก(งคน เก(งคิด เก(งวิชาการ 

 

กลยุทธ� 
1. ส@งเสริมความสัมพันธ0ระหว@างนักศึกษา อาจารย0 

และบุคลากร 
2. สนับสนุนให�นักศึกษามีโอกาสคิดและทํากิจกรรม

ร@วมกัน 
3. ควรส@งเสริมให�นักศึกษามีความคิดสร�างสรรค0และ

กล�าแสดงออก 
2. ด*านภาวะผู*นํา 
 

กลยุทธ� 
1. สอนให�นักศึกษารู�จักหลักคิดหลักทฤษฎี และหลัก

ปฏิบัติ 
2. ส@งเสริมให�นักศึกษาได�ฝ�กทักษะและมีประสบการณ0

กับชุมชน 
3. ด*านความเปFนผู*มีคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ� 

1. ส@งเสริมให�มีการนําคุณธรรมสู@การปฏิบัติ 
2. การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรม

วิชาการ 
4. ด*านภาษาต(างประเทศ 
 

กลยุทธ� 
1. ส@งเสริมทักษะด�านภาษาเพ่ือรองรับการเป]ดเสรี

ทางการศึกษา 
2. จัดการเรียนการสอนโดยให�มีการค�นคว�า

เอกสารอ�างอิง บทความเป\นภาษาอังกฤษ 
3. ส@งเสริมนักศึกษาให�เพ่ิมพูนทักษะการใช�ศัพท0เฉพาะ 

และภาษาต@างประเทศมากข้ึน 
4. ให�คําปรึกษาแนะนําให�นักศึกษาเรียนภาษาเพ่ิมเติม 

เพ่ือประโยชน0ในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไป 
5. ด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กลยุทธ� 
1. มีการมอบหมายงานให�นักศึกษาได�สืบค�นข�อมูล 

รวบรวมความรู�ท่ีได�นําเสนอในชั้นเรียนและเผยแพร@
ความรู�ให�กับผู�สนใจภายนอก 

2. มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู@
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกเพ่ือส@งเสริมให�เกิดการ
แสวงหาความรู�ท่ีทันสมัยฯลฯ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู*ในแต(ละด*าน 
2.1 ด*านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู*ด*านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) มีความยึดม่ันความดีงามในทางวิชาการ ซ่ือสัตย0สุจริต เสียสละ และมีน้ําใจ

ช@วยเหลือผู�อ่ืน 
2) มีวินัยตรงต@อเวลา และรับผิดชอบต@อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล�อม 
3) เคารพสิทธิของผู�อ่ืนคํานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ0ในสังคม 

2.1.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช*พัฒนาการเรียนรู*ด*านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) เป]ดโอกาสให�นักศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเป\นประโยชน0ต@อสังคม และแสดงถึงการมี 

เมตตา กรุณา และความเสียสละ 
2) ปลูกฝsงให�นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน�นการเข�าชั้นเรียนให�ตรงเวลา และการส@ง

งานภายในเวลาท่ีกําหนด 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต@อตนเอง และสังคมในระหว@างการจัดการเรียน

การสอน โดยยกตัวอย@างจากสถานการณ0จริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอย@าง 
4) ปลูกฝsงให�นักศึกษาแต@งกาย และปฏิบัติตนให�เหมาะสม ถูกต�องตามตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
5) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ในระหว@างการจัดการเรียนการสอน โดย

ยกตัวอย@าง จากสถานการณ0จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอย@าง 
6) เชิญวิทยากรผู�มีประสบการณ0 หรือผู�นําทางศาสนาต@าง ๆ บรรยายพิเศษเก่ียวกับ

จริยธรรม คุณธรรม ท่ีศาสนิกชนพึงปฏิบัติ 
7) ส@งเสริมให�นักศึกษาเข�าร@วมกิจกรรมทางศาสนา ท่ีหน@วยงานภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัยจัด 
8) จัดกิจกรรมยกย@องนักศึกษาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ทําประโยชน0ต@อสังคมและ

กิจกรรมส@งเสริมการปลูกฝsงจิตวิญญาณ ในการถือประโยชน0สังคมเป\นท่ีตั้ง 
9) การประพฤติตนเป\นแบบอย@างท่ีดีของอาจารย0ในด�านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู*ด*านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู�เรียนระหว@างร@วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากงานท่ีได�รับมอบหมายให�ทําไม@ว@าจะเป\นงานเด่ียวหรืองานกลุ@ม 
3) ประเมินจากบุคคลภายนอกท่ีมีส@วนเก่ียวข�องกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใช�แบบ

สํารวจหรือการสัมภาษณ0 
4) ประเมินจากการให�คะแนนการเข�าห�องเรียนและการส@งงานตรงเวลา  
5) ประเมินจากจากผลการเข�าร@วมกิจกรรมของนักศึกษา 
6) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข�อบังคับต@าง ๆ 

อย@างต@อเนื่อง 
7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข�าร@วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับคุณธรรม

และจริยธรรม  
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8) ประเมินจากแบบทดสอบท่ีสร�างข้ึนเพ่ือวัดประเด็นท่ีเก่ียวข�อง 
9) ประเมินจากจํานวนนักศึกษาท่ีทําการทุจริตในการสอบ 
10) ประเมินจากการสัมภาษณ0นักศึกษาในหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับการสอดแทรกคุณธรรม

และจริยธรรม ขณะท่ีมีการเรียนการสอนของอาจารย0 และการประพฤติตนเป\น
แบบอย@างท่ีดี 

2.2 ด*านความรู* 
2.2.1 ผลการเรียนรู*ด*านความรู* 

1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 
2) มีความสามารถในการประสมประสานเนื้อหาในสาขาวิชาชีพ และสาขาวิชาท่ี

เก่ียวข�อง 
3) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความก�าวหน�าและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาท่ี

ศึกษา 
4) มีความสามารถท่ีจะระบุกฎ ระเบียบ ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับสาขาวิชาชีพ 

2.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช*พัฒนาการเรียนรู*ด*านความรู* 
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เช@น การบรรยาย สถานการณ0จําลอง

บทบาทสมมติ ฯลฯ และการเป]ดโอกาสให�ผู�เรียนได�มีการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข�อสงสัย 

2) การค�นคว�าและทํารายงานท้ังเด่ียว และกลุ@มตามหัวข�อท่ีเป\นปsจจุบัน และผู�เรียนมี
ความสนใจ 

3) การอภิปรายเป\นกลุ@ม โดยนําเนื้อหาท่ีเรียนมาประสมประสาน กับเนื้อหาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง 

4) การเรียนรู�จากสถานการณ0จริงโดยการศึกษานอกสถานท่ี 
5) การเชิญผู�มีประสบการณ0มาบรรยายและทํารายงานสรุปประเด็นความรู�ท่ีได�รับ 
6) การจัดศูนย0การเรียนรู�ด�วยตนเองเพ่ือเสริมการเรียนรู� 
7) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝ�กกระบวนการคิด วิเคราะห0และวิพากษ0 ท้ังใน

ระดับบุคคลและกลุ@ม 
2.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู*ด*านความรู* 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบย@อย และให�คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข�อเขียนกลางภาค และปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการทํางานท่ีได�รับมอบหมาย และรายงานท่ีให�ค�นคว�า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห�องเรียน 
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
6) ประเมินด�านความรู�จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดให�ผู�เรียนในห�องเรียน 
7) ประเมินจากแบบประเมินความรู�ท่ีจัดเตรียมไว�สําหรับนักศึกษาท่ีเข�าใช�บริการ

ศูนย0การเรียนรู� 
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2.3 ทักษะทางปLญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู*ด*านทักษะทางปLญญา 

1) มีความสามารถในการใช�ระบบคิดท่ีวิเคราะห0 สังเคราะห0 และวิพากษ0ได� 
2) มีความสามารถในการประยุกต0ความรู�ท่ีได�รับเพ่ือแก�ไขปsญหาท่ีเกิดข้ึน และนําไป

บูรณาการกับศาสตร0อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
3) มีความสามารถในประเมินสรุปประเด็น และสร�างองค0ความรู�ใหม@ได� 

2.3.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช*พัฒนาการเรียนรู*ด*านทักษะทางปLญญา 
1) มอบหมายงานท่ีพัฒนาผู�เรียนให�มีการวิเคราะห0 สังเคราะห0และวิพากษ0ได� โดยใช�

รูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�ผู�เรียนมีโอกาสประยุกต0ความรู�ในการแก�ไขปsญหา 

เช@น การเรียนรู�แบบแก�ไขปsญหา (Problem-Based Learning) หรือ การจัดทํา
โครงการ (Project Based Learning) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�ผู�เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู�กับศาสตร0อ่ืน ๆ 
ได� เช@น การฝ�กปฏิบัติงานจริง การทํากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ@ม การเรียนรู�
แบบมีส@วนร@วม การเรียนรู�จากสถานการณ0จริง เป\นต�น 

4) มอบหมายให�ผู�เรียนทํารายงานค�นคว�าข�อมูลในสาขาวิชาและศาสตร0อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�องนํามาบูรณาการเพ่ือสร�างองค0ความรู�ใหม@ 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นการวิจัยเพ่ือสร�างองค0ความรู�ใหม@ (Research-
Based Learning) 

2.3.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู*ด*านทักษะทางปLญญา 
1) ประเมินจากการทดสอบท้ังการสอบย@อย การสอบกลางภาค และการสอบปลาย

ภาค 
2) ประเมินจากงานท่ีได�รับมอบหมายท้ังงานกลุ@มและงานเด่ียว เช@น โครงการหรือ

งานวิจัยท่ีมอบหมาย 
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู�เรียนระหว@างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห�องเรียน 

2.4 ทักษะความสัมพันธ�ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู*ด*านทักษะความสัมพันธ�ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตสํานึกต@อภาระหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายท้ังในระดับปsจเจกและองค0การ 
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานร@วมกับผู�อ่ืนอยู@บนพ้ืนฐานของการ  

นับถือความแตกต@าง และคุณค@าของความหลากหลาย 
3) มีภาวะการณ0เป\นผู�นําช@วยเหลือผู�อ่ืนและแก�ไขปsญหาในสถานการณ0ต@าง ๆ ได�

อย@างเหมาะสม 
4) มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู� เพ่ือพัฒนาตนเองท้ัง

ด�านวิชาการและวิชาชีพ 
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2.4.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช*พัฒนาการเรียนรู*ด*านทักษะความสัมพันธ�ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นการทํางานเป\นกลุ@มและงานท่ีต�องมี 
ปฏิสัมพันธ0ระหว@างบุคคล เช@น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการ
สัมมนาเก่ียวกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ 

2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต@อตนเองและองค0การ การมีมนุษยสัมพันธ0 การ
เข�าใจวัฒนธรรมขององค0การ การปรับตัวเข�ากับสภาวะแวดล�อม การยอมรับผู�อ่ืน 
ฯลฯ  

3) กําหนดการทํางานกลุ@มโดยให�นักศึกษาหมุนเวียนกันเป\นผู�นํากลุ@ม สมาชิกกลุ@ม
และผู�รายงานผล 

4) ปลูกฝsงให�มีความรับผิดชอบต@อหน�าท่ีท่ีได�รับในงานกลุ@ม 
5) เป]ดโอกาสให�นักศึกษาทุกคนได�เสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปราย และ

เสวนางานท่ีได�รับมอบหมายให�ค�นคว�า 
6) ส@งเสริมให�นักศึกษารู�จักเคารพสิทธิ และรับฟsงความคิดเห็นของผู�อ่ืน 

2.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู*ด*านทักษะความสัมพันธ�ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู�เรียน ขณะทํากิจกรรม
กลุ@มและงานท่ีต�องมีปฏิสัมพันธ0ระหว@างบุคคล 

2) ประเมินโดยเพ่ือนร@วมชั้นและอาจารย0ผู�สอนในการแสดงบทบาทของการเป\นผู�นํา
และผู�ตามในสถานการณ0การเรียนรู�ท่ีหลากหลาย โดยใช�แบบประเมินพฤติกรรม
ภาวการณ0เป\นผู�นําและผู�ตามท่ีดี 

3) ประเมินจากผลงานของกลุ@มและผลงานของผู�เรียนในกลุ@มท่ีได�รับมอบหมายให�
ทํางาน 

4) ประเมินจากการรายงานหน�าชั้นเรียนโดยอาจารย0ผู�สอน และนักศึกษา 
5) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ@ม 
6) ติดตามการทํางานกลุ@มของนักศึกษาเป\นระยะโดยการสัมภาษณ0 และบันทึก

พฤติกรรมเป\นรายบุคคล 
7) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา และ

บันทึกผลการประเมิน 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู* ด*านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช*
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถเลือกใช�ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
2) มีความสามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข�อมูล ติดต@อสื่อสาร 

จัดการ และนําเสนอข�อมูลได� 
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3) มีความสามารถนําเทคนิคทางสถิติและทางคณิตศาสตร0พ้ืนฐานมาใช�ในการศึกษา
ค�นคว�าวิเคราะห0 และนําเสนอประเด็นต@าง ๆ ได� 

4) มีความสามารถในการค�นคว�าหาความรู�ทางด�านวิชาการและวิชาชีพด�วยตนเอง 
 

2.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช*พัฒนาการเรียนรู* ด*านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นการฝ�กทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารท้ังการพูด
การฟsง และการเขียน 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป]ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ค�นคว�าหาความรู�โดยใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส@งเสริมให�ผู�เรียนสามารถเลือกใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให�นักศึกษามีโอกาสค�นคว�าเรียบเรียงข�อมูล พร�อม
การอ�างอิงแหล@งท่ีมาของข�อมูล และสามารถนําเสนอให�ผู�อ่ืนเข�าใจได�อย@างถูกต�อง
และให�ความสําคัญในการอ�างอิงแหล@งท่ีมาของข�อมูล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส@งเสริมให�ผู�เรียนได�ใช�ความสามารถในการนํา
เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร0พ้ืนฐานมาประยุกต0ใช� 

6) มอบหมายงานท่ีต�องค�นคว�าหาข�อมูลเชิงตัวเลข และนําเสนองานท่ีต�องมีการ
ตัดสินใจบนฐานข�อมูล และข�อมูลเชิงตัวเลข 

7) มอบหมายงานค�นคว�าองค0ความรู�จากแหล@งข�อมูลต@าง ๆ และให�นักศึกษานําเสนอ
หน�าชั้น 

2.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู* ด*านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห�องเรียน เช@น การสังเกต
พฤติกรรมการสอบย@อย 

2) ประเมินจากผลงานของผู�เรียนท้ังรูปแบบการนําเสนอรายงานหน�าชั้นเรียน และ
รายงานท่ีเป\นรูปเล@ม 

3) ประเมินจากเทคนิคท่ีนําเสนอโดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเทคนิคทางสถิติ และ
ทางคณิตศาสตร0พ้ืนฐาน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู*สู(รายวิชา(Curriculum 
Mapping)  

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด*านความรู* ทักษะทาง
ปLญญา 

ทักษะความสัมพันธ�
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ

ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                   
กลุ(มวิชาสังคมศาสตร�                   
ศท 021 สังคมศาสตร0ใน
ชีวิตประจําวัน 

� � � � �   � �  � � � � � �  � 

ศท 022 อารยธรรมโลก � � � � �   � � � � � � � � �  � 

ศท 104 มนุษย0และ
ส่ิงแวดล�อม 

� � � � �   � � � � � � � � � � � 

ศท 302 สังคมและ
วัฒนธรรมไทย 

� � � � �   � � � � � � � � � � � 

กช 321 เศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

� � � � �   � � � � � � � � � � � 

ศศ 101 เศรษฐศาสตร0เพื่อ
ชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ 

� � � � � �  � � � � � �  � �   

กลุ(มวิชามนุษยศาสตร�                   
ศท 011 มนุษย0กับความงาม
ทางศิลปะ 

� � � � �   �  � � �  � � �   

ศท 012 จิตวิทยากับ
พฤติกรรมมนุษย0 

� � � � �   � � � � � � � �    

ศท 013 สุขภาพเพื่อการ
ดํารงชีวิต 

� � � � �   � �  � � � � � �  � 

ศท 180ศิลปะกับความคิด
สร�างสรรค0 

� � � � �   � �  �    � �   

ศท 304 ศาสตร0และศิลปx
แห@งปsญญาชน 

� � � � �   � � � � �  � � � � � 

ศท 305 ประวัติศาสตร0และ
พัฒนาการของล�านนา 

� � � � �   � � � � � � � � �  � 

กลุ(มวิชาภาษา                   
ศท 031 การใช�ภาษาไทย � � � �    �   � � � � � �  � 

ศท 141 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 1 

� � � � �   � �  � � � � � � �  

ศท 142 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 2 

� �  � �   � �  � � � � � �   

ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
การเกษตร 1 

� � � � �   � � � � � � � � �  � 

หมายเหตุ : � หมายถึง ความรบัผิดชอบหลัก �หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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ทักษะด*าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด*านความรู* ทักษะทาง
ปLญญา 

ทักษะความสัมพันธ�
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ

ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุ(มวิชาวิทยาศาสตร�
และคณิตศาสตร� 

                  

วท 101  วิทยาศาสตร0เพื่อ
ชีวิต 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

วท 102 การพัฒนา
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลย ี

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ศท 014 การสืบค�นสารนิเทศ
เพื่อการศึกษา 

�  � � �   � �  � �   � �  � 

วอ 101 วิศวกรรมเบื้องต�นใน
ชีวิตประจําวัน 

 � � �  �  � �  � �   �  �  

วอ 102 นานาสาระเกีย่วกับ
อาหารและยา 

 � � �  �  � �  � �   �  �  

หมวดวิชาเฉพาะ                   
กลุ(มวิชาแกน                   
คศ 100 คณิตศาสตร0ขั้น
พื้นฐาน 

� � � � �    � � � � �    �  

คม 100 เคมีท่ัวไป � �  � � �  � �  � � �   � � � 

คม 250 เคมีอินทรีย0 � �  � �   �   �    �    

คม 320 ชีวเคมีเบื้องต�น � � � � � �  � � � �   � � �  � 

ชว 220 สัตววิทยา �   � �   � � � � � � � � � � � 

ชว 330 จุลชีววิทยา � � � � �   � �  � � � � �   � 

ชว 340 พันธุศาสตร0
เบื้องต�น 

� � � � � � � � � � � �   �  �  

พร 251 พืชเศรษฐกิจ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ฟส 102 ฟ]สิกส0พื้นฐาน  �  �     �  �     �   

ศป 241 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1 

� � � � �   � �  � �   � �   

ศป 242 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ2 

� � � � �   � �  � �  � � �   

ศป 243 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3 

� � � � �   � �  � �  � � �   

สต 301 หลักสถิติ � � � � �   � �  � �   � � �  

สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0
เบื้องต�น 

 �  � � �  �   � �   � � � � 

หมายเหตุ : � หมายถึง ความรบัผิดชอบหลัก �หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
 



มคอ. 2 112 

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด*านความรู* ทักษะทาง
ปLญญา 

ทักษะความสัมพันธ�
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ

ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก � �  � �   � �  � �   � �   

สศ 242 การผลิตโคและ
กระบือ 

� � � � � � � � �  � �   � � �  

สศ 243 การผลิตสุกร � � � � � �  � �  � �   � �   

สศ 290 การปฏิบัติงาน
ฟาร0ม 

 � �  �    �  � � �      

สศ 310 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว0เล้ียง 

� � � � � � � � �  � �   � � �  

สศ 320 เทคนิคการวางแผน
ทดลองและการวิเคราะห0
งานวิจัยทางสัตว0 

� � � � �   � �  � � � � � � � � 

สศ 430 การปรับปรุงพันธุ0
สัตว0 

 �  � �  � � � �  �   � � � � 

สศ 474 ยาและการใช�ยาใน
สัตว0 

� � � � � � � � �  � � � � � �   

สศ 492 สัมมนา � � �  � �  � � � �   � � � � � 

- กลุ(มวิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกสัตว�ปDก 

                  

สศ 351 โรงเรือนและ
อุปกรณ0สัตว0ป[ก 

� � � � �   � � � � �  �  � � � 

สศ 390 การปฏิบัติงาน
ฟาร0มสัตว0ป[ก 

� � �  �      �  � �  �  � 

สศ 401 โภชนศาสตร0และ
การให�อาหารสัตว0ป[ก 

� � � � � � � � � � � �   � � � � 

สศ 413 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว0ป[ก 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

สศ 440 การเล้ียงสัตว0ป[ก
เฉพาะอย@าง 

� � � � �   � � � � � � � � � � � 

สศ 451 การจัดการฟาร0ม
สัตว0ป[ก 

� � � � �   � � �   � �  � � � 

สศ 456 การฟsกไข@และการ
จัดการโรงฟsก 

� � � � �   � � � � � � � � � �  

สศ 460 เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ0สัตว0 

� � � � � � � � � � � � � � � � �  

สศ 471 โรคและสุขาภิบาล    
สัตว0ป[ก 

� � � � �   � �  � � �  � �   

สศ 497 สหกจิศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 
หมายเหตุ : � หมายถึง ความรบัผิดชอบหลัก �หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 



มคอ. 2 113 

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด*านความรู* ทักษะทาง
ปLญญา 

ทักษะความสัมพันธ�
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ

ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
สศ 498 การเรียนรู�อิสระ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

สศ 499 การศึกษา หรือ 
ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรม
ต@างประเทศ 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ                  
สศ 391 การปฏิบัติงาน
ฟาร0มโคนมและโคเน้ือ 

� � � � �  � � �  � � �  �    

สศ 402 โภชนศาสตร0และ
การให�อาหารโค 

� � � � � � � � �  � � � � � � �  

สศ 407 พืชอาหารสัตว0และ
การจัดการแปลงหญ�า 

� � � � �   � � � � � �  � � �  

สศ 410 การสืบพันธุ0และ
ผสมเทียมในสัตว0เล้ียง 

� �  � � � � � � �  �  � �  � � 

สศ 414 การให�นม  �  � �   � � � � �   � �   

สศ 452 การจัดการฟาร0ม 
โคนม 

� �  � � �  � � � � � � � � � � � 

สศ 453 การจัดการฟาร0ม 
โคเน้ือ 

 �  � �   � �  � �   � �   

สศ 472 โรคและการ
สุขาภิบาลโค-กระบือ 

� �  �    � �  � �       

สศ 497 สหกจิศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

สศ 498 การเรียนรู�อิสระ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

สศ 499 การศึกษา หรือ 
ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรม
ต@างประเทศ 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

วิชาเอกการผลิตสุกร                   
สศ 352 โรงเรือนและ
อุปกรณ0การเล้ียงสุกร 

 �  � �   � � �  �     �  

สศ 392 การปฏิบัติงาน
ฟาร0มสุกร 

� � � � � � � � �  � � � � � � �  

สศ 403 อาหารและการให�
อาหารสุกร 

 �  � �   � �  � �   � � � � 

สศ 410 การสืบพันธุ0และ
ผสมเทียมในสัตว0เล้ียง 

� �  � � � � � � �  �  � �  � � 

สศ 411 การเจริญเติบโต
ของสัตว0 

 �  � �   � � �  �    � �  

สศ 420 คอมพิวเตอร0เพื่อ
การปศุสัตว0 

� � � � �   � �  � � � � � � � � 

 
หมายเหตุ : � หมายถึง ความรบัผิดชอบหลัก �หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 



มคอ. 2 114 

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด*านความรู* ทักษะทาง
ปLญญา 

ทักษะความสัมพันธ�
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ

ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
สศ 454 การจัดการฟาร0ม
สุกร 

� � � � �   � �  � � � � � � � � 

สศ 473 โรคและสุขาภิบาล
สุกร 

� �  � �   � � � � �  � � � � � 

สศ 497 สหกจิศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

สศ 498 การเรียนรู�อิสระ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

สศ 499 การศึกษา หรือ 
ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรม
ต@างประเทศ 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

วิชาเอกอาหารสตัว�                   
คม 240 เคมีอนินทรีย0 � �  � � �  � �  � � �   � � � 

สศ 300 ปฏิบัติการโภชน-
ศาสตร0สัตว0 

� � � � �   �   � �   � � � � 

สศ 301 การควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว0 

 �  � �    �  �        

สศ 400 อาหารและการให�
อาหารสัตว0 

 �  � � �  � � � � �   � � � � 

สศ 404 อาหารสัตว0น้าํและ
การเพาะเล้ียง 

� � � � � � � � � � � �   � � � � 

สศ 407 พืชอาหารสัตว0และ
การจัดการแปลงหญ�า 

� � � � �   � � � � � �  � � �  

สศ 411 การเจริญเติบโต
ของสัตว0 

 �  � �   � � �  �    � �  

สศ 421 การใช�คอมพิวเตอร0
ทางโภชนศาสตร0สัตว0 

� �  �    �   �     � �  

สศ 458 การจัดการธุรกิจ
อาหารสัตว0 

 �  � � � � � � � � �   � �  � 

สศ 497 สหกจิศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

สศ 498 การเรียนรู�อิสระ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

สศ 499 การศึกษา หรือ 
ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรม
ต@างประเทศ 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

- กลุ(มวิชาเอกเลือก                   
กลุ(มวิชาสัตว�ปDก                   
สศ 432 การปรับปรุงพันธุ0
สัตว0ป[ก 

 �  � �  � � � �  �   � � � � 

 
หมายเหตุ : � หมายถึง ความรบัผิดชอบหลัก �หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
 



มคอ. 2 115 

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด*านความรู* ทักษะทาง
ปLญญา 

ทักษะความสัมพันธ�
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ

ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
สศ 441 การเล้ียงสัตว0ป[ก
สวยงาม 

� � � � �   � � � � � �  � � �  

สศ 443 การเล้ียงและการ
อนุรักษ0ไก@พื้นเมือง 

� � � � �  �  �  � �  � � �   

สศ 444 การผลิตไก@เพื่อ
การค�า 

� � � � �   � � � � � �  � � �  

สศ 461เทคโนโลยีไข@และ
เน้ือสัตว0ป[ก 

� � � � � �  � � � � � �  � � �  

สศ 483 การบริหารธุรกิจ
และการตลาดของสัตว0ป[ก 

� � � � �  �  �  �   �  �  � 

สศ 484 ระบบคุณภาพและ
มาตรฐานฟาร0มสัตว0ป[ก 

� � � � �  �  �  �   �  �  � 

สศ 485 การประกวดและ
ตัดสินสัตว0ป[ก 

� � � � �  �  �  �   �  �   

กลุ(มวิชาโคนมและโคเน้ือ                   

สศ 462 การผลิตนํ้านม
คุณภาพดี 

� � � � �   � �  � � �  � �   

สศ 486 การประกวดและ
ตัดสินโค-กระบือ 

� � � � �   � � � � � �  � � �  

กลุ(มวิชาการผลิตสุกร                   

สศ 450 การจัดการ
ส่ิงแวดล�อมในฟาร0มปศุสัตว0 

� �  � � � � � � � � �   � �   

สศ 457 การจัดการโรงฆ@า
สัตว0และผลิตภัณฑ0 

� � � � � �  � � � � � � � � � � � 

สศ 463 เน้ือและผลิตภัณฑ0
เน้ือ 

� � � � � �  � � � � � �  � � �  

สศ 481 การจัดการธุรกิจ 
ปศุสัตว0 

� � � � �   � � � � � � � � � �  

กลุ(มวิชาอาหารสตัว�                   

สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว0 � � � � �   �   � �   � �  � 

สศ 304 ไวตามินและแร@ธาตุ
ในอาหารสัตว0 

� � � � �   �   � �   � �  � 

สศ 306 เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร0ชั้นสูงเพื่อการ
วิเคราะห0อาหารสัตว0 

� � � � �   �   � �   � �  � 

สศ 353 การจัดการอาหาร
สัตว0 

� �  �       �     �   

 
หมายเหตุ : � หมายถึง ความรบัผิดชอบหลัก �หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
 



มคอ. 2 116 

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด*านความรู* ทักษะทาง
ปLญญา 

ทักษะความสัมพันธ�
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ

ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
สศ 393 การปฏิบัติงานใน
ห�องปฏิบัติการอาหารสัตว0 

� � � � �   �   � �   � � � � 

สศ 405 โภชนศาสตร0และ
การให�อาหารม�า 

� �  � � � � � � � � � � � � � � � 

สศ 406 โภชนศาสตร0และ
การให�อาหารสัตว0ป{า 

� �  � � � � � � � � � � � � � � � 

สศ 455 เทคโนโลยีโรงงาน
อาหารสัตว0 

 �  � �   �   � �   � �  � 

สศ 480 กฎหมายอาหาร
สัตว0 

 �  � � � � �   � �   � � � � 

กลุ(มวิชาอ่ืน ๆ                   

สศ 490 การฝ�กงาน � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

สศ 491 ปsญหาพิเศษ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

สศ 493 การศึกษาหวัข�อ
สนใจ 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 
 
 

หมายเหตุ : � หมายถึง ความรบัผิดชอบหลัก �หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให*ระดับคะแนน(เกรด) 

ใช�หลักเกณฑ0ในการให�ระดับคะแนนตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยแม@โจ� ว@าด�วยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ข�อ 12 การวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยกําหนดความหมายดังนี้ 
 

อักษรระดับคะแนน ระดับผลการเรียน แต*มระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม 4.0 

  B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 

  C+ ค@อนข�างดี 2.5 
C ปานกลาง 2.0 

  D+ ค@อนข�างอ@อน 1.5 
D อ@อน 1.0 
F ตก 0.0 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข�างต�นแล�ว ผู�สอนอาจใช�อักษรอ่ืน เพ่ือเป\นสัญลักษณ0แสดงผล

การศึกษาโดยมีความหมายดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 

อักษร ความหมาย 
S ผลการศึกษาเป\นท่ีพอใจหรือแสดงว@านักศึกษาสอบผ@าน 
U ผลการศึกษาไม@เป\นท่ีพอใจหรือแสดงว@านักศึกษาสอบไม@ผ@าน 
I ไม@สมบูรณ0 
V ลงทะเบียนในฐานะผู�เข�าร@วมฟsง โดยไม@มีการประเมินผลและมีเวลาเรียน   

ไม@น�อยกว@าร�อยละ 80 
W ถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา 
Op การเรียนการสอนยังไม@สิ้นสุดให�ใช�เฉพาะบางรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด 



มคอ. 2 118 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู*ขณะท่ีนักศึกษายังไม(สําเร็จการศึกษา 

การประเมินผลแต@ละรายวิชาต�องผ@านท่ีประชุมอาจารย0ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประจําคณะก@อนการประกาศผล 

การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 
1) เม่ือรายวิชาตัดเกรดเรียบร�อยแล�วให�อาจารย0ประจําหลักสูตรหรือกรรมการระดับอ่ืนตาม

ความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมินและให�เกรดในรายวิชานั้น ถ�าผิดสังเกต 
เช@น มี A หรือ F หรือ I มากเกินไป ให�บันทึกและรายงานผลต@อกรรมการประจําคณะ 

2) กรรมการประจําคณะจัดประชุมพิจารณาเกรดโดยบรรจุเรื่องการทวนสอบให�เป\นวาระ
พิจารณาการรายงานผลจากข�อ 1  

3) กรรมการประจําคณะอาจพิจารณาให�อาจารย0ประจํารายวิชาทบทวนการให�เกรด 
การทวนสอบระดับหลักสูตร 
1) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการณ0ได�งานทําของบัณฑิตท่ีตรงกับสาขาวิชา และ

ความพึงพอใจของบัณทิตต@อการนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต0ใช�ในการทํางาน 
2) สํารวจความคิดเห็นของผู�ใช�บัณฑิตในด�านความรู�ความสามารถ และการทํางานในสถาน

ประกอบการ 
3) สํารวจความคิดเห็นจากสถาบันอ่ืน ๆ ในด�านความรู� ความพร�อม หรือ คุณสมบัติอ่ืนท่ี

จําเป\นของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแล�วไปศึกษาต@อในระดับปริญญาท่ีสูงข้ึน 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู*หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

1) ภาวะการณ0ได�งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต@ละรุ@นท่ีจบการศึกษา ในด�าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต@อความรู� ความสามารถ ความม่ันใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู�ประกอบการ โดยการขอเข�าสัมภาษณ0 หรือ การส@งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา และเข�าทํางานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต@าง ๆ เช@น ป[ท่ี 1 ป[ท่ี 5 เป\นต�น  

3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส@งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด�านความรู� ความพร�อม และสมบัติด�านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาและเข�าศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

4) การประเมินจากนักศึกษาเก@า ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง@ของความพร�อมและความรู�จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเป]ดโอกาสให�มีการเสนอข�อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให�ดี
ยิ่งข้ึนด�วย 

5) ความเห็นจากผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เป\นอาจารย0พิเศษ ต@อ
ความพร�อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการ
เรียนรู� และการพัฒนาองค0ความรู�ของนักศึกษา 
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6) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป\นรูปธรรม เช@น จํานวนสิทธิบัตรจํานวนรางวัลทางสังคม และ
วิชาชีพ จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัคร
ในองค0กรท่ีทําประโยชน0ต@อสังคม 

7) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการณ0ได�งานทําของบัณฑิตท่ีตรงกับสาขาวิชา และ
ความพึงพอใจของบัณฑิตต@อการนําความรู�ได�รับไปประยุกต0ใช�ในการทํางาน 

8) สํารวจความคิดเห็นของผู�ใช�บัณฑิตในด�านความรู�ความสามารถ และการทํางานในสถาน
ประกอบการ 

9) สํารวจความคิดเห็นจากสถาบันอ่ืน ๆ ในด�านความรู� ความพร�อม หรือคุณสมบัติอ่ืนท่ี
จําเป\นของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแล�วไปศึกษาต@อในระดับปริญญาท่ีสูงข้ึน 

10) สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความรู�ของบัณฑิตจากคณาจารย0 และผู�ใช�บัณฑิต 
11) จัดสัมมนาผู�ประกอบการ/ผู�ใช�บัณฑิตของมหาวิทยาลัยท้ังในภาพรวมและของสาขาวิชา 
12) สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความรู�ของบัณฑิตจากผู�ใช�บัณฑิต และผู�มีส@วนได�ส@วนเสีย 
13) สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความรู�ความพร�อม หรือ คุณสมบัติอ่ืน ๆ ของบัณฑิตโดยใช�

ช@องทางนิเทศงานสหกิจศึกษา 
14) การประเมินจากศิษย0เก@า-ศิษย0ปsจจุบันในแง@ของความพร�อม และความรู�จากสาขาวิชาท่ี

เรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับ การประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมท้ังเป]ดโอกาสให�เสนอข�อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให�ดียิ่งข้ึนด�วยการ
ประเมินจากผู�ปกครอง 

 
3. เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต@าง ๆ และได�รับการเสนอชื่อให�รับปริญญา จะต�องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

1) ต�องเรียนรายวิชาต@าง ๆ ให�ครบตามหลักสูตร และเง่ือนไขของสาขาวิชานั้น และต�องไม@มี
รายวิชาใดท่ีได�รับอักษร I และหรือ Op 

2) ต�องใช�เวลาเรียนไม@น�อยกว@าท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร 
3) ต�องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไม@น�อยกว@า 2.00 
4) ต�องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในหมวด สศ ท่ีลงทะเบียนเรียนไม@น�อยกว@า 

2.00 
5) ไม@มีหนี้สินใด ๆ ต@อมหาวิทยาลัยและหรือหนี้สินอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรับรู� 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 120 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย� 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม( 
1) มีการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให�แก@อาจารย0ใหม@ให�มีความรู�และเข�าใจถึง

บทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบและนโยบายของมหาวิทยาลัยคณะตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน 
2) จัดทําระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) ให�กับคณาจารย0ใหม@ 
3) จัดทําคู@มือคณาจารย0และเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานให�คณาจารย0 
4) คณะจัดให�มีการมอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบและนโยบายระบบการทํางานต@าง ๆ ใน

ส@วนท่ีเก่ียวข�องของคณะ 
 
2. การพัฒนาความรู*และทักษะให*แก(คณาจารย� 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
1) ให�ความรู�เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป\นสําคัญการวัดผลและการ

ประเมินผล 
2) ให�ความรู�เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
3) สนับสนุนให�คณาจารย0เข�าร@วมประชุมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับการเรียนการ

สอน 
4) สนับสนุนให�มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด*านอ่ืนๆ 
1) ส@งเสริมและผลักดันให�คณาจารย0และนักวิชาการของคณะฯ ทํางานวิจัยมากข้ึน และ

พัฒนาคุณภาพงานวิจัยให�ดียิ่งข้ึน 
2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานฟาร0มปศุสัตว0ให�เอ้ือต@อการสร�างรายได� และสามารถ

สนับสนุนการฝ�กปฏิบัติงานภายในของนักศึกษา และการทํางานวิจัยของคณาจารย0
นักวิชาการ และนักศึกษาของคณะฯ 

3) แสวงหาความร@วมมือกับหน@วยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือท่ีจะพัฒนานวัตกรรม
และวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมรายได�ของคณะฯ และยังเป\นแหล@งบ@มเพาะความรู�ให�กับนักศึกษา 

4) สร�างเครือข@ายความร@วมมือในการทํางานวิจัยกับหน@วยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ัง
ภายในประเทศและต@างประเทศ 

5) ส@งเสริมและสนับสนุนให�คณาจารย0พัฒนาผลงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามตําแหน@งงาน (เช@น
การประชุมวิชาการ) 

6) ส@งเสริมให�มีโอกาสเข�าร@วมกิจกรรมทางวิชาการและเพ่ิมพูนความรู�ด�านวิชาการและ
วิชาชีพ 

7) ส@งเสริมให�เกิดการบูรณาการด�านวิชาการและวิชาชีพกับพันธกิจด�านการเรียนการสอน
การวิจัยและบริการวิชาการ 

8) มีการให�ความรู�ด�านจรรยาบรรณอาจารย0และควบคุมดูแลให�คณาจารย0ถือปฏิบัติ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 แต@งต้ังอาจารย0ประจําหลักสูตรเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีระบุไว�ในแนวทางการบริหารเกณฑ0

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบ / ประกาศของมหาวิทยาลัย 
แม@โจ� ท่ีประกาศใช�ในขณะนั้น และระเบียบ / ประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยอนุโลม 

1.2 อาจารย0ประจําหลักสูตรทําหน�าท่ีสนับสนุนช@วยเหลือและดําเนินกิจกรรมได�ครบถ�วนตาม
เกณฑ0ของการประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.3 กําหนดให�อาจารย0ผู�สอนในหลักสูตรมีส@วนร@วมในกิจกรรมตามข�อ 1.1 และ 1.2  
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย@างมีประสิทธิภาพ 
2) ส@งเสริมให�มีการใช�ทรัพยากรร@วมกันระหว@างหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ต@างคณะท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู(เดิม 

1) อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เป\นสถานท่ีสอน พ้ืนท่ีประมาณ 1,544 ตารางเมตร
ประกอบด�วย ห�องบรรยาย 4 ห�อง ห�องปฏิบัติการ 3 ห�อง ห�องประชุม 3 ห�อง
ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0 2 ห�อง 

2) อาคารศูนย0เรียนรวม (อาคารเรียนรวมแม@โจ� 70 ป[) เป\นสถานท่ีสอน พ้ืนท่ีประมาณ
2,426 ตารางเมตร ประกอบด�วย ห�องบรรยาย 12 ห�อง ห�องบริการคอมพิวเตอร0/
อินเตอร0เน็ต 5 ห�อง ห�องปฏิบัติการ 1 ห�อง ห�องประชุม 3 ห�อง ห�องโถงแสดงผลงาน 2 
ห�อง 

3) อาคารศูนย0สัตวศาสตร0และเทคโนโลยี เป\นสถานท่ีสอน พ้ืนท่ีประมาณ 14,200 ตาราง
เมตร ประกอบด�วยห�องเรียน ห�องปฏิบัติการและห�องประชุมสัมมนา 

 
นอกจากนี้มีทรัพยากรท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอนของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม@โจ�

มีทุกประเภท ประกอบด�วย หนังสือ วิทยานิพนธ0 วารสาร และหนังสือพิมพ0 จุลสาร กฤตภาค
โสตทัศนวัสดุ และฐานข�อมูลสําเร็จรูปCD-ROM, CD-ROM, MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกล@าว
ข�างต�นมีจํานวน ดังนี้ 
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จํานวนหนังสือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 
หมวด คําอธิบายหมวด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
000 เบ็ดเตล็ด 7,527เล@ม 1,649 เล@ม 
100 ปรัชญา 2,199เล@ม 293 เล@ม 
200 ศาสนา 3,619 เล@ม 221 เล@ม 
300 สังคมศาสตร0 40,071เล@ม 6,205 เล@ม 
400 ภาษาศาสตร0 2,645เล@ม 1,671 เล@ม 
500 วิทยาศาสตร0บริสุทธิ์ 7,891เล@ม   5,231 เล@ม 
600 วิทยาศาสตร0ประยุกต0 32,081 เล@ม 11,770 เล@ม 
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 3,258 เล@ม  679 เล@ม 
800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,142 เล@ม 499 เล@ม 
900 ประวัติศาสตร0 5,734 เล@ม 840 เล@ม 

 รวม 107,167เล(ม 29,058เล(ม 
ส่ือโสตทัศนวัสดุ 

รายการ จํานวน 
CD/DVD/Diskette มาพร�อมกับหนังสือ 4,180 
CD/DVD เกษตร 186 
CD/DVD การศึกษา 145 
CD/DVD สารคดี 99 
CD/DVD บทเรียนภาษา 25 
CD/DVD ซีดีรอมท่ัวไป 117 
CD/DVD กีฬา 37 
CD/DVD บันเทิง 47 

รวม 4,836 
 

บทความวารสาร จํานวน 103,302 บทความ 
วารสารภาษาไทย จํานวน 719 รายการ 
วารสารภาษาต@างประเทศ  จํานวน 495 รายการ 
ฐานข�อมูลออนไลน0 จํานวน 16 ฐานข�อมูล 
ฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกส0 
E-book, E-clipping, E-journal 

จํานวน 5 ฐานข�อมูล 

 

นอกจากนี้ ยังมีห�องสมุดของหน@วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม@ เช@น มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม@ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม@
มหาวิทยาลัยพายัพ เป\นต�น และยังมีการติดต@อสื่อสารแบบเชื่อมโยงเครือข@ายในฐานข�อมูล Journal 
Link และวิทยานิพนธ0/งานวิจัยออนไลน0 ตลอดจนสหบรรณานุกรม 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1) มหาวิทยาลัยมีคณะทํางานประเมินสมรรถนะ และประสิทธิภาพ เครื่องมือวิทยาศาสตร0

เพ่ือเตรียมความพร�อมในการจัดต้ังศูนย0เครื่องมือวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีข้ันสูง 
2) คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณประจําป[ในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา

สื่ออุปกรณ0ในห�องเรียน และปฏิบัติการให�ทันสมัย 
3) คณะฯ จัดประชุมเพ่ือให�คณาจารย0ร@วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ0 และ

อุปกรณ0การเรียนการสอน 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) สํารวจความต�องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป\นประจําทุกป[จากผู�สอนและผู�เรียน 
2) ประเมินความเพียงพอจากความต�องการใช�ของอาจารย0และผู�เรียนทุกรายวิชา 

 
3. การบริหารคณาจารย� 

3.1 การรับอาจารย�ใหม( 
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติ 

1) คุณสมบัติท่ัวไปเป\นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู@ มหาวิทยาลัยท่ีเน�น
การผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย (ค 1) และนําไปสู@วิสัยทัศน0
ของมหาวิทยาลัย 

2) คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
- สําเร็จการศึกษาไม@ต่ํากว@าระดับปริญญาโท 
- มีความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต@างประเทศอ่ืน ๆ ได�เป\นอย@างดี 

3.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก 
โดยการสอบข�อเขียนหรือสอบสัมภาษณ0และ/หรือทดสอบความสามารถในการสอน
โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย/คณะแต@งต้ัง 

3.1.3 การแต@งต้ังและประเมินผลการปฏิบัติงานให�เป\นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

3.2 การมีส(วนร(วมของคณาจารย�ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1 จัดประชุมคณาจารย0ในคณะฯ อย@างน�อยป[ละ 1 ครั้งเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนประจําป[ของคณะฯ 
3.2.2 จัดประชุมอาจารย0ประจําหลักสูตรอย@างน�อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้งเพ่ือการ

เตรียมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร 
3.2.3 จัดประชุมร@วมกันระหว@างอาจารย0ประจําหลักสูตรและอาจารย0ผู�สอนทุกรายวิชาใน

หลักสูตรอย@างน�อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพ่ือ 
1) การแบ@งภาระงานสอน 
2) วางแผนการจัดการเรียนการสอนการประเมินผล 
3) การให�ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน 
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4) เก็บรวบรวมข�อมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือนําไปใช�ในการปรับปรุง
หลักสูตร 

5) หาแนวทางท่ีจะทําให�หลักสูตรบรรลุเป�าหมาย 
3.3.4 อาจารย0ประจําหลักสูตรทําหน�าท่ีทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นป[การศึกษาเพ่ือ

นําไปสู@การปรับปรุงหลักสูตร 
3.3.5 ให�แต@งต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีตามแนวทางท่ีกําหนดไว�ใน

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.3 คณาจารย�ท่ีสอนบางเวลาและคณาจารย�พิเศษ 

3.3.1 อาจารย0ประจําหลักสูตร/อาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรร@วมกันพิจารณารายชื่อ
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเหมาะสม 

3.3.2 อาจารย0ประจําหลักสูตร/อาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรเชิญผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก
มาร@วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข�อท่ีต�องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือ
ประสบการณ0จริง 

3.3.3 การจัดจ�างอาจารย0พิเศษต�องมีการวางแผนล@วงหน�า เป\นรายภาคการศึกษาเป\นอย@าง
น�อย 

3.3.4 อาจารย0ประจําหลักสูตรจัดให�มีการประเมินผลการสอนของอาจารย0พิเศษทุก       
ภาคการศึกษา 

 
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง 
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติและมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนให�ตรงตาม

ภาระหน�าท่ีท่ีต�องรับผิดชอบ 
4.1.2 ต�องผ@านการคัดเลือกตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยแม@โจ�ในตําแหน@งนั้น ๆ 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู*เพ่ือการปฏิบัติงาน 
4.2.1 จัดให�มีการฝ�กอบรมในด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
4.2.2 จัดให�มีการศึกษาดูงาน หรือ ทัศนศึกษาอย@างน�อย ป[ละ 1 ครั้ง เพ่ือให�เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู�การทํางานนอกเหนือจากการทํางานตามท่ีได�กําหนดไว� 
4.2.3 สนับสนุนให�บุคลากรได�ร@วมงานกับคณาจารย0ในโครงการบริการวิชาการ และงานวิจัย

ของคณะฯ 
4.2.4 มีการให�ความรู�ด�านจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนควบคุมดูแลให�

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
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5. การสนับสนุนและการให*คําแนะนํานักศึกษา 
5.1 การให*คําปรึกษาด*านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก(นักศึกษา 

5.1.1 คณะฯ แต@งต้ังอาจารย0ท่ีปรึกษาให�แก@นักศึกษาทุกคนเพ่ือทําหน�าท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

5.1.2 อาจารย0ทุกคนจัดทําตารางการทํางานพร�อมกําหนดเวลาว@างเพ่ือให�นักศึกษาสามารถ
เข�าพบได�ตามเวลาท่ีได�กําหนดไว� 

5.1.3 อาจารย0เป]ดช@องทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เช@น E-mail,  FaceBook ฯลฯ 
5.2 การอุทธรณ�ของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการเรียน
การสอนสามารถดําเนินการได�ดังนี้ 

1) ให�สอบถามจากอาจารย0ผู�สอนประจําวิชา 
2) ยื่นคําร�องขอดูกระดาษคําตอบภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผลการศึกษา 
3) นักศึกษาสามารถยื่นคําร�องอุทธรณ0ได�โดยตรงต@อคณบดีอธิการบดีหรือคณะกรรมการท่ี

มหาวิทยาลัยแต@งต้ังโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ยื่นเรื่องต@อคณบดี 
2. คณะแต@งต้ังกรรมการพิจารณาข�ออุทธรณ0 
3. แจ�งผลการพิจารณาให�ทราบภายใน 30 วัน หลังจากวันท่ียื่นอุทธรณ0 
 

6. ความต*องการของตลาดแรงงานสังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู*ใช*บัณฑิต 
6.1 จัดสํารวจความต�องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท้ังเชิงปริมาณ

และคุณภาพ 
6.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตรเพ่ือใช�เป\นข�อมูล

ในการปรับปรุงหลักสูตรต@อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 126 

7. ตัวบ(งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ปDการศึกษา (ปDที่) ตัวบ(งชี้ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 
1. อาจารย0ประจําหลักสูตรอย@างน�อยร�อยละ 80 มีส@วนร@วมในการประชุม

เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 
� � � � � 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล�องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห@งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ�ามี) 

� � � � � 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ0ภาคสนาม
(ถ�ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย@างน�อยก@อนการเป]ดสอนในแต@ละ
ภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

4. จัดทํารายงานผลการดํา เนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ0ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป]ดสอนให�ครบทุก
รายวิชา 

� � � � � 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดป[การศึกษา 

� � � � � 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ�ามี) อย@างน�อยร�อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เป]ดสอนในแต@ละป[การศึกษา 

� � � � � 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ0การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู�จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ป[ที่แล�ว 

 � � � � 

8. อาจารย0ใหม@ (ถ�ามี) ทุกคนได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนาํด�าน      
การจัดการเรียนการสอน  

� � � � � 

9. อาจารย0ประจาํทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
อย@างน�อยป[ละหนึ่งคร้ัง 

� � � � � 

10. จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับการพฒันา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม@น�อยกว@าร�อยละ 50 ต@อป[ 

� � � � � 

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาป[สุดท�าย / บัณฑิตใหม@ที่มีต@อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม@น�อยกว@า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   � � 

12. ระดับความพงึพอใจของผู�ใช�บัณฑิตที่มีต@อบัณฑติใหม@เฉลี่ย ไม@น�อยกว@า
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    � 

13. มีการประเมินความรู�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต@างประเทศ � � � � � 
 รวมตัวบ(งชี้บังคับที่ต*องดําเนินการข*อ 1-5 ในแต(ละปD 5 5 5 5 5 
 รวมตัวบ(งชี้ในแต(ละปD 10 11 11 12 13 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 
1) การประชุมร@วมกันระหว@างอาจารย0ประจําหลักสูตร และอาจารย0ผู�สอนในการจัดการ

เรียนการสอน 
2) การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย0 โดยการสอบถาม

สัมภาษณ0 หรือใช�แบบสอบถามจากนักศึกษา โดยอาจารย0ผู�สอน 
3) การประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม       

การเรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช*แผนกลยุทธ�การสอน 

1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย เป\นผู�จัดทํา
การประเมิน 

2) คณาจารย0วิเคราะห0และประเมินจุดท่ีควรพัฒนาของกลยุทธ0การสอน ในแต@ละภาค
การศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และนําไปเขียนไว�ในรายงานผลการ
ดําเนินงานรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 นักศึกษาปLจจุบันและศิษย�เก(า 
ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นป[และบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตรโดยวิธีการสัมภาษณ0

แบบสํารวจและเป]ดเว็บไซด0เพ่ือรับข�อมูลย�อนกลับ 
2.2 นายจ*าง/ผู*ประกอบการและผู*มีส(วนเก่ียวข*องอ่ืน ๆ 

ประเมินความพึงพอใจต@อคุณภาพบัณฑิตและการนําความรู�ไปประยุกต0ใช�ในการทํางานโดย
นายจ�าง/ผู�ประกอบการ 

2.3 ผู*ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู*ประเมินภายนอก 
ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู�ประเมินภายนอก โดยดูจาก

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ข�อมูลย�อนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นป[ บัณฑิตท่ีจบตาม
หลักสูตร และนายจ�าง/ผู�ประกอบการ และการเยี่ยมชม 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ@งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข�อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย@าง
น�อย 3 คน ประกอบด�วย ผู�ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย@างน�อย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ�การสอน 
1) อาจารย0ประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอ

ผ@านอาจารย0ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ 
2) อาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร เม่ือสิ้นสุด        

ป[การศึกษา เสนอผ@านอาจารย0ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ 
3) จัดประชุมอาจารย0ประจําหลักสูตร และคณาจารย0ท่ีเก่ียวข�อง พิจารณาทบทวน ผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ0การ
สอน และการดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือใช�ในการจัดการเรียนการสอนในป[ต@อไป 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบ 1  ตารางเปรียบเทียบโครงสร�างหลักสูตร เกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี  
  พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หลักสูตรเก@า-หลักสูตรใหม@) 
เอกสารแนบ 2  ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร�างหลักสูตรเก@า-ใหม@ 
เอกสารแนบ 3  สาระการปรับปรุงหลักสูตร 
เอกสารแนบ 4  ประวัติและผลงานอาจารย0ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสัตวศาสตร0 
เอกสารแนบ 5 คําสั่งแต@งต้ังอาจารย0ประจําหลักสูตร 
เอกสารแนบ 6 คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการวิพากษ0หลักสูตร และรายงานสรุปการวิพากษ0หลักสูตร 
เอกสารแนบ 7 ข�อบังคับมหาวิทยาลัยแม@โจ� ว@าด�วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
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เอกสารแนบ 1 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร�างหลักสูตร เกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หลักสูตรเก@า-หลักสูตรใหม@) 
 

หมวดวิชา เกณฑ� โครงสร*างเดิม โครงสร*างใหม( 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม(น*อยกว(า 30 หน(วยกิต 30 30 
- กลุ@มวิชาสังคมศาสตร0  3 6 
- กลุ@มวิชามนุษยศาสตร0  9 6 
- กลุ@มวิชาภาษา  9 12 
- กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0และ
คณิตศาสตร0 

 9 6 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม(น*อยกว(า 84 หน(วยกิต 102 99 
- กลุ@มวิชาแกน  62 59 
- กลุ@มวิชาเอกบังคับ  34 34 
- กลุ@มวิชาเอกเลือก  6 6 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม(น*อยกว(า 6 หน(วยกิต 6 6 

รวม ไม(น*อยกว(า 120 หน(วยกิต 138 หน(วยกิต 135 หน(วยกิต 
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เอกสารแนบ 2 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร*างหลักสูตรเก(า-ใหม( 

โครงสร*างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

โครงสร*างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

โครงสร*างหลักสูตรท่ีขอปรับปรุงแก*ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร (เดิม) 
ภาษาไทย      :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
                       สาขาวิชาสัตวศาสตร0 
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science   
                      Program in Animal Science 

ช่ือหลักสูตร (ใหม() 
ภาษาไทย      :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
                      สาขาวิชาสตัวศาสตร0 
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science  
                      Program in Animal Science 

คงเดิม 

ช่ือปริญญา (เดิม) 
ช่ือเต็ม(ภาษาไทย)       :  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
                                 (สัตวศาสตร0) 
ช่ือย(อ(ภาษาไทย)        :  วท.บ. (สัตวศาสตร0) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Science  
                                 (Animal Science) 
ช่ือย(อ(ภาษาอังกฤษ)   :  B.S. (Animal Science) 

ช่ือปริญญา (ใหม() 
ช่ือเต็ม(ภาษาไทย)      :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
                                (สตัวศาสตร0) 
ช่ือย(อ(ภาษาไทย)       :  วท.บ. (สัตวศาสตร0) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science  
                                (Animal Science) 
ช่ือย(อ(ภาษาอังกฤษ)   :  B.S. (Animal Science) 

คงเดิม 

จํานวนหน(วยกิตรวม 138 หน(วยกิต จํานวนหน(วยกิตรวม 135 หน(วยกิต ลดลง 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน(วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน(วยกิต คงเดิม 
1.1 กลุ(มวิชาสังคมศาสตร� 3 หน(วยกิต 1.1 กลุ(มวิชาสังคมศาสตร� 6 หน(วยกิต เพิ่มข้ึน 
ศท 021 สังคมศาสตร0ใน
ชีวิตประจาํวนั 

  3 (3-0-6) ศท 021 สังคมศาสตร0ใน
ชีวิตประจาํวนั 

3 (3-0-6) คงเดิม 

  ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) เพิ่มใหม@ 
  ศท 104 มนุษย0และสิ่งแวดล�อม 3 (3-0-6) เพิ่มใหม@ 
  ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) เพิ่มใหม@ 
  กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาที่ยั่งยนื 
3 (2-2-5) เพิ่มใหม@ 

  ศศ 101 เศรษฐศาสตร0เพื่อชีวิต 
ประจําวนัและการประกอบการ 

3 (3-0-6) เพิ่มใหม@ 

1.2 กลุ(มวิชามนุษยศาสตร� 9 หน(วยกิต 1.2 กลุ(มวิชามนุษยศาสตร� 6 หน(วยกิต ลดลง 
ศท 011 มนุษย0กับความงามทาง
ศิลปะ 

3 (3-0-6) ศท 011 มนุษย0กับความงามทาง
ศิลปะ 

  3 (3-0-6) คงเดิม 

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม
มนุษย0 

3 (3-0-6) ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม
มนุษย0 

3 (3-0-6) คงเดิม 

 



มคอ. 2 132 

 
โครงสร*างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต 3 (1-4-6) ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต   3 (1-4-4) คงเดิม 
  ศท 180 ศิลปะกับความคิด

สร�างสรรค0  
  3 (1-4-4) เพิ่มใหม@ 

  ศท 304 ศาสตร0และศิลปxแห@ง
ปsญญาชน 

  3 (2-2-5) เพิ่มใหม@ 

  ศท 305 ประวัติศาสตร0และ
พัฒนาการของล�านนา 

  3 (3-0-6) เพิ่มใหม@ 

1.3 กลุ(มวิชาภาษา 9 หน(วยกิต 1.3 กลุ(มวิชาภาษา 12 หน(วยกิต เพิ่มข้ึน 
ศท 031 การใช�ภาษาไทย 3 (1-4-4) ศท 031 การใช�ภาษาไทย 3 (1-4-4) คงเดิม 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 3 (2-2-5) ศท 141 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 3 (2-2-5) คงเดิม 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 3 (2-2-5) ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 3 (2-2-5) คงเดิม 

-  ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
การเกษตร 1 

3 (2-2-5) ย�ายมาจาก
หมวดวิชาแกน 

1.4 กลุ(มวิชาวิทยาศาสตร�และ
คณิตศาสตร� 

9 หน(วยกิต 1.4 กลุ(มวิชาวิทยาศาสตร�และ
คณิตศาสตร� 

6 หน(วยกิต ลดลง 

วท 101 วิทยาศาสตร0เพื่อชีวิต 3 (2-2-5) วท 101 วิทยาศาสตร0เพื่อชีวิต 3 (2-2-5) คงเดิม 
วท 102 การพัฒนาวทิยาศาสตร0
และเทคโนโลย ี

3 (2-2-5) วท 102 การพัฒนาวทิยาศาสตร0
และเทคโนโลย ี

3 (2-2-5) คงเดิม 

ศท 014 การสืบค�นสารนิเทศเพื่อ
การศึกษา 

3 (1-4-4) ศท 014 การสืบค�นสารนิเทศเพื่อ
การศึกษา 

3 (1-4-4) คงเดิม 

  วอ 101 วิศวกรรมเบื้องต�นใน
ชีวิตประจาํวนั 

3 (3-0-6) เพิ่มใหม@ 

  วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับอาหาร
และยา 

3 (3-0-6) เพิ่มใหม@ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน(วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน(วยกิต ลดลง 
2.1 กลุ(มวิชาแกน  62 หน(วยกิต 2.1 กลุ(มวิชาแกน  59 หน(วยกิต ลดลง 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
การเกษตร 1 

3 (2-2-5)   ย�ายไปกลุ@ม 
วิขาภาษา 

ศท 348 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต@อและการประกอบ
อาชีพ 

3 (2-2-5)   ยกเลิก 

คศ 100 คณิตศาสตร0ข้ันพื้นฐาน 3 (3-0-6) คศ 100 คณิตศาสตร0ข้ันพื้นฐาน 3 (3-0-6) คงเดิม 
คม 100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5) คม 100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5) คงเดิม 

 



มคอ. 2 133 

 
โครงสร*างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

คม 250 เคมีอินทรีย0 3 (2-3-5) คม 250 เคมีอินทรีย0 3 (2-3-5) คงเดิม 
คม 320 ชีวเคมีเบื้องต�น 3 (3-0-6) คม 320 ชีวเคมีเบื้องต�น 3 (3-0-6) คงเดิม 
ชว 220 สัตววิทยา  3 (2-3-5) ชว 220 สัตววิทยา  3 (2-3-5) คงเดิม 
ชว 330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5) ชว 330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5) คงเดิม 
ชว 340 พันธุศาสตร0เบื้องต�น 3 (2-3-5) ชว 340 พันธุศาสตร0เบื้องต�น 3 (2-3-5) คงเดิม 
พร 251 พืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-5) พร 251 พืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-5) คงเดิม 

  ฟส 102 ฟ]สิกส0พื้นฐาน 3 (2-3-5)   ฟส 102 ฟ]สิกส0พื้นฐาน 3 (2-3-5) คงเดิม 
 -  ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1) เพิ่มใหม@ 

-  ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1) เพิ่มใหม@ 
 -  ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1) เพิ่มใหม@ 
สต 301 หลักสถิติ 3 (3-0-6) สต 301 หลักสถิติ 3 (3-0-6) คงเดิม 
สศ 200  โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องต�น 3 (3-0-6) สศ 200  โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องต�น 3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธบิาย

รายวิชา 
สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก 3 (3-0-6) สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก 3 (3-0-6) คงเดิม 
สศ 242 การผลิตโคนมและโคเนื้อ 3 (3-0-6) สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อ/

คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 243 การผลิตสุกร 3 (3-0-6) สศ 243 การผลิตสุกร 3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม 1 (0-3-1) สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม 1 (0-3-1) เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว0เลี้ยง 

3 (2-3-5) สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ 
สัตว0เลี้ยง 

3 (2-3-5) คงเดิม 

สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลอง
และการวิเคราะห0งานวิจัยทางสตัว0 

3 (3-0-6) สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและ
การวิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0 

3 (3-0-6) คงเดิม 

สศ 430 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0 3 (3-0-6) สศ 430 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0 3 (3-0-6) คงเดิม 
สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตว0 3 (3-0-6) สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตว0 3 (3-0-6) คงเดิม 
สศ 499 สัมมนา 1 (1-0-2) สศ 492 สัมมนา 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา/

แก�ไขชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัต ิ
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

2.2 กลุ(มวิชาเอกบังคับ 34 หน(วยกิต 2.2 กลุ(มวิชาเอกบังคับ 34 หน(วยกิต คงเดิม 
วิชาเอกสัตว�ปDก  วิชาเอกสัตว�ปDก   
สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0สัตว0
ป[ก 

3 (2-3-5) สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0 
สัตว0ป[ก 

3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0ม 
สัตว0ป[ก 

1 (0-3-1) สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0ม 
สัตว0ป[ก 

1 (0-3-1) เปลี่ยนคํา อธบิาย
รายวิชา 

สศ 301 โภชนศาสตร0สัตว0ป[ก 3 (2-3-5) สศ 401 โภชนศาสตร0และการให�
อาหารสัตว0ป[ก 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
ชื่อวิชา/คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 414 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว0ป[ก 

3 (2-3-5) สศ 413 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว0ป[ก 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะ
อย@าง 

3 (2-3-5) สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะ
อย@าง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

สศ 451 การจัดการฟาร0มสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) สศ 451 การจัดการฟาร0มสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) คงเดิม 
สศ 456 การฟsกไข@และการจัดการ
โรงฟsก 

3 (2-3-5) สศ 456 การฟsกไข@และการจัดการ
โรงฟsก 

3 (2-3-5) คงเดิม 

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สตัว0 3 (2-3-5) สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สตัว0 3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) สศ 471 โรคและสุขาภิบาล 
สัตว0ป[ก 

3 (2-3-5) เปลี่ยนคํา อธบิาย
รายวิชา 

มจ 497 สหกิจศึกษา     หรือ 9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 15 
สัปดาห0) 

สศ 497 สหกิจศึกษา     หรือ 9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 16 
สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

มจ 498 การเรียนรู�อิสระ  หรือ 9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 15 
สัปดาห0) 

สศ 498 การเรียนรู�อิสระ หรือ 9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 16
สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

มจ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน 
หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 15 
สัปดาห0) 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน 
หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 16 
สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 135 

 
โครงสร*างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

วิชาเอกโคนมและโคเน้ือ  วิชาเอกโคนมและโคเน้ือ   
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโคนม
และโคเนื้อ 

1 (0-3-1) สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโคนมและ
โคเนื้อ 

1 (0-3-1) เปลี่ยนคํา 
อธิบายรายวชิา 

สศ 402 โภชนศาสตร0และการให� 
อาหารโค 

3 (2-3-5) สศ 402 โภชนศาสตร0และการให� 
อาหารโค 

3 (2-3-5) คงเดิม 

สศ 409 พืชอาหารสตัว0และการ
จัดการแปลงหญ�า 

3 (2-3-5) สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการจัดการ
แปลงหญ�า 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

สศ 411 การสืบพนัธุ0และผสมเทียม
ในสัตว0เลี้ยง 

3 (2-3-5) สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียมใน
สัตว0เลี้ยง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

สศ 415 การให�นม 3 (2-3-5) สศ 414 การให�นม 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม 3 (2-3-5) สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม 3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธบิาย

ราย วิชา 
สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ 3 (2-3-5) สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ 3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธบิาย

รายวิชา 
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สตัว0 3 (2-3-5) สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สตัว0 3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธบิาย

รายวิชา 
สศ 472 โรคและการสุขาภิบาล 
โค-กระบือ 

3 (2-3-5) สศ 472 โรคและการสุขาภิบาล 
โค-กระบือ 

3 (2-3-5) คงเดิม 

มจ 497 สหกิจศึกษา       หรือ 9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 15 
สัปดาห0) 

สศ 497 สหกิจศึกษา         หรือ 9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 16 
สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบาย
รายวิชา 

มจ 498 การเรียนรู�อิสระ    หรือ 9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 15 
สัปดาห0) 

สศ 498 การเรียนรู�อิสระ    หรือ 9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 16 
สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา 

มจ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน 
หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 15 
สัปดาห0) 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ 
ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 16 
สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 136 

 
โครงสร*างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

วิชาเอกการผลิตสุกร  วิชาเอกการผลิตสุกร   
สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ0การ
เลี้ยงสุกร 

3 (2-3-5) สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยง
สุกร 

3 (2-3-5) คงเดิม 

สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสกุร 1 (0-3-1) สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสกุร 1 (0-3-1) เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

สศ 403 อาหารและการให�อาหาร
สุกร 

3 (2-3-5) สศ 403 อาหารและการให�อาหารสุกร 3 (2-3-5) คงเดิม 

สศ 411 การสืบพนัธุ0และผสมเทียม
ในสัตว0เลี้ยง 

3 (2-3-5) สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียมใน
สัตว0เลี้ยง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

สศ 412 การเจริญเติบโตของสตัว0 3 (2-3-5) สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 420 คอมพิวเตอร0เพื่อการ 
ปศุสัตว0 

3 (1-4-4) สศ 420 คอมพิวเตอร0เพื่อการ 
ปศุสัตว0 

3 (1-4-4) คงเดิม 

สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร 3 (2-3-5) สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร 3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สตัว0 3 (2-3-5) สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สตัว0 3 (2-3-5) เปลี่ยนคํา อธบิาย
รายวิชา 

สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 3 (2-3-5) สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 3 (2-3-5) เปลี่ยนคํา อธบิาย
รายวิชา 

มจ 497 สหกิจศึกษา         หรือ 9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 15 
สัปดาห0) 

สศ 497 สหกิจศึกษา         หรือ 9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 16 
สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

มจ 498 การเรียนรู�อิสระ    หรือ 9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 15 
สัปดาห0) 

สศ 498 การเรียนรู�อิสระ    หรือ 9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 16 
สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

มจ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน 
หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 15 
สัปดาห0) 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ 
ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม@
น�อยกว@า 16 
สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 137 

 
โครงสร*างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

วิชาเอกอาหารสัตว�  วิชาเอกอาหารสัตว�   
คม 240 เคมีอนินทรีย0 3 (2-3-5) คม 240 เคมีอนินทรีย0 3 (2-3-5) คงเดิม 
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร0สัตว0 1 (0-3-1) สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร0สัตว0 1 (0-3-1) คงเดิม 
สศ 302 การควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว0 

3 (2-3-5) สศ 301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว0 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 400 อาหารและการให�อาหาร
สัตว0 

3 (3-0-6) สศ 400 อาหารและการให�อาหารสัตว0 3 (3-0-6) คงเดิม 

สศ 404 อาหารสัตว0น้ําและการ
เพาะเลี้ยง 

3 (3-0-6) สศ 404 อาหารสัตว0น้ําและการเพาะเลี้ยง 3 (3-0-6) คงเดิม 

สศ 409 พืชอาหารสตัว0และการ
จัดการแปลงหญ�า 

3 (2-3-5) สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการจัดการ
แปลงหญ�า 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

  สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) ย�ายจากกลุ@ม
วิชาเอกเลือก/
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 421 การใช�คอมพิวเตอร0ทาง 
โภชนศาสตร0สัตว0 

3 (2-2-5) สศ 421 การใช�คอมพิวเตอร0ทาง 
โภชนศาสตร0สัตว0 

3 (2-2-5) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหาร
สัตว0 

3 (2-3-5)   ย�ายไปกลุ@ม
วิชาเอกเลือก 

สศ 459 การจัดการโรงงานอาหาร
สัตว0 

3 (2-3-5) สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว0 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ช่ือวิชา/คํา 
อธิบายรายวิชา 

มจ 497 สหกิจศึกษา         หรือ 9 (ปฏิบัตไิม@
น�อยกว@า 
15 สัปดาห0) 

สศ 497 สหกิจศึกษา         หรือ 9 (ปฏิบัตไิม@
น�อยกว@า 
16 สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/  
คําอธิบายรายวิชา 

มจ 498 การเรียนรู�อิสระ    หรือ 9 (ปฏิบัตไิม@
น�อยกว@า 
15 สัปดาห0) 

สศ 498 การเรียนรู�อิสระ    หรือ 9 (ปฏิบัตไิม@
น�อยกว@า 
16 สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

มจ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ 
ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 (ปฏิบัตไิม@
น�อยกว@า 
15 สัปดาห0) 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ 
ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 (ปฏิบัตไิม@
น�อยกว@า 
16 สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 



มคอ. 2 138 

 
โครงสร*างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

- กลุ(มวิชาเอกเลือก 6 
หน(วยกิต 

- กลุ(มวิชาเอกเลือก 6 
หน(วยกิต 

 

  กลุ(มวิชาสัตว�ปDก   
สศ 432 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0ป[ก 3 (2-3-5) สศ 432 การปรับปรุงพันธุ0 

สัตว0ป[ก 
3 (2-3-5) คงเดิม 

สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[กสวยงาม 3 (2-3-5) สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[กสวยงาม 3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษ0ไก@
พื้นเมือง 

3 (2-3-5) สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษ0ไก@
พื้นเมือง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

  สศ 444 การผลิตไก@เพื่อการค�า 3 (2-3-5) เพ่ิมใหม@ 
สศ 461 เทคโนโลยีไข@และเนื้อสตัว0
ป[ก 

3 (2-3-5) สศ 461 เทคโนโลยีไข@และเนื้อสตัว0ป[ก 3 (2-3-5) คงเดิม 

  สศ 483 การบริหารธุรกิจและการตลาด
ของสัตว0ป[ก 

3 (2-3-5) เพ่ิมใหม@ 

สศ 492 ระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ฟาร0มสัตว0ป[ก 

3 (3-0-6) สศ 484 ระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ฟาร0มสัตว0ป[ก 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 485 การประกวดและตัดสนิสัตว0
ป[ก 

3 (2-3-5) สศ 485 การประกวดและตัดสนิสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) คงเดิม 

  กลุ(มวิชาโคนมและโคเน้ือ   
สศ 462 การผลิตน้ํานมคุณภาพดี 3 (2-3-5) สศ 462 การผลิตน้ํานมคุณภาพดี 3 (2-3-5) คงเดิม 
สศ 486 การประกวดและตัดสนิโค-
กระบือ 

3 (2-3-5) สศ 486 การประกวดและตัดสนิโค-
กระบือ 

3 (2-3-5) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา 

  กลุ(มวิชาการผลิตสุกร   
สศ 450 การจัดการสิ่งแวดล�อมใน
ฟาร0มปศุสัตว0 

3 (2-3-5) สศ 450 การจัดการสิ่งแวดล�อมในฟาร0ม
ปศุสัตว0 

3 (2-3-5) คงเดิม 

สศ 458 การจัดการโรงฆ@าสัตว0และ
ผลิตภัณฑ0 

3 (2-3-5) สศ 457 การจัดการโรงฆ@าสัตว0และ
ผลิตภัณฑ0 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบาย
รายวิชา 

  สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว0 3 (2-3-5) เพิ่มใหม@ 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 139 

 
โครงสร*างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

  กลุ(มวิชาอาหารสัตว�   
สศ 305 ไขมันในอาหารสัตว0 3 (3-0-6) สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว0 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 

คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 306 ไวตามินและแร@ธาตุใน
อาหารสัตว0 

3 (3-0-6) สศ 304 ไวตามินและแร@ธาตุในอาหาร
สัตว0 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 308 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร0ชั้นสงู
เพื่อการวิเคราะห0อาหารสัตว0 

3 (2-3-5) สศ 306 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร0ชั้นสงูเพื่อ
การวิเคราะห0อาหารสัตว0 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 353 การจัดการอาหารสัตว0 3 (2-3-5) สศ 353 การจัดการอาหารสัตว0 3 (2-3-5) คงเดิม 
สศ 393 การปฏิบัติงานใน
ห�องปฏิบัติการอาหารสัตว0 

1 (0-3-1) สศ 393 การปฏิบัติงานในห�องปฏิบัติการ
อาหารสัตว0 

1 (0-3-1) คงเดิม 

สศ 407 อาหารและการให�อาหารม�า 3 (3-0-6) สศ 405 โภชนาศาสตร0และการให�อาหาร
ม�า 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 408 อาหารและการให�อาหาร
สัตว0ป{า 

3 (3-0-6) สศ 406 โภชนาศาสตร0และการให�อาหาร
สัตว0ป{า 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหาร
สัตว0 

3 (2-3-5) สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว0 3 (2-3-5) คงเดิม 

สศ 491 กฎหมายอาหารสัตว0 3 (2-3-5) สศ 480 กฎหมายอาหารสัตว0 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
  กลุ(มวิชาอ่ืน ๆ   

  

สศ 490 การฝ�กงาน 3 (ไม@น�อย
กว@า 270 
ชั่วโมง) 

เพิ่มใหม@ 

  
สศ 491 ปsญหาพิเศษ 3 (ปฏิบัติ

นอกเวลา) 
เพิ่มใหม@ 

สศ 490 การศึกษาหัวข�อสนใจ 3 (2-3-5) สศ 493 การศึกษาหัวข�อสนใจ 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
 
 



มคอ. 2 140 

 
โครงสร*างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

สศ 304 สารเสริมในอาหารสัตว0 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 350 เคร่ืองทุ@นแรง อุปกรณ0และ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว0 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 401 โภชนศาสตร0สัตว0ป[ก
ประยุกต0 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 405 อาหารและการให�อาหาร
สุนัขและแมว 

3 (3-0-6)   ยกเลิก 

สศ 406 อาหารและการให�อาหาร
กระต@าย 

3 (3-0-6)   ยกเลิก 

สศ 410 การสืบพันธ0ของสัตว0 3 (3-0-6)   ยกเลิก 
สศ 444 การขุนโค-กระบือ 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 457 การจัดการโรงงานนม 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 464 นมและผลิตภัณฑ0นม 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
ทอ 441 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0นม 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
ทอ 470 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0เนื้อ 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 481 การตลาดสัตว0ป[ก 3 (3-0-6)   ยกเลิก 
สศ 482 การตลาดโค-กระบือ 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 483 การตลาดสุกร 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 484 สหกรณ0โคนมและการตลาด 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 487 การประกวดและตัดสนิสุกร 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 493 การจัดการธุรกิจฟาร0ม 
สัตว0ป[ก 

3 (3-0-6)   ยกเลิก 

สศ 244 การผลิตกระต@าย 3 (2-3-5) สศ 448 การเลี้ยงกระต@าย 3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลยั/
เปลี่ยนรหัส/
เปลี่ยนชื่อวิชา 

สศ 354 การจัดการและอนุรักษ0นก
ในธรรมชาต ิ

3 (2-3-5) สศ 354 การจัดการและอนุรักษ0
นกในธรรมชาต ิ

3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลยั/
เปลี่ยนคํา 
อธิบายรายวชิา 
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

สศ 412 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) ย�ายกลุ@มเอก
บังคับ(วชิาเอก
อาหารสัตว0) /
เปลี่ยนรหัส/
เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

สศ 442 สัตว0ป[กเพื่อการอนุรักษ0 3 (2-3-5) สศ 442 สัตว0ป[กเพื่อการอนุรักษ0 3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลยั/
เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

สศ 446 การเลี้ยงสุนัข 3 (2-3-5) สศ 446 การเลี้ยงสุนัข 3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลยั/
เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

สศ 447 การเลี้ยงแมว 3 (2-3-5) สศ 447 การเลี้ยงแมว 3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลยั/
เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

สศ 480 การตลาดปศุสัตว0 3 (2-3-5) สศ 482 การตลาดปศุสัตว0 3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลยั/
เปลี่ยนรหัสวิชา/
เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

สัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

สศ 413 พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยง 3 (2-3-5) สศ 412 พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยง 3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลยั/
เปลี่ยนรหัสวิชา 

สศ 431 หลักพันธุวิศวกรรมในสัตว0 3 (2-3-5)   ย�ายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลยั 

สศ 445 การเลี้ยงม�า 3 (2-3-5)   ย�ายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลยั 

สศ 463 เนื้อและผลิตภัณฑ0เนื้อ 3 (2-3-5)   ย�ายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลยั 

สศ 475 สุขศาสตร0เนื้อสัตว0 3 (3-0-6)   ย�ายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลยั 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 
หน(วยกิต 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 
หน(วยกิต 

คงเดิม 
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เอกสารแนบ 3 
สาระในการปรับปรุงแก*ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม(โจ* 

 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ปรับปรุงจาก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 
2. สภามหาวิทยาลัยแม@โจ� ได�ให�ความเห็นชอบการปรับปรุงแก�ไขในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือ

วันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก�ไขนี้เริ่มใช�กับนักศึกษาท่ีเข�าศึกษาต้ังแต@ป[การศึกษา 2556 เป\นต�นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก�ไข 
 4.1 เพ่ือให�หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 เป\นไปตามมาตรฐานและ

ข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.2 เพ่ือให�หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 มีความทันสมัย เนื้อหาวิชามีการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
5. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 ปรับปรุงตามรูปแบบการจัดวาง

ข�อมูลตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
 

5.1 ปรับปรุงช่ือคณะ 
เดิม  ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว0  คณะผลิตกรรมการเกษตร 
ใหม( คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี 
 
5.2 การปรับปรุงช่ือหลักสูตร  คงเดิม 
 
5.3 ปรับปรุงช่ือปริญญา  คงเดิม 
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5.4 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 
 5.4.1 เพ่ิมรายวิชาในกลุ(มวิชาสังคมศาสตร� จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ใหม( 
รายวิชา หน(วยกิต รายวิชา หน(วยกิต 

- กลุ(มวิชาสังคมศาสตร� 3 - กลุ(มวิชาสังคมศาสตร� 6 
ศท 021 สังคมศาสตร0ใน
ชีวิตประจําวัน 

  3 (3-0-6) ศท 021 สังคมศาสตร0ใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) 

  ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) 
  ศท 104 มนุษย0และสิ่งแวดล�อม 3 (3-0-6) 
  ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) 
  กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
3 (2-2-5) 

  ศศ 101 เศรษฐศาสตร0เพ่ือ
ชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ 

3 (3-0-6) 

 
รายวิชาท่ี 1  
ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของมนุษยชาติท้ังโลกตะวันตก และโลกตะวันออก ในด�าน
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ การแสดง วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ท่ีมีอิทธิพล
กับสังคมไทย 

(บรรยาย 3   ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 022 World Civilization 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Historical development of thoughts of Eastern and Western worlds in 
terms of political, economic, social, and cultural dimensions including music, art, 
dramatic art, literature, philosophy, and religion; their influences on Thai society 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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รายวิชาท่ี 2  
ศท 104 มนุษย0และสิ่งแวดล�อม 3 (3-0-6)  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความเป\นมาของมนุษย0 ความสมดุลย0ทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา ความรู�เก่ียวกับพืช
และสัตว0 วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม พัฒนาการทางวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยี ผลกระทบในการพัฒนาท่ีมีต@อธรรมชาติและระบบนิเวศ กระบวนการคิดและตัดสินใจ
เพ่ือให�รู�จักใช�ประโยชน0จากทรัพยากรอย@างคุ�มค@า 

(บรรยาย 3   ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 104 Man and Environment 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

The formation of human beings, the equilibrium of nature and ecology, 
the knowledge relates to plants and animals, the study of socio-economic and 
cultural evolution, the development of sciences and technology effecting on natural 
environment and ecology, thinking process and decision making in appropriating uses 
of natural resources 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
รายวิชาท่ี 3  
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาความเป\นมาของสังคมไทย ปsจจัยท่ีกําหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง 
ศาสนา พิธีกรรม การละเล@นพ้ืนบ�าน ศิลปกรรม นาฏศิลปx ดนตรี ตลอดจนโครงสร�างของสังคมไทยใน
ปsจจุบันและลักษณะท่ีสืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต   รวมท้ังแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย 

(บรรยาย 3   ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 302 Thai Society and Culture 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Studying the formation of Thai society. The factors that determine the 
characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, 
dramatic arts, music, trends to structure of Thai society in the present day and the 
characteristic that continuous from Thai society in the past, including trend of change 
in Thai society and culture. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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รายวิชาท่ี 4  
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน  3 (2-2-5)  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความหมาย ความเป\นมา คุณลักษณะ เง่ือนไขและประเด็นสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  รวมท้ังความสัมพันธ0ระหว@างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส@งผลต@อการพัฒนาท่ียั่งยืน  โดย
เน�นการศึกษากรณีตัวอย@างของไทย 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency 
economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an 
emphasis on Thailand. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study 5  hours/week) 
รายวิชาท่ี 5 
ศศ 101 เศรษฐศาสตร0เพ่ือชีวิตประจําวันและการประกอบการ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

การศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตร0เพ่ือชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการท่ีเก่ียวข�องกับเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ�อ เงินฝ�ด 
ปsจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต@อชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจท่ีเก่ียวข�อง
กับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพ่ือการประกอบการ เพ่ือให�เกิดวิธีคิดต@อการเข�าใจ
และสามารถปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันได�และสามารถ
พัฒนาใช�เป\นแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันนําไปสู@การเป\นเจ�าของกิจการในอนาคตได� 

(บรรยาย 3   ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห0) 
EC 101 Economics in Daily Life and Operations 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

This course aims to study the meaning and important of Daily Life and 
Operation Economics. Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production Factors, 
Government roles in daily life economy, financial economics and financial planning 
for operation are also included. This course will help to understand and adapt the 
daily life behaviors follow to the economy changes as well as able to apply 
knowledge for operating their own businesses in the future. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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 5.4.2 เพ่ิมรายวิชาในกลุ(มวิชามนุษยศาสตร� จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
เดิม ใหม( 

รายวิชา หน(วยกิต รายวิชา หน(วยกิต 
- กลุ(มวิชามนุษยศาสตร� 9 - กลุ(มวิชามนุษยศาสตร� 6 
ศท 011 มนุษย0กับความงามทาง
ศิลปะ 

3 (3-0-6) ศท 011 มนุษย0กับความงาม
ทางศิลปะ 

3 (3-0-6) 

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม
มนุษย0 

3 (3-0-6) ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม
มนุษย0 

3 (3-0-6) 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการ
ดํารงชีวิต 

3 (1-4-6) ศท 013 สุขภาพเพ่ือการ
ดํารงชีวิต 

3 (1-4-4) 

  ศท 180 ศิลปะกับความคิด
สร�างสรรค0  

3 (1-4-4) 

  ศท 304 ศาสตร0และศิลปxแห@ง
ปsญญาชน 

3 (2-2-5) 

  ศท 305 ประวัติศาสตร0และ
พัฒนาการของล�านนา 

3 (3-0-6) 

 
รายวิชาท่ี 1 
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร�างสรรค0  3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาความหมายของศิลปะ ประเภทแบบอย@างของงานศิลปะแขนงต@าง ๆ ศึกษา
กระบวนการของการสร�างสรรค0 เกณฑ0หรือปsจจัยท่ีใช�ในการพิจารณาความคิดสร�างสรรค0 ปsญหาของ
การสร�างสรรค0และวิธีแก�ไขปsญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการนําส@วนประกอบสําคัญของศิลปะท่ี
ให�ผลต@อความคิดและความรู�สึก 

(บรรยาย  1  ชั่วโมง ปฏิบัติ  4 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 180 Art and Creative Thinking 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None  

Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative thinking 
elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of drawing lines 
and shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and fundamental 
artistic techniques; creation of artistic work  

(Lecture 1 hour,  Practice 4 hours, Self Study  4  hours/week) 
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รายวิชาท่ี 2 
ศท 304 ศาสตร0และศิลปxแห@งปsญญาชน  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาเก่ียวกับการรู�จักตนเอง การรู�จักผู�อ่ืน เทคนิคและกลวิธีในการรู�จักตนเองและผู�อ่ืน 
ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ0 การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะห0ปsญหา
สถานการณ0ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปsจจุบัน รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกในสาธารณ
สมบัติ ตลอดจนการดํารงชีวิตในสังคมอย@างเป\นสุข 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 304 Liberal Arts of Intellectuals 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

The study of self-recognition, recognition of others, techniques and 
strategies of self-recognition and recognition of others, skills of communication and 
human  relation, personality development, skill of thinking and economic, social and 
political problem analyzing including awareness of public property and ways of living 
in society with happiness 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
รายวิชาท่ี 3 
ศท 305 ประวัติศาสตร0และพัฒนาการของล�านนา 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาประวัติศาสตร0ความเป\นมาของล�านนา ในสมัยก@อนการก@อต้ังเป\นอาณาจักร สมัย
ก@อต้ังเป\นอาณาจักร สมัยพม@าปกครอง สมัยเป\นประเทศราชของสยาม สมัยถูกผนวกเป\นส@วนหนึ่ง
ของสยาม ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงด�านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของ
ล�านนา เรียนรู�ถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของล�านนาในปsจจุบัน 

(บรรยาย  3  ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 305 History and Development of Lanna 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

The study of historical development of Lanna before the Kingdom 
establishment, during the Kingdom period, Lanna under Burmese rule, Lanna under 
Siamese protectors and the annexation of Lanna into Siam; the study of socio-
economic, political, and cultural changes of Lanna; and the study of socio-economic, 
political, and cultural situations of contemporary Lanna. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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 5.4.3 เพ่ิมรายวิชาในกลุ(มวิชาภาษา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
เดิม ใหม( 

รายวิชา หน(วยกิต รายวิชา หน(วยกิต 
- กลุ(มวิชาภาษา 9 กลุ(มวิชาภาษา 12 
ศท 031 การใช�ภาษาไทย 3 (1–4–4) ศท 031 การใช�ภาษาไทย 3 (1–4–4) 
ศท141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1 3 (2–2–5) ศท141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1 3 (2–2–5) 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน2  3 (2–2–5) ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน2  3 (2–2–5) 
  ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง

การเกษตร 1 
3 (2–2–5) 

 
 
รายวิชาท่ี 1 (ย*ายรายวิชามาจากกลุ(มวิชาแกน) 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับก@อน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
นักศึกษาจะได�ศึกษาและเพ่ิมพูนคําศัพท0เฉพาะทาง ศึกษาสํานวนภาษา รูปแบบประโยค

และไวยากรณ0ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือใช�ในการอ@านภาษาอังกฤษในระดับบรรยายความ เพ่ือนําไปใช�ใน
การศึกษาค�นคว�าสื่อสารในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง ได�อย@างมีประสิทธิภาพ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 243 English for Agriculture 1 3 (2-2-5) 

 Prerequisite : GE 142 Fundamental English 2  
Students will study English vocabulary, expressions and grammatical 

structures specially relevant to agricultural science. This course emphasizes 
particularly on developing reading skills. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
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 5.4.4 เพ่ิมรายวิชาในกลุ(มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
เดิม ใหม( 

รายวิชา หน(วยกิต รายวิชา หน(วยกิต 
- กลุ(มวิชาวิทยาศาสตร�และ
คณิตศาสตร� 

9 - กลุ(มวิชาวิทยาศาสตร�และ
คณิตศาสตร� 

6 

วท 101 วิทยาศาสตร0เพ่ือชีวิต 3 (2-2-5) วท 101 วิทยาศาสตร0เพ่ือชีวิต 3 (2–2–5) 
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร0
และเทคโนโลยี 

3 (2-2-5) วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร0
และเทคโนโลยี 

3 (2–2–5) 

ศท 014 การสืบค�นสารนิเทศ
เพ่ือการศึกษา 

3 (1-4-4) ศท 014 การสืบค�นสารนิเทศ
เพ่ือการศึกษา 

3 (1–4–4) 

  วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองต�นใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) 

  วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับ
อาหารและยา 

3 (3-0-6) 

 
รายวิชาท่ี 1 
วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองต�นในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ระบบไฟฟ�าและการสื่อสาร การใช�อุปกรณ0ไฟฟ�าอย@างประหยัดพลังงาน การใช�และดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอร0 การใช�และบํารุงรักษารถจักรยานยนต0และรถยนต0 เครื่องจักรกลเกษตร 
ความรู� พ้ืนฐานในงานก@อสร�าง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบ้ืองต�นการจัดการสิ่งแวดล�อมใน
ชีวิตประจําวัน 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
EI 101 Basic Engineering in Daily Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Electrical systems and communication; use of electrical equipments for 
energy saving; use and maintenance of computer; use and maintenance of vehicles 
and farm machineries; fundamental of construction, water supply and sanitary, and 
environmental management in everyday life. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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รายวิชาท่ี 2 
วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความสําคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใช�เทคโนโลยีกับอาหารใน
ชีวิตประจําวัน การใช�ประโยชน0จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให�บริการด�านอาหาร ธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส0และซัพพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร0 ความรู�ท่ัวไป
เก่ียวกับยาอันตรายจากการใช�ยา ความรู�เก่ียวกับยาเสพติดให�โทษ สิทธิของผู�บริโภคและการคุ�มครอง
ผู�บริโภคทางอาหารและยา 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
EI 102 General Aspects of Food and Drug  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Importance of food; food consumption culture; technological 
applications to food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional 
service; small food enterprise and marketing; logistics and supply chain; 
nutraceuticals; general knowledge of medicine dosage and its danger, and drug; 
consumers’ rights and protection on nutrition and medicine.    

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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5.5 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ(มวิชาแกน 
เดิม ใหม( หมายเหตุ 

2.1 กลุ(มวิชาแกน  62 
หน(วยกิต 

2.1 กลุ(มวิชาแกน  59  
หน(วยกิต 

ลดลง 

ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 
1 

3 (2-2-5)   ย�ายไปกลุ@มวิขา
ภาษา 

ศท 348 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา
ต@อและการประกอบอาชีพ 

3 (2-2-5)   ยกเลิก 

-  ศป 241 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1 

1 (0-2-1) เพ่ิมใหม@ 

-  ศป 242 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 2 

1 (0-2-1) เพ่ิมใหม@ 

 -  ศป 243 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3 

1 (0-2-1) เพ่ิมใหม@ 

สศ 200  โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น 3 (3-0-6) สศ 200   โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น 3 (3-0-6) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 242 การผลิตโคนมและโคเนื้อ 3 (3-0-6) สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อ/
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 243 การผลิตสุกร 3 (3-0-6) สศ 243 การผลิตสุกร 3 (3-0-6) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม 1 (0-3-1) สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม 1 (0-3-1) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 499 สัมมนา 1 (1-0-2) สศ 492 สัมมนา 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัส
วิชา/แก�ไข
ชั่วโมงบรรยาย-
ปฏิบัติ 
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 5.5.1 ย*ายรายวิชาในกลุ(มวิชาแกน ไปกลุ(มวิชาภาษา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาท่ี 1 (ย*ายรายวิชาไป หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ(มวิชาภาษา ) 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับก@อน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
นักศึกษาจะได�ศึกษาและเพ่ิมพูนคําศัพท0เฉพาะทาง ศึกษาสํานวนภาษา รูปแบบประโยค

และไวยากรณ0ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือใช�ในการอ@านภาษาอังกฤษในระดับบรรยายความ เพ่ือนําไปใช�ใน
การศึกษาค�นคว�าสื่อสารในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง ได�อย@างมีประสิทธิภาพ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
GE 243 English for Agriculture 1 3 (2-2-5) 

 Prerequisite : GE 142 Fundamental English 2  
Students will study English vocabulary, expressions and grammatical 

structures specially relevant to agricultural science. This course emphasizes 
particularly on developing reading skills. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 

5.5.2 ยกเลิกรายวิชาในกลุ(มวิชาแกน จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาท่ี 1  
ศท 348 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต@อและการประกอบอาชีพ 3 (2-2-5) 
GE 348 English for Further Studies and Careers  

 วิชาบังคับก@อน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 หรือ  
                    ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 หรือ 
                    ศท 340 ภาษาอังกฤษท่ัวไป 

 

ศึกษาและฝ�กฝนทักษะท่ีจําเป\นต@อการศึกษาต@อ และการประกอบอาชีพ 
(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 

 
 5.5.3 เพ่ิมรายวิชาในกลุ(มวิชาแกน จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาท่ี 1 
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี   

คําศัพท0และหลักไวยากรณ0ระดับค@อนข�างสูง การฟsงเรื่องท่ีมีความยาวข้ึน การพูดแสดง
ความคิดเห็น และการเขียนระดับย@อหน�าสั้น 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
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LR 241 English Language Practice 1 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Vocabulary and grammar at the intermediate level; listening to long 
passages; speaking for expressing opinion; short paragraph writing. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

รายวิชาท่ี 2 
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี   

คําศัพท0และหลักไวยากรณ0ระดับสูง การฟsงข@าว สารคดี หรือบทสัมภาษณ0 การพูด
โต�ตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนความคิดเห็น การเขียนเรียงความขนาดสั้น 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
LR 242 English Language Practice 2 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Vocabulary and grammar at the upper-intermediate level; listening to 
news stories, documentary and interview; conversation in contexts; short essay 
writing. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 
รายวิชาท่ี 3 
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี   

คําศัพท0และหลักไวยากรณ0ระดับก�าวหน�า การฟsงเรื่องประเภทต@าง ๆ ท่ีมีความยาวมาก    
การพูดเพ่ือจุดประสงค0ต@าง ๆ การเขียนความเรียงขนาดยาว 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
LR 243 English Language Practice 3 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Vocabulary and grammar at the advanced level; listening to various kinds 
of considerately long stories; speaking for certain purposes; long essay writing. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
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 5.5.4 ปรับปรุงรายวิชาในกลุ(มวิชาแกน จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาท่ี 1  เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น 3 (3-0-6) 
AS 200   Principles of Animal Nutrition  
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น  

 ศึกษาโภชนะท่ีสําคัญต@อการดํารงชีวิต การเจริญเติบโต การให�ผลผลิตของสัตว0 ระบบ
ย@อยอาหาร การดูดซึม และการใช�ประโยชน0ของโภชนะในร@างกายสัตว0 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น  

 โภชนะท่ีสําคัญต@อการดํารงชีพ การเจริญเติบโต การให�ผลผลิตของสัตว0 ระบบย@อย
อาหาร การดูดซึม และการใช�ประโยชน0ของโภชนะในร@างกายสัตว0 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 200 Principles of Animal Nutrition 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry  

Principles of essential nutrients for maintenance, growth, productivity of 
animals,  digestive system, absorption and utilization of nutrients in animal body 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

รายวิชาท่ี 2 เปล่ียนช่ือรายวิชา/เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 242 การผลิตโคนมและโคเนื้อ 3 (3-0-6) 
AS 242   Dairy and Beef Production  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ลักษณะพันธุ0โคนมและโคเนื้อ ความเป\นมาและระบบการเลี้ยงในประเทศไทย อาหาร
และการให�อาหาร การเลี้ยงดูในระยะต@าง ๆ การสืบพันธุ0  โรคและสุขาภิบาล อุปกรณ0และโรงเรือน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ลักษณะพันธุ0โคนมโคเนื้อ และกระบือ ความเป\นมาและระบบการเลี้ยงในประเทศไทย
อาหารและการให�อาหาร การเลี้ยงดูในระยะต@าง ๆ การสืบพันธุ0 โรคและสุขาภิบาล อุปกรณ0และ
โรงเรือน และการตลาด 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 242 Cattle and Buffalo Production 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Characteristics of dairy, beef cattle and buffalo breeds, history and 
farming in Thailand, feed and feeding, raising in each stage, reproduction, diseases 
and sanitation, equipment, housing and marketing 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 3 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 243 การผลิตสุกร 3 (3-0-6) 
AS 243   Swine Production  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

การศึกษาประวัติการเลี้ยงสุกรและการพัฒนาการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย ความสําคัญ
ของการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุ0สุกร อาหารและการให�อาหารสุกร โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยง
สุกร โรคและพยาธิท่ีสําคัญในสุกร และการตลาดสุกร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 243 การผลิตสุกร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ประวัติการเลี้ยงสุกรและการพัฒนาการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย ความสําคัญของการ
เลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุ0สุกร อาหารและการให�อาหารสุกร โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยงสุกร 
โรคและพยาธิท่ีสําคัญในสุกร และการตลาดสุกร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 243 Swine Production 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

History of pigs and pig farming development in Thailand, the importance 
of pig farming, types and breeding, swine feed and feeding, swine housing and 
equipment, important diseases and parasites in pigs, and swine marketing 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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รายวิชาท่ี 4 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม 1 (0-3-1) 
AS 290   Farm Practice  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

จัดให�นักศึกษาได�ปฏิบัติงานทางด�านสัตวศาสตร0 เพ่ือความรอบรู� และประสบการณ0จาก
หน@วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือภาควิชา 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

จัดให�นักศึกษาได�ปฏิบัติงานทางด�านสัตวศาสตร0 เพ่ือความรอบรู�และประสบการณ0จาก
หน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 290 Farm Practice 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : None  

Arrange for students to work in the farms of Faculty of Animal Science, 
for wisdom and experiences from organizations on campus with the approval of 
program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 
รายวิชาท่ี 5 เปล่ียนรหัสวิชา/เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา/แก*ไขจํานวนช่ัวโมง บรรยาย-ปฏิบัติ 
เดิม 
สศ 499 สัมมนา 1 (1-0-2) 
AS 499   Seminar  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ให�นักศึกษาศึกษาและวิเคราะห0เรื่องท่ีน@าสนใจทางด�านสัตวศาสตร0 เพ่ือนําเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาหรือภาควิชา 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 2 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 492 สัมมนา 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี   

ให�นักศึกษาศึกษาและวิเคราะห0เรื่องท่ีน@าสนใจทางด�านสัตวศาสตร0เพ่ือนําเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารย0ผู�รับผิดชอบวิชา 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
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AS 492  Seminar 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Students study and analyze the topics of interest in animal science, and 
present and discuss in class with the consence of program coordinator 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

5.6 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ(มวิชาเอกบังคับ 
 5.6.1 เปล่ียนรหัสวิชา  จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ใหม( หมายเหตุ 
สศ 409 พืชอาหารสัตว0และการ

จัดการแปลงหญ�า 
3 (2-3-5) สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการ

จัดการแปลงหญ�า 
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

สศ 411 การสืบพันธุ0และผสมเทียมใน
สัตว0เลี้ยง 

3 (2-3-5) สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียม
ในสัตว0เลี้ยง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

สศ 415 การให�นม 3 (2-3-5) สศ 414 การให�นม 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
สศ 411 การสืบพันธุ0และผสมเทียมใน

สัตว0เลี้ยง 
3 (2-3-5) สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียม

ในสัตว0เลี้ยง 
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

สศ 409 พืชอาหารสัตว0และการ
จัดการแปลงหญ�า 

3 (2-3-5) สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการ
จัดการแปลงหญ�า 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 159 

 5.6.2 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 12 รายวิชา ดังนี้ 
เดิม ใหม( หมายเหตุ 

สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0 
สัตว0ป[ก 

3 (2-3-5) สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0 
สัตว0ป[ก 

3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0
ป[ก 

1 (0-3-1) สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0ม 
สัตว0ป[ก 

1 (0-3-1) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะ
อย@าง 

3 (2-3-5) สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะ
อย@าง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0
สัตว0 

3 (2-3-5) สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0
สัตว0 

3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว0
ป[ก 

3 (2-3-5) สศ 471 โรคและสุขาภิบาล 
สัตว0ป[ก 

3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโค
นมและโคเนื้อ 

1 (0-3-1) สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโค
นมและโคเนื้อ 

1 (0-3-1) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม 3 (2-3-5) สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม 3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ 3 (2-3-5) สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ 3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร 1 (0-3-1) สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0ม

สุกร 
1 (0-3-1) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร 3 (2-3-5) สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร 3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 3 (2-3-5) สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
สศ 421 การใช�คอมพิวเตอร0ทาง 
โภชนศาสตร0สัตว0 

3 (2-2-5) สศ 421 การใช�คอมพิวเตอร0ทาง 
โภชนศาสตร0สัตว0 

3 (2-2-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

 

รายวิชาท่ี 1 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0สัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
AS 351   Poultry Housing and Equipments  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความสัมพันธ0ของสรีรวิทยาสัตว0ป[กกับสิ่งแวดล�อม พิจารณาท่ีต้ังฟาร0มแบบโรงเรือนและ
อุปกรณ0ท่ีใช�ในการเลี้ยง การคํานวณการติดต้ังระบบEvaporative Cooling system ระบบการ
ระบายอากาศความสัมพันธ0ระหว@างสรีรวิทยาสัตว0ป[กกับสิ่งแวดล�อม ระบบไฟฟ�าและประปาท่ีใช�ใน
ฟาร0มสัตว0ป[ก 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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ใหม( 
สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0สัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความสัมพันธ0ของสรีรวิทยา สัตว0ป[กกับสิ่งแวดล�อม พิจารณาท่ีต้ังฟาร0มแบบโรงเรือน
และอุปกรณ0ท่ีใช�ในการเลี้ยง การคํานวณการติดต้ังระบบ Evaporative Cooling system ระบบการ
ระบายอากาศ ระบบไฟฟ�าและประปาท่ีใช�ในฟาร0มสัตว0ป[ก 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 351 Poultry Housing and Equipments 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The relationship of poultry physiology and environment, consideration for 
farm location, building and equipment used for farming, calculation of Evaporative 
Cooling system, ventilation systems, electricity and water used in poultry farm 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
รายวิชาท่ี 2 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[ก 1 (0-3-1) 
AS 351   Poultry Farm Practice   
 วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0มหรือเทียบเท@า 

                  ตามความเห็นชอบของผู�สอน 
 

จัดให�นักศึกษาได�ปฏิบัติงานทางด�านการผลิตสัตว0ป[กเพ่ือความรอบรู�และประสบการณ0
จากหน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือภาควิชา 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[ก 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจํา 
                    หลักสูตร 

 

จัดให�นักศึกษาได�ปฏิบัติงานทางด�านการผลิตสัตว0ป[ก เพ่ือความรอบรู�และประสบการณ0
จากหน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
AS 390 Poultry Farm Practice  1 (0-3-1) 
 Prerequisite : AS 290 Farm Practice or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Arrange for students to work in the poultry production in order to  
experience within the University Farm with an approval of program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
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รายวิชาท่ี 3 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะอย@าง 3 (2-3-5) 
AS 440   Selected Poultry Production  
 วิชาบังคับก@อน: สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก หรือ เทียบเท@า 

                   ตามความเห็นชอบของผู�สอน 
 

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ กําเนิดและพัฒนาการเลี้ยงสัตว0ป[กในเมืองไทย พันธุ0และ
ประเภทของสัตว0ป[ก โรงเรือน อาหาร การให�อาหารสัตว0ป[ก การผสมพันธุ0 และการคัดเลือกพันธุ0 การ
ฟsกไข@ การจัดการโรงฟsก โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก โดยเลือกเฉพาะสัตว0ป[กท่ีสําคัญเท@านั้น 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะอย@าง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก หรือ เทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

ระบบการผลิตครบวงจรของสัตว0ป[กท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เช@น เป\ด ห@าน
นกกระทา นกกระจอกเทศ ไก@พ้ืนเมือง โดยมีการศึกษาทุกระยะ เช@น ระยะกก ระยะเจริญเติบโต
ให�ผลผลิตไข@ ระยะพ@อแม@พันธุ0 ความต�องการตลาดแปรรูป มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 440 Selected Poultry Production 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 241 Poultry Production or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Production system of domestic poultry such as duck, goose, quail, 
orstich, native chicken, in various stages including hatchery, growth, egg production, 
breeding, processing market’s need, field trip 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 4 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0 3 (2-3-5) 
AS 460   Animal Product Technology  
 วิชาบังคับก@อน : : ไม@มี  

ส@วนประกอบของซาก และผลพลอยได�จากการฆ@าสัตว0 องค0ประกอบของผลิตภัณฑ0สัตว0
เช@น ขนหนังเนื้อและน้ํานม การจัดการผลิตภัณฑ0สัตว0 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ0 และอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวข�องกับผลิตภัณฑ0สัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
 



มคอ. 2 162 

ใหม( 
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : : ไม@มี  

ปsจจัยท่ีมีผลต@อการผลิตเนื้อสัตว0 และผลิตภัณฑ0ท่ีมีคุณภาพ ข้ันตอนการฆ@าสัตว0และ
อุปกรณ0 การจัดการเนื้อสัตว0 ภายหลังกระบวนการฆ@าการควบคุมคุณภาพเชิงป�องกันในกระบวนการ
ผลิตเนื้อ คุณภาพความสําคัญของระบบ GMP, HACCP ตามโครงการเนื้ออนามัย การใช�ประโยชน0
จากชิ้นส@วนท่ีได�จากการจัดเกรด และตัดแต@งซากการแปรรูปผลิตภัณฑ0เนื้อสัตว0 การจัดการเนื้อสัตว0
และผลิตภัณฑ0จากสัตว0 การจัดการผลพลอยได� และของเสียจากโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 460 Animal Product Technology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Factors affecting quality meat and meat products, equipment and 
slaughtering processing, meat management after slaughter, quality control in meat 
production, importance of GMP and HACCP systems in hygienic meat project, 
utilization of retail cuts from carcass grading and cutting products, processing of 
meat, management of meat and meat products, management of by products and 
wastes from slaughterhouse and processing 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 5 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
AS   471   Poultry Diseases and Sanitation  
 วิชาบังคับก@อน : : ไม@มี  

ศึกษาเก่ียวกับการสุขาภิบาล วัคซีนและการใช�วัคซีนการสุขาภิบาล การฟsกไข@ ยาและ
การใช�ยาควบคุม และรักษาโรคสัตว0ป[ก, โรคระบาดติดต@อจากเชื้อจุลินทรีย0 โดยศึกษาอาการของโรค
จากการผ@าซาก และการวินิจฉัยทางแบคทีเรีย และทางปรสิตวิทยา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

การสุขาภิบาลวัคซีน และการใช�วัคซีนการสุขาภิบาล การฟsกไข@ ยาและการใช�ยาควบคุม
และรักษาโรคสัตว0ป[ก โรคระบาดติดต@อจากเชื้อจุลินทรีย0 โดยศึกษาอาการของโรคจากการผ@าซาก
และการวินิจฉัยทางแบคทีเรีย และทางปาราสิตวิทยา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 471 Poultry Diseases and Sanitation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Sanitation, vaccines and vaccination, hatching, sanitation, drugs and drug 
use for controlling and treatment of poultry diseases, disease transmission, the study 
of disease symptoms and diagnosis, necropsy study 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 6 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 491 การปฏิบัติงานฟาร0มโคนมและโคเนื้อ 1 (0-3-1) 
AS   491   Dairy and Beef Farm Practice  
 วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือ เทียบเท@า 

                  ตามความเห็นชอบของผู�สอน 
 

จัดให�นักศึกษาได�ปฏิบัติงานทางด�านการผลิตโคนมและโคเนื้อเพ่ือความรอบรู�และ
ประสบการณ0จากหน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือภาควิชา 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโคนมและโคเนื้อ 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

จัดให�นักศึกษาได�ปฏิบัติงานทางด�านการผลิตโคนมและโคเนื้อเพ่ือความรอบรู�และ
ประสบการณ0จากหน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
AS 391 Dairy and Beef Farm Practice 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : AS 290 Farm Practice or equivalent or 

                  As approved by program committee 
 

Arrange for students to work in the dairy and beef cattle in order to gain 
experience within the University Farm with an approval of program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
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รายวิชาท่ี 7 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม 3 (2-3-5) 
AS   452   Dairy Farm Management  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

การดําเนินงานฟาร0มโคนมในเชิงธุรกิจการวางแผนธุรกิจ และการดําเนินการผลิตในด�าน
ต@าง ๆ เช@น การต้ังเป�าหมายการผลิต การวางระบบ การจัดการและแบ@งฝูงโคนม การจัดการเลี้ยงโค
ในระยะต@าง ๆ ของการเจริญเติบโต การจัดการให�อาหารฝูงโค รีดนมโดย การประยุกต0ใช�คะแนน
ความสมบูรณ0ของร@างกายเป\นหลัก การสํารองอาหารโคนม การจัดการให�อาหาร การแก�ปsญหาของ
โคท่ีให�ผลผลิตสูง การจัดการด�านการผสมพันธุ0 ระบบการรีดนมและโรคเต�านมอักเสบ ความผิดปกติ
ของกีบ และการตัดแต@งกีบ การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร0สําเร็จรูปในการจัดการฟาร0ม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน :  ไม@มี  

การจัดการตนเอง การดําเนินงานฟาร0มโคนมในเชิงธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการ
ดําเนินการผลิตในด�านต@าง ๆ เช@น การต้ังเป�าหมายการผลิต การวางระบบ การจัดการและแบ@งฝูงโค
นม การจัดการเลี้ยงโคในระยะต@าง ๆ ของการเจริญเติบโต การจัดการให�อาหารฝูงโครีดนมโดยการ
ประยุกต0ใช�คะแนนความสมบูรณ0ของร@างกายเป\นหลัก การสํารองอาหารโคนม การจัดการให�อาหาร
การแก�ปsญหาของโคท่ีให�ผลผลิตสูง การจัดการด�านการผสมพันธุ0 ระบบการรีดนมและโรคเต�านม
อักเสบ ความผิดปกติของกีบ และการตัดแต@งกีบ การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร0สําเร็จรูปในการจัดการ
ฟาร0ม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 452 Dairy Farm Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Self-Management, operating dairy farm, business planning and operation 
in various aspects such as production targets, implementing management and herd 
allotment, cattle management in each growth stage, feeding dairy cattle herd 
according to  body score, feed preservation for dairy cattle, feeding management, 
solving problems of high yielding cattle, management and mating, milking system 
and mastitis disease, abnormalities of hoof and hoof trimming, using computer 
software package for dairy farm management 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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รายวิชาท่ี 8 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ 3 (2-3-5) 
AS   453   Beef Cattle Farm Management  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ลักษณะฟาร0มโคเนื้อ และธุรกิจการเลี้ยงโคเนื้อในปsจจุบัน การจัดทําแผนธุรกิจฟาร0ม 
การดําเนินการและเทคนิคการจัดการเลี้ยงโคในระยะต@าง ๆ ของการเจริญเติบโตเพ่ือให�การผลิตโค
เนื้อมีประสิทธิภาพ การใช�คอมพิวเตอร0กับงานฟาร0มโคเนื้อ การใช�ฮอร0โมนและสารเร@งการ
เจริญเติบโตในโคเนื้อ การจัดการด�านฝูงโค การขุนโคเพ่ือส@งตลาด เทคนิคการให�อาหาร การควบคุม
โรคพยาธิ การทําทะเบียนประวัติ และการจดบันทึกต@าง ๆ ในฟาร0มโคเนื้อ การจัดการด�านการตลาด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ลักษณะฟาร0มโคเนื้อ และธุรกิจการเลี้ยงโคเนื้อ การจัดทําแผนธุรกิจฟาร0มการ
ดําเนินการ และเทคนิคการจัดการเลี้ยงโคในระยะต@าง ๆ ของการเจริญเติบโต เพ่ือให�การผลิตโคเนื้อ
มีประสิทธิภาพการใช�คอมพิวเตอร0กับงานฟาร0มโคเนื้อ การใช�ฮอร0โมนและสารเร@งการเจริญเติบโตใน
โคเนื้อ การจัดการด�านฝูงโคการขุนโค เพ่ือส@งตลาด เทคนิคการให�อาหารการควบคุมโรค พยาธิ การ
ทําทะเบียนประวัติ และการจดบันทึกต@าง ๆ ในฟาร0มโคเนื้อ การจัดการด�านการตลาด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 453 Beef Cattle Farm Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Beef cattle farm characteristic and industry, farm business plan, cattle 
management operation and techniques in each stage of growth for effective beef 
production, computer application for beef cattle farm, use of hormone and growth 
promoters in beef cattle, cattle herd management, fattening cattle, technique to 
control parasitic diseases, herd recording, management and marketing 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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รายวิชาท่ี 9 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร 1 (0-3-1) 
AS 392  Swine Farm Practice  
 วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือ เทียบเท@า 

                  ตามความเห็นชอบของผู�สอน 
 

จัดให�นักศึกษาได�ปฏิบัติงานทางด�านการผลิตสุกร เพ่ือความรอบรู�และประสบการณ0จาก
หน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา หรือภาควิชา 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

จัดให�นักศึกษาได�ปฏิบัติงานทางด�านการผลิตสุกร เพ่ือความรอบรู�และประสบการณ0จาก
หน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห0) 
AS 392 Swine Farm Practice 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : AS 290 Farm Practice or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Arrange for students to work in the swine production in order to gain 
experience within the University Farm with an approval of program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 
รายวิชาท่ี 10 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร 3 (2-3-5) 
AS 454  Swine Farm Management  
 วิชาบังคับก@อน : สศ 243 การผลิตสุกร หรือ เทียบเท@า 

                 ตามความเห็นชอบของอาจารย0ผู�สอน 
 

ศึกษาโครงการอุตสาหกรรมการผลิต และการตลาดของสุกร การวางแผนธุรกิจสําหรับ
การดําเนินงานฟาร0มสุกร การจัดการเลี้ยงดูสุกรในระยะต@าง ๆ ของอายุ และการเจริญเติบโต
ตลอดจนการขุนสุกรส@งตลาด การจัดการเลี้ยงดูสุกรพันธุ0 การจัดการด�านอาหาร และการให�อาหาร
การจัดการด�านของเสียจากฟาร0มสุกร และการจัดการด�านแผนการตลาด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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ใหม( 
สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 243 การผลิตสุกร หรือ เทียบเท@าตาม 

                    ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

อุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดของสุกร การวางแผนธุรกิจสําหรับการดําเนินงาน
ฟาร0มสุกร การจัดการเลี้ยงดูสุกรในระยะต@าง ๆ ของอายุ และการเจริญเติบโตตลอดจน การขุนสุกร
ส@งตลาด การจัดการเลี้ยงดูสุกรพันธุ0 การจัดการด�านอาหารและการให�อาหาร การจัดการด�านของ
เสียจากฟาร0มสุกร และการจัดการด�านแผนการตลาด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 454 Swine Farm Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 243 Swine Production or equivalence or  

                   As approved by program committee 
 

Manufacturing and marketing of swine, business planning for swine 
operations, management pigs in different stages of age and growth as well as 
finishing pigs, breeding stock management, nutrition and feeding management, waste 
management from pig farms, pig marketing management 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 11 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 3 (2-3-5) 
AS 473 Swine Diseases and Sanitation  
 วิชาบังคับก@อน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง และ  

                    ชว 330 จุลชีววิทยา 
 

ศึกษาโรคและพยาธิ ท่ีสําคัญของสุกร อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค          
การป�องกันกําจัดสภาพท่ีถูกสุขาภิบาลในฟาร0ม การรักษาความสะอาดของโรงเรือนอุปกรณ0 และ
เครื่องใช�ต@าง ๆ การกําจัดของเสียภายในฟาร0ม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง  

                    และ ชว 330 จุลชีววิทยา 
 

โรคและพยาธิท่ีสําคัญของสุกร อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค การป�องกัน
กําจัด  สภาพท่ีถูกสุขาภิบาลในฟาร0ม การรักษาความสะอาดของโรงเรือนอุปกรณ0 และเครื่องใช�ต@าง 
ๆ การกําจัดของเสียภายในฟาร0ม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 473 Swine Diseases and Sanitation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm 

                   Animals and BI 330 Microbiology 
 

Major diseases and parasites of pigs, disease diagnosis and control 
measures, sanitary conditions on farms, cleaning house, equipment and accessories 
and waste management within the farm 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 12 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 421 การใช�คอมพิวเตอร0ทางโภชนศาสตร0สัตว0 3 (2-2-5) 
AS 421 Computer Usage in Animal Nutrition  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาลักษณะและการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใช�ในงานอาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 421 การใช�คอมพิวเตอร0ทางโภชนศาสตร0สัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ลักษณะและการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใช�ในงานอาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 421 Computer Usage in Animal Nutrition 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Characterization and functionality of the popular software packages in 
animal feed 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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 5.6.3 เปล่ียนรหัสวิชา / เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้ 
เดิม ใหม( หมายเหตุ 

สศ 414 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว0ป[ก 

3 (2-3-5) สศ 413 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว0ป[ก 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

มจ 497 สหกิจศึกษา   หรือ 9 (ปฏิบัติ
ไม@น�อย
กว@า 15 
สัปดาห0) 

สศ 497 สหกิจศึกษา    หรือ 9 (ปฏิบัติ
ไม@น�อย
กว@า 16 
สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

มจ 498 การเรียนรู�อิสระ  หรือ 9 (ปฏิบัติ
ไม@น�อย
กว@า 15 
สัปดาห0) 

สศ 498 การเรียนรู�อิสระ   หรือ 9 (ปฏิบัติ
ไม@น�อย
กว@า 16
สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

มจ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน 
หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 (ปฏิบัติ
ไม@น�อย
กว@า 15 
สัปดาห0) 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน 
หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

9 (ปฏิบัติ
ไม@น�อย
กว@า 16 
สัปดาห0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 302 การควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว0 

3 (2-3-5) สศ 301 การควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว0 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 412 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) สศ 411 การเจริญเติบโตของ
สัตว0 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

 
รายวิชาท่ี 1 เปล่ียนรหัสวิชา/คําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 414 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
AS 414 Avian Anatomy and Physiology  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาความรู�พ้ืนฐานของสัตว0ป[ก กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต@าง ๆ เช@น ระบบ
ปกคลุมร@างกาย ระบบโครงร@างและกล�ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบย@อยอาหาร
ระบบหายใจ โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ0 เพศผู�และเพศเมีย  ตลอดจน  การออกไข@  และต@อมไร�ท@อ 
เป\นต�น เพ่ือนําเอาความรู�และเทคนิคไปใช� ในการแก�ปsญหาในการเลี้ยง 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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ใหม( 
สศ 413 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความรู�พ้ืนฐานของสัตว0ป[ก กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต@าง ๆ เช@น ระบบปกคลุม
ร@างกาย ระบบโครงร@างและกล�ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบย@อยอาหาร ระบบ
หายใจ โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ0 เพศผู�และเพศเมีย ตลอดจนการออกไข@ และต@อมไร�ท@อ เป\นต�น 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 413 Avian Anatomy and Physiology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The basics of poultry anatomy and physiology of various systems such as 
the covered body, skeletal system and muscles, blood circulation and lymphatic 
system, digestive system, respiratory system, especially the male and female 
reproductive system, as well as laying endocrine system 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 2 เปล่ียนรหัสวิชา/คําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
มจ 497 สหกิจศึกษา 9 หน@วยกิต 
MJ 497 Co-operative Education  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี 

เป\นการทํางาน หรือ ฝ�กปฏิบัติงานจริง หรือ วิจัย ในหน@วยงานของราชการ หรือ เอกชน
ท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวข�องกับสาขาวิชาเป\นระยะเวลา 15 สัปดาห0 โดยนักศึกษาจะต�องผ@านการ
อบรมเตรียมความพร�อมเข�าร@วมโครงการสหกิจศึกษาก@อนไปปฏิบัติงาน จัดทํารายงานปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษา และเข�ารับการสัมมนาร@วมกับอาจารย0นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล�ว 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า 15 สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 497 สหกิจศึกษา 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา และผ@านการอบรมเตรียมความพร�อม 

                    ก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม@น�อยกว@า 30 ชั่วโมง 
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป\นพนักงานในสถานประกอบการท่ีมีการดําเนินงาน

เก่ียวข�องกับสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู@เป\นระยะเวลา ไม@น�อยกว@า 16 สัปดาห0ต@อเนื่อง นักศึกษาจะต�องผ@าน
การอบรม เตรียมความพร�อมก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต�องจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว@างนักศึกษา อาจารย0ท่ีปรึกษา หรือ อาจารย0
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล�ว 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
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AS 497 Co-operative Education 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that  

                   the proposed work study relates to the major field of  
                   study and; students are required to pass a minimum  
                   30-hours preparation session. 
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 

workplace in which the work is related to the major field of study of the student; 
students are required to pass a minimum 30-hours preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
work study placement education and give a presentation in a seminar in the 
presence of their classmates and academic advisors at the end of the course.   

(Minimum practice of 16 weeks) 
 
รายวิชาท่ี 3 เปล่ียนรหัสวิชา/คําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
มจ 498 การเรียนรู�อิสระ 9 หน@วยกิต 
MJ 498 Independent Learning  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี 

นักศึกษาวิจัย หรือศึกษา หรือโครงงานวิชาชีพ หรือฝ�กอบรมเสริมทักษะความรู� ท้ังนี้อาจ
ผสมผสานกัน ตามความสนใจ ความถนัดภายใต�การดูแล และแนะนําจากอาจารย0ท่ีปรึกษาวิชาการ
เรียนรู�อิสระ มีการกําหนดให�เขียนเป\นโครงการศึกษาของนักศึกษาแต@ละคน นําเสนอรายงานผล  
อภิปราย และการประเมินผล ให�เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า 15 สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 498 การเรียนรู�อิสระ 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง อาจมีการฝ�กอบรม
เพ่ือเสริม สร�างความรู�ในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพได�ตามความเหมาะสมภายใต�
การกํากับดูแลของ อาจารย0ท่ีปรึกษาการเรียนรู�อิสระ  นักศึกษาต�องเขียนโครงการหรือโครงร@างการ
เรียนรู�อิสระ ส@งรายงาน ฉบับสมบูรณ0 และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา   

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
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AS 498 Independent  Study 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the    

                   proposed Independent Study is related to  
                   the student's major field of study. 
A research study or a professional development project in the student’s 

major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 
รายวิชาท่ี 4 เปล่ียนรหัสวิชา/คําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
มจ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 9 หน@วยกิต 
MJ 499 Studying or Training Abroad  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี 

     นักศึกษาไปศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ ในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับ
สาขาวิชาท่ีศึกษาอยู@ ข้ันตอนการดําเนินการประกอบด�วยการเสนอโครงการศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ 
ฝ�กอบรม การรายงานผลในลักษณะของรายงานทางวิชาการ ทุกข้ันตอนอยู@ในความเห็นชอบของ
อาจารย0ท่ีปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า 15 สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 9 หน@วยกิต 
 วิชาบังคับก@อน : ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย  

การศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง นักศึกษา
ต�องเขียน โครงการศึกษา ส@งรายงานฉบับสมบูรณ0  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกข้ันตอนอยู@ใน
ความเห็นชอบของ อาจารย0ท่ีปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝ�กงาน หรือ ฝ�กอบรมต@างประเทศ 

(ปฏิบัติไม@น�อยกว@า  16 สัปดาห0) 
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AS 499 Overseas Study, Training or Internship 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the University that the proposed    

                   Overseas Study, Training or Internship is related to the   
                   student's major field of study. 
Overseas study, training or internship in an area related to the student's 

major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, 
and submit a full report   on completion of the training and give a presentation by 
the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
รายวิชาท่ี 5 เปล่ียนรหัสวิชา/คําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 302 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
AS 302 Feed Quality Control  
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น  
 เง่ือนไขรายวิชา : เฉพาะนักศึกษาคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี  

ศึกษาแหล@ง และชนิดของสารยับยั้งการเจริญเติบโต สารพิษในธรรมชาติสารพิษจาก
เชื้อจุลินทรีย0 ซ่ึงมีในวัตถุดิบอาหารสัตว0ลักษณะอาการผิดปกติในสัตว0 ท่ีเกิดจากการได�รับสารพิษ
ชนิดต@าง ๆ การปรับปรุงคุณภาพ การทําลายสารพิษและการป�องกัน การเกิดพิษจากเชื้อจุลินทรีย0ใน
วัตถุดิบ และอาหารผสม การตรวจสอบหาสารยับยั้ง และสารพิษในอาหารสัตว0 ความสัมพันธ0ระหว@าง
การใช�ประโยชน0ได�ของโภชนะกับสารยับยั้ง หรือสารพิษการตรวจสอบคุณภาพ ในด�านโภชนะ เช@น
โปรตีนพลังงานแร@ธาตุ ฯลฯ ในวัตถุดิบและอาหารสําเร็จรูป กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 

ใหม( 
สศ 301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น  
 เง่ือนไขรายวิชา : เฉพาะนักศึกษาคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี  

แหล@งและชนิดของสารยับยั้งการเจริญเติบโต สารพิษในธรรมชาติ สารพิษจาก
เชื้อจุลินทรีย0 ซ่ึงมีในวัตถุดิบอาหารสัตว0 ลักษณะอาการผิดปกติในสัตว0ท่ีเกิดจากการได�รับสารพิษ
ชนิดต@าง ๆ การปรับปรุงคุณภาพ การทําลายสารพิษ และการป�องกันการเกิดพิษจากเชื้อจุลินทรีย0 ใน
วัตถุดิบและอาหารผสม การตรวจสอบหาสารยับยั้งและสารพิษในอาหารสัตว0 ความสัมพันธ0ระหว@าง
การใช�ประโยชน0ได�ของโภชนะกับสารยับยั้งหรือสารพิษ การตรวจสอบคุณภาพในด�านโภชนะ เช@น 
โปรตีน พลังงาน แร@ธาตุ ฯลฯ ในวัตถุดิบและอาหารสําเร็จรูป กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 301 Feed Quality Control 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : CH 320 Basic Biochemistry   
 Additional Prerequisite : Only students majoring in The Faculty of  

                                   Animal Science and Technology 
Sources and types of growth inhibitors, toxin in nature, microbial toxins in 

feed, pathogenic symptoms of animals caused by exposure to toxins, various types 
of quality improvement, destruction of toxic substances, prevention of toxicity from 
microorganism in  feedstuff and animal feeds, examination of inhibitors and toxic 
substances in animal feed, relationship between utilization of nutrients and 
inhibitors or toxins, QC of nutrients such as protein, energy, minerals in feedstuff and 
commercial feeds , laws relating to animal feed quality control 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 6 เปล่ียนรหัสวิชา/คําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 412 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) 
AS 412 Animal Growth  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาเก่ียวกับลักษณะของการเจริญเติบโตของร@างกาย รวมท้ังการเจริญเติบโตของ
เนื้อเยื่อต@าง ๆ ของร@างกายปsจจัยท่ีควบคุมและมีอิทธิพลต@อการเจริญเติบโตท้ังทางด�านอาหาร
สรีรวิทยา และสภาพแวดล�อมการเจริญเติบโตของร@างกายท่ีมีผลต@อการสืบพันธุ0ซากสัตว0 และการ
ให�ผลผลิตศึกษาถึงสารเร@งการเจริญเติบโตของร@างกายสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ลักษณะของการเจริญเติบโตของร@างกาย รวมท้ังการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต@าง ๆ ของ
ร@างกาย ปsจจัยท่ีควบคุมและมีอิทธิพลต@อการเจริญเติบโตท้ังทางด�านอาหาร สรีรวิทยาและ
สภาพแวดล�อม การเจริญเติบโตของร@างกายท่ีมีผลต@อการสืบพันธุ0 ซากสัตว0 และการให�ผลผลิตศึกษา
ถึงสารเร@งการเจริญเติบโตของร@างกายสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 411 Animal Growth 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The nature of the body growth, including the growth of various tissues of 
the body, factors that control and influence the growth such as feed, physiology 
and environment, growth of the body affecting reproduction, carcass and yields, 
study of effect of growth promoters on animals 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
 5.6.4 เปล่ียนรหัสวิชา/ช่ือรายวิชา/ เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ใหม( หมายเหตุ 
สศ 301 โภชนศาสตร0สัตว0ป[ก 3 (2-3-5) สศ 401 โภชนศาสตร0และการ

ให�อาหารสัตว0ป[ก 
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/

คําอธิบายรายวิชา 
สศ 459 การจัดการโรงงาน
อาหารสัตว0 

3 (2-3-5) สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหาร
สัตว0 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

 
รายวิชาท่ี 1 เปล่ียนรหัสวิชา/ช่ือรายวิชา/ เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 301 โภชนศาสตร0สัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
สศ 301 Poultry Nutrition  
 วิชาบังคับก@อน : สศ  200 โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น หรือ เทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของผู�สอน 
 

ศึกษาเก่ียวกับสรีรวิทยา ระบบย@อยอาหารของสัตว0ป[ก โภชนะและการวิเคราะห0
รายละเอียดด�านโครงสร�าง ส@วนประกอบของโภชนะชนิดต@าง ๆ และขบวนการเมตาโบลิซึมของ
คาร0โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ไวตามิน แร@ธาตุ อาหารพลังงานสารเพ่ิมเติม ในอาหารสัตว0 วัตถุดิบ
อาหารสัตว0 และการประกอบสูตรอาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 401 โภชนศาสตร0และการให�อาหารสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบ้ืองต�น หรือ เทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

สรีรวิทยาระบบย@อยอาหารของสัตว0ป[ก โครงสร�างส@วนประกอบของโภชนะชนิดต@าง ๆ
และกระบวนการเมตาโบลิซึมของคาร0โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ไวตามิน แร@ธาตุอาหาร พลังงานสาร
เพ่ิมเติม ในอาหารสัตว0 วัตถุดิบอาหารสัตว0 การประกอบสูตรอาหารสัตว0 และการให�อาหาร 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 401 Poultry Nutrition and Feeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition or equivalent 

                   or As approved by program committee 
 

Digestive physology, including nutrients composition and metabolism of 
carbohydrate, lipid, protein, vitamin, mineral, energy source, feed additive, feed 
ingredients, feed formulation and feeding 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 2 เปล่ียนรหัสวิชา/ช่ือรายวิชา/ เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 459 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
สศ 459 Feed Manufacturing Management  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ลักษณะการดําเนินกิจการโรงงานอาหารสัตว0 และธุรกิจโรงงานอาหารสัตว0 ในประเทศ
ไทย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับโรงงานอาหารสัตว0 ความสําคัญของระบบคุณภาพในการ
บริเวณโรงงานให�โรงงานอาหารสัตว0 การวางผังการจัดการต@าง ๆ ในโรงงานอาหารสัตว0 การจัดการ
สิ่งแวดล�อม ปsญหาและอุปสรรค และการแก�ไขในการดําเนินธุรกิจ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ประวัติความเป\นมาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว0 ลักษณะการดําเนินกิจการและการ
จัดการโรงงานอาหารสัตว0ในประเทศไทย ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับโรงงานอาหารสัตว0 
ชนิดและการทํางานของเครื่องมืออุปกรณ0ท่ีใช�ในโรงงานอาหารสัตว0 การผลิตอาหารสัตว0และควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว0ด�วยระบบประกันคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล�อม การแก�ไขปsญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจอาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 458 Feed Business Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

History of feed industry, type of feed mill operations, feed mill business 
in Thailand, regulations and laws related to the feed mill, types of machine and 
tools operated in feed mill, feed production and quality control by quality 
assurance system, environmental management, problems and solutions in feed mill 
business 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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5.7 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ(มวิชาเอกเลือก 
 5.7.1 เพ่ิมรายวิชาใหม(  จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ใหม( หมายเหตุ 
  สศ 444 การผลิตไก@เพ่ือการค�า 3 (2-3-5) เพ่ิมใหม@ 
  สศ 483 การบริหารธุรกิจและ

การตลาดของสัตว0ป[ก 
3 (2-3-5) เพ่ิมใหม@ 

  สศ 481 การจัดการธุรกิจ 
ปศุสัตว0 

3 (2-3-5) เพ่ิมใหม@ 

  สศ 490 การฝ�กงาน 3 (ไม@น�อยกว@า 
270 ชั่วโมง) 

เพ่ิมใหม@ 

  สศ 491 ปsญหาพิเศษ 3 (ปฏิบัตินอก
เวลา) 

เพ่ิมใหม@ 

 

รายวิชาท่ี 1 

สศ 444 การผลิตไก@เพ่ือการค�า 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

การผลิตไก@เป\นการค�าทุกชนิด เช@น ไก@เนื้อ ไก@ไข@ ไก@พ้ืนเมือง ไก@สวยงาม ตลอดชีพจักร 
เช@น ระยะไก@เล็ก ไก@รุ@น ไก@พ@อแม@พันธุ0 ปู{ย@าพันธุ0 การฟsกไข@และตู�ฟsก รวมท้ังศึกษาทางด�านกายวิภาค
และสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธุ0 โรงเรือนอุปกรณ0 การแปรรูปผลผลิต การตลาด มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 444 Commercial Chicken Production 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Mass production of commercial broiler, layers, Thai native chicken, all 
kinds of beautiful native birds throughout the life cycle, such as chicken and chicken 
breeder grandparents, hatching and hatching cabinet, anatomy and physiology, 
breeding, housing and equipment, processing, marketing and field trips 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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รายวิชาท่ี 2 
สศ 483 การบริหารธุรกิจและการตลาดของสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก หรือ เทียบเท@าตาม 

                    ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

พันธุ0สัตว0ป[กและผลิตภัณฑ0 ท่ีตลาดนิยม การบริหารการลงทุนด�านการผลิตและ
การตลาดสัตว0ป[ก การประเมินอนาคตด�านการผลิตและการตลาด งานด�านการขาย การวิจัยธุรกิจ
และการตลาด การตลาดต@างประเทศ การศึกษาวิเคราะห0ต@าง ๆ เช@น ด�านลูกค�า ด�านคู@แข@งขัน ด�าน
ส@วนแบ@งตลาด ด�านกําไร ด�านกลยุทธ0 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 483 Poultry Marketing and Business Administration 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 241 Poultry Production or equivalence or 

                   As approved by program committee 
Poultry breeds and products as market’s need, investment administration 

of poultry production and marketing, forcasting evaluation in production and 
marketings, marketing and business research, international marketings, varous 
analyses such as customer, competitor, market share, profit, strategy and field trip 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 3 
สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว0 หรือ 

                    กจ 200 ความรู�เก่ียวกับธุรกิจ หรือ เทียบเท@าตาม 
                    ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 

 

ความสําคัญขอบเขตและจริยธรรมของนักการจัดการธุรกิจปศุสัตว0 ระบบองค0กร
กระบวนการจัดการ ด�านการเงินบัญชี การผลิต เศรษฐศาสตร0 การลงทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ
ปศุสัตว0 การตลาดภายในและต@างประเทศ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 481 Livestock Business Management  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 240 Principles of Animal Husbandry or  

                   MG 200 Introduction to business or equivalent or  
                   As approved by program committee 
The importance of boundaries and ethics, business management, 

enterprise systems, livestock production accounts for the financial management, 
economics, investment, and return the cattle business. Domestic and international 
markets 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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รายวิชาท่ี 4 
สศ 490 การฝ�กงาน  3 (0-270-0) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

จัดให�นักศึกษาได�เข�าฝ�กงานทางด�านการผลิตสัตว0 เช@น การผลิตสัตว0ป[ก การผลิตสุกร
การผลิตโคนมและโคเนื้อ และการผลิตอาหารสัตว0 เพ่ือเพ่ิมความรอบรู�และประสบการณ0จาก
หน@วยงานราชการและเอกชน โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 270 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 490 Professional Training 3 (0-270-0) 
 Prerequisite : None  

Assigned to practice in animals industry such as poultry production, pig 
production and dairy cattle production and feed mill, to increase the knowledge 
and experience in government agencies or private sectors with the consence of 
program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 270 hours, Self Study 0 hour /week) 
 

รายวิชาท่ี 5 
สศ 491 ปsญหาพิเศษ 3 (ปฏิบัตินอกเวลา) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

นักศึกษาเลือกค�นคว�าหรือทดลองในหัวข�อท่ีสนใจทางด�านสัตวศาสตร0 และเรียบเรียง
เขียนเป\นรายงานตามหลักวิชาการภายใต�การควบคุม และแนะนําของอาจารย0ท่ีปรึกษาปsญหาพิเศษ 

(ปฏิบัตินอกเวลา) 
AS 491 Special Problem 3 (Part-time practice) 
 Prerequisite : None  

Students choose to study or do the experiments on the topics of interest 
in zoology. And compile a report on a technical basis under the supervision and 
guidance of a supervisor special issue 

(Part-time practice) 
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 5.7.2 ปรับปรุงรายวิชา โดยเปล่ียนรหัสวิชา/เปล่ียนช่ือวิชา/เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
จํานวน 13 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ใหม( หมายเหตุ 
สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[กสวยงาม 3 (2-3-5) สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[ก

สวยงาม 
3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 443 การเลี้ยงและการ
อนุรักษ0ไก@พ้ืนเมือง 

3 (2-3-5) สศ 443 การเลี้ยงและการ
อนุรักษ0ไก@พ้ืนเมือง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 492 ระบบคุณภาพและ
มาตรฐานฟาร0มสัตว0ป[ก 

3 (3-0-6) สศ 484 ระบบคุณภาพและ
มาตรฐานฟาร0มสัตว0ป[ก 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 486 การประกวดและตัดสิน
โค-กระบือ 

3 (2-3-5) สศ 486 การประกวดและตัดสิน
โค-กระบือ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 458 การจัดการโรงฆ@าสัตว0
และผลิตภัณฑ0 

3 (2-3-5) สศ 457 การจัดการโรงฆ@าสัตว0
และผลิตภัณฑ0 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 305 ไขมันในอาหารสัตว0 3 (3-0-6) สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว0 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 306 ไวตามินและแร@ธาตุใน
อาหารสัตว0 

3 (3-0-6) สศ 304 ไวตามินและแร@ธาตุใน
อาหารสัตว0 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 308 เครื่องมือวิทยาศาสตร0
ชั้นสูงเพ่ือการวิเคราะห0อาหาร
สัตว0 

3 (2-3-5) สศ 306 เครื่องมือวิทยาศาสตร0
ชั้นสูงเพ่ือการวิเคราะห0อาหาร
สัตว0 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 407 อาหารและการให�อาหาร
ม�า 

3 (3-0-6) สศ 405 โภชนาศาสตร0และการ
ให�อาหารม�า 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ ชื่อ
วิชา/คําอธิบายรายวิชา 

สศ 408 อาหารและการให�อาหาร
สัตว0ป{า 

3 (3-0-6) สศ 406 โภชนาศาสตร0และการ
ให�อาหารสัตว0ป{า 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ ชื่อ
วิชา/คําอธิบายรายวิชา 

สศ 491 กฎหมายอาหารสัตว0 3 (2-3-5) สศ 480 กฎหมายอาหารสัตว0 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
สศ 490 การศึกษาหัวข�อสนใจ 3 (2-3-5) สศ 493 การศึกษาหัวข�อสนใจ 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
สศ 412 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) สศ 411 การเจริญเติบโต 

ของสัตว0 
3 (2-3-5) ย�ายไปกลุ@มเอกบังคับ

(วิชาเอกอาหารสัตว0) /
เปลี่ยนรหัส/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาท่ี 1 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม  
สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[กสวยงาม 3 (2-3-5) 
AS 441 Fancy Birds Raising  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาธรรมชาติ วิธีการและปsจจัยในการผลิตสัตว0ป[กสวยงามชนิดต@าง ๆ รวมถึงระบบ
การผสมพันธุ0 ปรับปรุงพันธุ0 การเลี้ยงดู การให�อาหาร การคัดเลือก การจัดการ การตลาด และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง มีการปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[กสวยงามในมหาวิทยาลัย การศึกษานอกสถานท่ี 
เช@น การเยี่ยมชม กิจการฟาร0มท้ังของภาคเอกชน และรัฐบาล 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[กสวยงาม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ธรรมชาติ วิธีการ และปsจจัยในการผลิตสัตว0ป[กสวยงามชนิดต@าง ๆ รวมถึงระบบการ
ผสมพันธุ0 ปรับปรุงพันธุ0 การเลี้ยงดู การให�อาหาร การคัดเลือก การจัดการ การตลาด และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข�อง มีการปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[กสวยงามในมหาวิทยาลัย การศึกษานอกสถานท่ี เช@น การ
เยี่ยมชม กิจการฟาร0มท้ังของภาคเอกชนและรัฐบาล 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 441 Fancy Birds Raising 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Nature, methods and factors in the production of various types of fancy 
birds, including mating system, breeding, feed, feeding, selection, management, 
marketing and related law, practical session in the University poultry farm, field trips 
such as visiting farms of private or government sector 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 2 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม  
สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษ0ไก@พ้ืนเมือง 3 (2-3-5) 
AS 443 Native Chickens Conservation and Raising  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

พันธุ0และลักษณะประจําพันธุ0ของไก@พ้ืนเมืองไทย ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคการ
ผสม และปรับปรุงพันธุ0ไก@ชน กติกาการแข@งขันทางเกมกีฬา และพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข�อง 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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ใหม( 
สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษ0ไก@พ้ืนเมือง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

พันธุ0และลักษณะประจําพันธุ0ของไก@พ้ืนเมืองไทย ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเลี้ยง
และการจัดการเทคนิคการผสม และปรับปรุงพันธุ0ไก@ชน โรคและการสุขาภิบาล 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 443 Native Chickens Conservation and Raising 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Breeds and characteristics of native Thai chicken, economic importance, 
mating and breeding techniques for fighting cocks disease and sanitation 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 3 เปล่ียนรหัสวิชา/ คําอธิบายรายวิชา 
เดิม  
สศ 492 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร0มสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
AS 492 Quality System and Poultry Farm Standardization  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการเลี้ยงสัตว0ป[กมาตรฐาน ฟาร0มการเลี้ยงสัตว0ป[ก ชนิดและ
ประเภทต@าง ๆ ระบบประกันคุณภาพการผลิต (ISO, GFP, HACCP) การควบคุม การใช�ยา และสาร
ตกค�างในเนื้อไก@ และการประเมิน ระบบการผลิตเพ่ือให�ได�มาตรฐานสากล 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 484 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร0มสัตว0ป[ก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการเลี้ยงสัตว0ป[ก มาตรฐานฟาร0มการเลี้ยงสัตว0ป[ก ชนิด และ
ประเภทต@าง ๆ ระบบประกันคุณภาพการผลิต  เช@น  GAP, HACCP, Animal Welfare ฯลฯ        
การควบคุมการใช�ยา และสารตกค�างในเนื้อไก@ การประเมินระบบการผลิตเพ่ือให�ได�มาตรฐานสากล 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 484 Quality System and Poultry Farm Standardization 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Regulations relating to poultry production, standards for poultry farms, 
types of production, quality assurance system (ISO, GFP, Animal Welfare, etc.) drug 
control and residues in meat, poultry production systems and assessment to meet 
international standards 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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รายวิชาท่ี 4 เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม  
สศ 486 การประกวดและตัดสินโค-กระบือ 3 (2-3-5) 
AS 486 Livestock Contest and Judging  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

พันธุ0และสมาคมพันธุ0 การตัดสินและการคัดเลือกโค-กระบือ รูปร@าง และลักษณะของ
พันธุ0ต@าง ๆ เกณฑ0การตัดสิน การใช�ระบบคะแนน การตัดสินซาก และการตรวจสอบคุณภาพซาก 
เพ่ือการปรุงอาหาร การเตรียมโค-กระบือเข�าประกวด และการจัดประกวดโค-กระบือมีชีวิต และ
คุณภาพซาก 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 486 การประกวดและตัดสินโค-กระบือ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

พันธุ0และสมาคมพันธุ0 การตัดสินและการคัดเลือกโค-กระบือ รูปร@างและลักษณะของ
พันธุ0ต@าง ๆ เกณฑ0การตัดสินการใช�ระบบคะแนน การเตรียมโค-กระบือเข�าประกวด และการจัด
ประกวดโค-กระบือมีชีวิต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 486 Cattle and Buffalo Contest and Judging 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Breeds and cattle breed associations, judging and selection of cattle and 
Buffalo, conformation and characteristics of various breeds,  criteria and scoring 
system preparation of cattle and Buffalo for exhibition and contest 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 5 เปล่ียนรหัสวิชา/ คําอธิบายรายวิชา 
เดิม  
สศ 458 การจัดการโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0 3 (2-3-5) 
AS 458 Slaughter house and Animal Products management  
 วิชาบังคับก@อน:ไม@มี 

ความเป\นมา และลักษณะของการดําเนินกิจการโรงงานฆ@าสัตว0ในประเทศไทย
ระเบียบ ข�อบังคับ และพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินกิจการโรงฆ@าสัตว0 ความสําคัญของ
ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) และระบบอ่ืน ๆ ในโรงงานฆ@าสัตว0 และผลิตภัณฑ0 การวางผัง และการจัดการในโรงเรือนฆ@า
ชําแหละสัตว0 การจัดการตัดแต@ง และการแปรรูปผลิตภัณฑ0จากซากสัตว0 การผลิตเนื้อสัตว0ตาม
โครงการเนื้ออนามัย การจัดการของเสีย ปsญหาอุปสรรคในขบวนการฆ@าชําแหละ และแปรรูปสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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ใหม( 
สศ 457 การจัดการโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความเป\นมาและลักษณะของการดําเนินกิจการโรงฆ@าสัตว0ในประเทศไทย ระเบียบ 
ข�อบังคับ และพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินกิจการโรงฆ@าสัตว0 ความสําคัญของระบบ  
GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), 
และระบบอ่ืน ๆ ในโรงฆ@าสัตว0 และผลิตภัณฑ0 การวางผังและการจัดการในโรงฆ@าชําแหละสัตว0 การ
จัดการของเสีย ปsญหาและอุปสรรคในการฆ@าและชําแหละ และแปรรูป 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 457 Slaughterhouse and Animal Products Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

History and slaughterhouse operations in Thailand, the importance of 
GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 
and other system for slaughter products, planning and management of 
slaughterhouses, waste management in slaughterhouse and processing plant 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 6 เปล่ียนรหัสวิชา/ คําอธิบายรายวิชา 
เดิม  
สศ 305 ไขมันในอาหารสัตว0 3 (3-0-6) 
AS 305 Fat in Animal Nutrition  
 วิชาบังคับก@อน : คม 320  ชีวเคมีเบ้ืองต�น หรือ เทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

ศึกษาความสําคัญของไขมัน ไขมันจากพืช และไขมันจากสัตว0 ทางเคมี ชีวเคมี และ
โภชนะการย@อย การดูดซึม และการขนส@ง ไขมันของสัตว0กระเพาะเด่ียว และสัตว0เค้ียวเอ้ือง กรด
ไขมันท่ีจําเป\นในอาหารสัตว0 และการใช�ไขมันในอาหารสัตว0 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว0 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 320  ชีวเคมีเบ้ืองต�น หรือ เทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

ความสําคัญของไขมัน ไขมันจากพืช และไขมันจากสัตว0 ทางเคมี ชีวเคมีและโภชนะ   
การย@อย การดูดซึมและการขนส@งไขมันของสัตว0กระเพาะเด่ียวและสัตว0เค้ียวเอ้ือง กรดไขมันท่ีจําเป\น
ในอาหารสัตว0 และการใช�ไขมันในอาหารสัตว0 รวมถึงการขาดและการเสริมกรดไขมันท่ีจําเป\นใน
อาหารสัตว0 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 303 Fat in Animal Nutrition 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or equivalent or  

                   As approved by program committee 
Importance of fat, fat from vegetable and animal, chemical, biochemical 

and nutrient digestion, absorption and transport of fat in monogastric animals and 
ruminants, essential fatty acids in animal feed, and fat in animal feed 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 7 เปล่ียนรหัสวิชา/ คําอธิบายรายวิชา 
เดิม  
สศ 306  ไวตามินและแร@ธาตุในอาหารสัตว0 3 (3-0-6) 
AS 306 Vitamins and minerals in Animal Nutrition  
 วิชาบังคับก@อน :ไม@มี  

ศึกษาคุณสมบัติและโครงสร�างทางเคมีขบวนเมตาโบลิซึมหน�าท่ีความต�องการแหล@งใน
ธรรมชาติการขาดการเสริมและการเป\นพิษของไวตามินและแร@ธาตุแต@ละชนิด 

(บรรยาย 3ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง ศึกษาด�วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 304 ไวตามินและแร@ธาตุในอาหารสัตว0 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

คุณสมบัติและโครงสร�างทางเคมี ขบวนเมตาโบลิซึม หน�าท่ี ความต�องการแหล@งใน
ธรรมชาติ การขาด การเสริมและการเป\นพิษของไวตามินและแร@ธาตุแต@ละชนิด 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 304 Vitamins and minerals in Animal Nutrition 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

The properties and chemical structure, metabolism, functions, 
requirements, natural sources of vitamin and minerals, the lack of vitamins and 
minerals, toxicity of vitamins and minerals 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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รายวิชาท่ี 8 เปล่ียนรหัสวิชา/ คําอธิบายรายวิชา 
เดิม  
สศ 308 เครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงเพ่ือการวิเคราะห0อาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
AS 308 Advance Scientific Instruments for Animal Feed Analysis  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาความรู�พ้ืนฐาน และหลักการทํางานของอุปกรณ0 และเครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูง
ท่ีสําคัญในการวิเคราะห0ทางอาหารสัตว0 การใช�อุปกรณ0และเครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูง ในการ
วิเคราะห0เชิงปริมาณ และคุณภาพของโปรตีน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 306 เครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงเพ่ือการวิเคราะห0อาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความรู�พ้ืนฐาน และหลักการทํางานของอุปกรณ0 และเครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงท่ี
สําคัญในการวิเคราะห0ทางอาหารสัตว0 การใช�อุปกรณ0และเครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงในการ
วิเคราะห0เชิงปริมาณ และคุณภาพของอาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 306 Advance Scientific Instruments for Animal Feed Analysis 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Basic principles and operation of equipment and advance scientific  
instrument used in the analysis of animal feed, use of equipment and advance 
scientific instruments in the analysis of quality of animal feeds 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 9 เปล่ียนรหัสวิชา/ ช่ือวิชา/คําอธิบายรายวิชา 
เดิม  
สศ 407 อาหารและการให�อาหารม�า 3 (3-0-6) 
AS 407 Horse Nutrition and Feeding  
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น หรือ เทียบเท@าตาม 

                    ความเห็นชอบของผู�สอน 
 

ศึกษาถึงสรีรวิทยาของระบบย@อยอาหาร โภชนะและความต�องการโภชนะ พฤติกรรม
การกินอาหาร และการควบคุมปริมาณอาหารท่ีกิน ความสัมพันธ0ระหว@างโภชนะ โรคและการให�
อาหารม�า 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
 
 
 



มคอ. 2 187 

ใหม( 
สศ 405 โภชนศาสตร0และการให�อาหารม�า 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น หรือ เทียบเท@าตาม 

                    ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

สรีรวิทยาของระบบย@อยอาหาร โภชนะและความต�องการโภชนะ พฤติกรรมการกิน
อาหาร และการควบคุมปริมาณอาหารท่ีกิน ความสัมพันธ0ระหว@างโภชนะ โรค และการให�อาหารม�า 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 405 Horse Nutrition and Feeding 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or equivalent or  

                   As approved by program committee 
Physiology of the digestive system, nutrients and nutrient requirement, 

rating behavior and feed intake control, the relationship between nutrients and 
diseases, horses feeding 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 10 เปล่ียนรหัสวิชา/ ช่ือวิชา/คําอธิบายรายวิชา 
เดิม  
สศ 408 อาหารและการให�อาหารสัตว0ป{า 3 (2-3-5) 
AS 408 Wildlife Nutrition and Feeding  
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของผู�สอน 
 

ศึกษาถึงสรีรวิทยาของระบบย@อยอาหาร โภชนะและความต�องการโภชนะ พฤติกรรม
การกินอาหาร และการควบคุมปริมาณอาหารท่ีกิน ความสัมพันธ0ระหว@างโภชนะ โรคและการให�
อาหารสัตว0ป{า 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 406 โภชนศาสตร0และการให�อาหารสัตว0ป{า 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต�น หรือเทียบเท@า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 

สรีรวิทยาของระบบย@อยอาหารโภชนะ และความต�องการโภชนะ พฤติกรรมการกิน
อาหาร และการควบคุมปริมาณอาหารท่ีกิน ความสัมพันธ0ระหว@างโภชนะ โรคและการให�อาหารสัตว0
ป{า 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 406 Wildlife Nutrition and Feeding 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or equivalent or  

                   As approved by program committee 
Physiology of the digestive system, nutrients and nutrient requirement, 

eating behavior and feed intake control, the relationship between nutrients and 
diseases, wildlife feeding 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
รายวิชาท่ี 11 เปล่ียนรหัสวิชา 
เดิม 
สศ 491 กฎหมายอาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
AS 491 Feed Law  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

กฎหมายท่ัวไป พระราชบัญญัติอาหารสัตว0 กฎกระทรวงและระเบียบเก่ียวกับอาหาร
สัตว0 และโรงงานอาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 480 กฎหมายอาหารสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

กฎหมายท่ัวไป พระราชบัญญัติอาหารสัตว0 กฎกระทรวงและระเบียบเก่ียวกับอาหาร
สัตว0 และโรงงานอาหารสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 480 Feed Law 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

General law, law, act and regulations related to animal feed and feed 
mill 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
รายวิชาท่ี 12 เปล่ียนรหัสวิชา 
เดิม 
สศ 490 การศึกษาหัวข�อสนใจ 3 (2-3-5) 
AS 490 Selected Topic  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

เลือกศึกษาในหัวข�อสนใจข�อหนึ่งหรือมากกว@าในสาขาวิชาสัตว0ศาสตร0ตามความ
เห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตรโดยคําแนะนําของอาจารย0ประจําวิชาและเรียบเรียงเป\นรายงาน
ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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ใหม( 
สศ 493 การศึกษาหัวข�อสนใจ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

เลือกศึกษาในหัวข�อสนใจข�อหนึ่งหรือมากกว@าในสาขาวิชาสัตว0ศาสตร0ตามความ
เห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตรโดยคําแนะนําของอาจารย0ประจําวิชาและเรียบเรียงเป\นรายงาน
ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 493 Selected Topic 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Studies on one or more interested topics in the field of animal science 
with the consence of program committee under the advice of lecturer and compile 
a report 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

รายวิชาท่ี 13 ย*ายไปกลุ(มเอกบังคับ(วิชาเอกอาหารสัตว�) /เปล่ียนรหัส/เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 412 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) 
AS 412 Animal Growth  
 วิชาบังคับก@อน: ไม@มี 

ศึกษาเก่ียวกับลักษณะของการเจริญเติบโตของร@างกาย รวมท้ังการเจริญเติบโตของ
เนื้อเยื่อต@าง ๆ ของร@างกาย ปsจจัยท่ีควบคุมและมีอิทธิพลต@อการเจริญเติบโต ท้ังทางด�านอาหาร
สรีรวิทยา และสภาพแวดล�อม การเจริญเติบโตของร@างกายท่ีมีผลต@อการสืบพันธุ0 ซากสัตว0 และการ
ให�ผลผลิตศึกษาถึงสารเร@งการเจริญเติบโตของร@างกายสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ลักษณะของการเจริญเติบโตของร@างกาย รวมท้ังการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต@าง ๆ ของ
ร@างกาย ปsจจัยท่ีควบคุมและมีอิทธิพลต@อการเจริญเติบโต ท้ังทางด�านอาหาร สรีรวิทยาและ
สภาพแวดล�อม การเจริญเติบโตของร@างกายท่ีมีผลต@อการสืบพันธุ0ซากสัตว0 และการให�ผลผลิตศึกษา
ถึงสารเร@งการเจริญเติบโตของร@างกายสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 411 Animal Growth 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The nature of the body growth, including the growth of various tissues of 
the body, factors that control and influence the growth such as feed, physiology 
and environment, growth of the body affecting reproduction, carcass and yields, 
study of effect of growth promoters on animals 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

 5.7.3 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 17 รายวิชา ดังนี้ 
ลําดับ ช่ือรายวิชา หน(วยกิต หมายเหตุ 

1. สศ 304 สารเสริมในอาหารสัตว0 3 (2-3-5) ยกเลิก 
2. สศ 350 เครื่องทุ@นแรง อุปกรณ0และโรงเรือนเลี้ยงสัตว0 3 (2-3-5) ยกเลิก 
3. สศ 401 โภชนศาสตร0สัตว0ป[กประยุกต0 3 (2-3-5) ยกเลิก 
4. สศ 405 อาหารและการให�อาหารสุนัขและแมว 3 (3-0-6) ยกเลิก 
5. สศ 406 อาหารและการให�อาหารกระต@าย 3 (3-0-6) ยกเลิก 
6. สศ 410 การสืบพันธุ0ของสัตว0 3 (3-0-6) ยกเลิก 
7. สศ 444 การขุนโค-กระบือ 3 (2-3-5) ยกเลิก 
8. สศ 457 การจัดการโรงงานนม 3 (2-3-5) ยกเลิก 
9. สศ 464 นมและผลิตภัณฑ0นม 3 (2-3-5) ยกเลิก 
10. ทอ 441 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0นม 3 (2-3-5) ยกเลิก 
11. ทอ 470 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0เนื้อ 3 (2-3-5) ยกเลิก 
12. สศ 481 การตลาดสัตว0ป[ก 3 (3-0-6) ยกเลิก 
13. สศ 482 การตลาดโค-กระบือ 3 (2-3-5) ยกเลิก 
14. สศ 483 การตลาดสุกร 3 (2-3-5) ยกเลิก 
15. สศ 484 สหกรณ0โคนมและการตลาด 3 (2-3-5) ยกเลิก 
16. สศ 487 การประกวดและตัดสินสุกร 3 (2-3-5) ยกเลิก 
17. สศ 493 การจัดการธุรกิจฟาร0มสัตว0ป[ก 3 (3-0-6) ยกเลิก 
  
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 191 

5.7.4 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย จํานวน 11 รายวิชา ดังนี้ 
เดิม ใหม( หมายเหตุ 

สศ 244 การผลิตกระต@าย 3 (2-3-5) สศ 448 การเลี้ยงกระต@าย 3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยน
รหัส/เปลี่ยนชื่อ 

สศ 354 การจัดการและอนุรักษ0
นกในธรรมชาติ 

3 (2-3-5) สศ 354 การจัดการและอนุรักษ0
นกในธรรมชาติ 

3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 442 สัตว0ป[กเพ่ือการอนุรักษ0 3 (2-3-5) สศ 442 สัตว0ป[กเพ่ือการอนุรักษ0 3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 446 การเลี้ยงสุนัข 3 (2-3-5) สศ 446 การเลี้ยงสุนัข 3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 447 การเลี้ยงแมว 3 (2-3-5) สศ 447 การเลี้ยงแมว 3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

สศ 480 การตลาดปศุสัตว0 3 (2-3-5) สศ 482 การตลาดปศุสัตว0 3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยน
รหัสวิชา/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 413 พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยง 3 (2-3-5) สศ 412 พฤติกรรมของ 
สัตว0เลี้ยง 

3 (2-3-5) ย�ายเป\นรายวิชากลางของ
มหาวิทยาลัย/เปลี่ยนรหัส
วิชา 

สศ 431 หลักพันธุวิศวกรรมใน
สัตว0 

3 (2-3-5)   ย�ายเป\นรายวิชากลางของ
มหาวิทยาลัย 

สศ 445 การเลี้ยงม�า 3 (2-3-5)   ย�ายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย 

สศ 463 เนื้อและผลิตภัณฑ0เนื้อ 3 (2-3-5)   ย�ายเป\นรายวิชากลางของ
มหาวิทยาลัย 

สศ 475 สุขศาสตร0เนื้อสัตว0 3 (3-0-6)   ย�ายเป\นรายวิชากลางของ
มหาวิทยาลัย 
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รายวิชาท่ี 1 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปล่ียนรหัส/เปล่ียนช่ือวิชา  
เดิม 
สศ 244 การผลิตกระต@าย 3 (2-3-5) 
AS 244 Rabbit Raising  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความสําคัญของการเลี้ยงกระต@าย การจัดจําแนกประเภทและพันธุ0กระต@าย การ
สืบพันธุ0 ระบบการผสมและคัดเลือกพันธุ0 โภชนศาสตร0และระบบการย@อยอาหารของกระต@าย อาหาร
และการให�อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยง การสุขาภิบาลและโรคพยาธิ ระบบการเลี้ยงและ
การจัดการดูแล การชําแหละและการตัดแต@งเนื้อกระต@าย และการฟอกหนัง 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 448 การเลี้ยงกระต@าย 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความสําคัญของการเลี้ยงกระต@าย การจัดจําแนกประเภทและพันธุ0กระต@าย การ
สืบพันธุ0 ระบบการผสมและคัดเลือกพันธุ0 โภชนศาสตร0และระบบการย@อยอาหารของกระต@าย อาหาร
และการให�อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยง การสุขาภิบาลและโรคพยาธิ ระบบการเลี้ยงและ
การจัดการดูแล การชําแหละและการตัดแต@งเนื้อกระต@าย และการฟอกหนัง 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 448 Rabbit Raising 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Importance of raising rabbits, classification and breeds of rabbits, 
reproductive system, mating and selection, nutrition and digestive system of rabbits, 
feed and feeding, housing and farming equipment, sanitation and parasitic diseases, 
management and raising system, rabbit meat processing and skin tanning 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
รายวิชาท่ี 2 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 354 การจัดการและการอนุรักษ0นกในธรรมชาติ 3 (2-3-5) 
AS 354 Wild Birds Management and Conservation  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาถึงกายวิภาค และการปรับตัวของนกให�เหมาะสมกับถ่ินอาศัย และระบบนิเวศ
ในธรรมชาติ พฤติกรรมและการดํารงชีวิตในธรรมชาติ อนุกรมวิธานและสถานภาพของนกประจําถ่ิน 
การสํารวจและการจัดการถ่ินอาศัย การสํารวจและการจัดการประชากรนกป{า กฎหมาย และ
ข�อตกลงระหว@างประเทศเพ่ือการอนุรักษ0สัตว0ป{า การจัดการเพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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ใหม( 
สศ 354 การจัดการและการอนุรักษ0นกในธรรมชาติ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

กายวิภาคและการปรับตัวของนกให�เหมาะสมกับถ่ินอาศัยและระบบนิเวศใน
ธรรมชาติ พฤติกรรมและการดํารงชีวิตในธรรมชาติ อนุกรมวิธานและสถานภาพของนกประจําถ่ิน 
การสํารวจและการจัดการถ่ินอาศัย การสํารวจและการจัดการประชากรนก 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 354 Wild Birds Management and Conservation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Anatomy and adaptation of birds to suit their natural habitats and 
ecosystems, behavior and survival in nature, taxonomic status of native birds,  
surveys and habitat management, survey and management of wild bird populations 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
รายวิชาท่ี 3 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปล่ียนช่ือวิชาภาษาอังกฤษ/ 
               เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 442 สัตว0ป[กเพ่ือการอนุรักษ0 3 (2-3-5) 
AS 442 Poultry for Conservation  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาถึงธรรมชาติ แหล@งกําเนิด ประวัติ พฤติกรรมความเป\นอยู@ การขยายพันธุ0 
รูปร@างลักษณะของสัตว0ป[กท่ีใกล�จะสูญพันธุ0ในธรรมชาติ ความสําคัญของการอนุรักษ0และกฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง ศึกษานอกสถานท่ีโดยการเยี่ยมชมกิจการฟาร0มเพาะและขยายพันธุ0สัตว0ป[กท่ีเก่ียวข�องของ
ภาครัฐและเอกชน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 442 สัตว0ป[กเพ่ือการอนุรักษ0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ธรรมชาติ แหล@งกําเนิด ประวัติ พฤติกรรมความเป\นอยู@ การขยายพันธุ0 รูปร@าง
ลักษณะของสัตว0ป[กท่ีใกล�จะสูญพันธุ0ในธรรมชาติ ความสําคัญของการอนุรักษ0และกฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง ศึกษานอกสถานท่ีโดยการเยี่ยมชมกิจการฟาร0มเพาะและขยายพันธุ0สัตว0ป[กท่ีเก่ียวข�องของ
ภาครัฐและเอกชน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 442 Avian for Conservation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The natural origin, history, living behavior, breeding, morphology of the 
endangered avian in nature, the importance of conservation and related laws, field 
trips by visiting avian breeding farms of the relevant government and private sectors 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
รายวิชาท่ี 4 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปล่ียนช่ือวิชาภาษาอังกฤษ/ 
               เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 446 การเลี้ยงสุนัข 3 (2-3-5) 
AS 446 Dogs Raising  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาธรรมชาติ วิธีการ และปsจจัยในการเลี้ยงสุนัขชนิดต@าง ๆ การศึกษาชีววิทยา
มาตรฐานพันธุ0 และการปรับปรุงพันธุ0 การประกวดและตัดสิน การจัดการต@าง ๆ การศึกษาตลาด
พร�อมเยี่ยมชมฟาร0มนอกสถานท่ี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 446 การเลี้ยงสุนัข 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

มาตรฐานพันธุ0และการประกวดสุนัข กายวิภาคและสรีรวิทยาของสุนัข การเลี้ยงการ
จัดการ การผสมและการปรับปรุงพันธุ0 โรคและการป�องกันโรคในสุนัข รวมถึงความพร�อมในการเลี้ยง
สุนัข 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 446 Dog Raising 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Breeding standard, dog contest and judging, anatomy and physiology, 
dog Mating and breeding, raising and management, disease and sanitation, trips to 
dog farms and markets 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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รายวิชาท่ี 5 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปล่ียนช่ือวิชาภาษาอังกฤษ/ 
               เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 447 การเลี้ยงแมว 3 (2-3-5) 
AS 447 Cats Raising  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาธรรมชาติ วิธีการ และปsจจัยในการเลี้ยงแมวชนิดต@าง ๆ การศึกษาชีววิทยา
มาตรฐานพันธุ0 และการปรับปรุงพันธุ0 การประกวดและตัดสิน การจัดการต@าง ๆ การศึกษาตลาด
พร�อมเยี่ยมชมฟาร0มนอกสถานท่ี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 447 การเลี้ยงแมว 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ศึกษาถึงมาตรฐานพันธุ0และการประกวดแมว กายวิภาคและสรีรวิทยาของแมว การ
เลี้ยงการจัดการ การผสมและการปรับปรุงพันธุ0 โรคและการป�องกันโรคในแมว รวมถึง ความพร�อม
ในการเลี้ยงแมว 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 447 Cat Raising 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Breeding standard, cat contest and judging, anatomy and physiology, cat 
Mating and breeding, raising and management, disease and sanitation, trips to cat 
farms and markets 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

รายวิชาท่ี 6 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปล่ียนรหัสวิชา/เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
เดิม 
สศ 480 การตลาดปศุสัตว0 3 (2-3-5) 
AS 482 Livestock Marketing  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี 

ตลาดปศุสัตว0และผลิตภัณฑ0ท้ังภายในและต@างประเทศต�องการ การจัดการสินค�า  
ปศุสัตว0และผลิตภัณฑ0ให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาด การนําเข�าและส@งออกสินค�าปศุสัตว0 
รวมท้ังกฎระเบียบข�อบังคับต@าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง การวิเคราะห0สถานการณ0ด�านการผลิต การตลาด 
รวมท้ังแนวทางการแก�ไข 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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ใหม( 
สศ 482 การตลาดปศุสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว0 หรือ  

กต 100 หลักการตลาด หรือ เทียบเท@า 
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร 

พันธุ0ปศุสัตว0และผลิตภัณฑ0ท่ีได�รับความนิยมจากตลาด ประเภทเครื่องมือการส@งเสริม
การตลาดปศุสัตว0 การวิเคราะห0ประเมินผลและการตลาดต@างประเทศ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 482 Livestock Marketing 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 240 Principles of Animal Husbandry or  

MK 100 Principles of Marketing or equivalent or  
As approved by program committee 

Livestock breeds and popular products in livestock market. Kind of 
sales promotion livestock marketing tool, evaluation and analysis and international 
marketing 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
รายวิชาท่ี 7 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปล่ียนรหัสวิชา 
เดิม 
สศ 413 พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยง 3 (2-3-5) 
AS 413 Farm Animal Behavior  
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล�อมท่ีมีผลต@อพฤติกรรม ระบบสรีรวิทยาและ
ฮอร0โมนท่ีมีผลต@อพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีผิดปกติ พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยงชนิดต@าง ๆ และการใช�
ประโยชน0จากพฤติกรรมมาปรับปรุงงานฟาร0มสัตว0เลี้ยงให�มีประสิทธิภาพ  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
ใหม( 
สศ 412 พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล�อมท่ีมีผลต@อพฤติกรรม ระบบสรีรวิทยาและ
ฮอร0โมนท่ีมีผลต@อพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีผิดปกติ พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยงชนิดต@าง ๆ และการใช�
ประโยชน0จากพฤติกรรมมาปรับปรุงงานฟาร0มสัตว0เลี้ยงให�มีประสิทธิภาพ  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
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AS 412 Farm Animal Behavior 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Genetic and environmental influences that affect behavior, 
physiological and hormonal systems that influence behavior, behavioral disorders, 
behavior of different animal species and the use of behavior for effective farm 
improvement 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
รายวิชาท่ี 8 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย 
 
สศ 431 หลักพันธุวิศวกรรมในสัตว0 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ชว 340 พันธุศาสตร0เบ้ืองต�น หรือ  

 ชว 341 พันธุศาสตร0 และ  
ชว 342 ปฏิบัติการพันธุศาสตร0 

โครงสร�างและหน�าท่ีของ DNA เทคนิคพ้ืนฐานทางพันธุวิศวกรรม  การตัดต@อ DNA 
การโคลนนิ่งยีน (gene cloning) การหาลําดับของเบส (base sequencing)  ห�องสมุดยีน (gene 
library) การคัดเลือกยีน การถ@ายยีนสู@การเพาะเลี้ยง การทําโคลนนิ่งในสัตว0 ยีนเครื่องหมายและ 
การทําแผนท่ียีน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 431 Principle of Animal Genetic Engineering 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : BI 340 Introductory Genetics or  

BI 341 Genetics and  
BI 342 Genetics Laboratory 

Structure and function of DNA, genetic engineering techniques, gene 
cloning and base sequencing, gene library. gene selection, gene transfer, cloning in 
animals, gene marker and gene mapping 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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รายวิชาท่ี 9 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย 
สศ 445 การเลี้ยงม�า  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

ความสําคัญและการเลี้ยงม�าต@อประเทศชาติ ระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาของม�า 
ระบบการเคลื่อนท่ีของม�า โรงเรือนและอุปกรณ0สําหรับม�า พันธุ0และการบํารุงรักษาม�า การสืบพันธุ0
ของม�า การให�อาหารม�า โรคและการสุขาภิบาล การฝ�กม�าและการจัดการท่ัวไป  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด�วยตนเอง  5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 445 Equine Husbandry 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Importance of raising horses to the nation, anatomy and physiology of 
horse, movement system of horses, housing and equipment for horse raising, 
breeding and raising horses, reproduction of horse, horse feeding, diseases and 
sanitation, horse training and management 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
รายวิชาท่ี 10 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย 
สศ 463 เนื้อและผลิตภัณฑ0เนื้อ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

 ความสําคัญของระบบ GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point) ตามโครงการเนื้ออนามัย ปsจจัยท่ีมีผลต@อการผลิตเนื้อสัตว0และ
ผลิตภัณฑ0ท่ีมีคุณภาพ การวางผังและการจัดการในโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0 ข้ันตอนการฆ@าสัตว0และ
อุปกรณ0  การจัดการเนื้อสัตว0ภายหลังกระบวนการฆ@า การควบคุมคุณภาพเชิงป�องกันเทคโนโลยี การ
ลดการปนเป��อนของเชื้อจุลินทรีย0ท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อและผลิตภัณฑ0  การใช�ประโยชน0จากชิ้นส@วนท่ีได�
จากการจัดเกรดและตัดแต@งซาก ผลิตภัณฑ0เนื้อและการแปรรูปผลิตภัณฑ0เนื้อสัตว0 การถนอมและเก็บ
รักษาเนื้อสัตว0และผลิตภัณฑ0จากสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 463 Meat and Meat Products 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

 From livestock to meat, animal production to yield premium meat 
quality, trading livestock, selection of animals prior to slaughterhouse, animal 
transport, effects of stress on meat quality and animal responsiveness, the slaughter 
methods, carcass dressing, byproducts of slaughtered animals, microorganisms 
associated with meat products, microorganisms that cause deterioration of  meat,  
types of meat product. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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รายวิชาท่ี 11 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย 
สศ 475 สุขศาสตร0เนื้อสัตว0  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก@อน : ไม@มี  

หลักการปฏิบัติในการนําสัตว0สู@โรงฆ@าสัตว0 การจัดการโรงฆ@าสัตว0และการสุขาภิบาล 
การตรวจคุณภาพสัตว0ก@อนฆ@า การตรวจคุณภาพซากหลังฆ@า โรคท่ีตรวจพบในโรงฆ@าสัตว0 การแบ@ง
เกรดซาก การตรวจเนื้อและผลิตภัณฑ0 ผลพลอยได�และอุตสาหกรรมจากการฆ@าสัตว0 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด�วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0) 
AS 475 Meat Hygiene  3 (3-0-6) 
 Prerequisite:  None  

Practices applicable to the slaughterhouse, slaughterhouse 
management and sanitation, quality inspection prior to slaughter animals, carcass 
ispection, disease detection, carcass grading, inspection and meat products, 
industrial-products from slaughter house 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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เอกสารแนบ 4 
ประวัติและผลงานอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ (ภาษาไทย) นายประภากร  ธาราฉาย 
     ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Prapakorn Tarachai 
2.  ตําแหน(งปLจจุบัน ผู�ช@วยศาสตราจารย0 ระดับ 8     
3.  หน(วยงานท่ีสังกัด คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� อ. สันทราย  

จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4 โทรสาร 053 353830   
   E-mail: tarachai@mju.ac.th  
4.  สถานท่ีทํางาน คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� อ. สันทราย 

จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4  โทรสาร 053 353830   
5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปD พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา 
ปริญญาเอก (Ph. D) Animal Functional 
Anatomy 

2544 Kagawa University   JAPAN 

ปริญญาโท (วท.ม) สัตวศาสตร0 2535 มหาวิทยาลัยขอนแก@น  
ปริญญาตรี (ทษ.บ) สัตวศาสตร0 (สัตว0ป[ก) 2531 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ�  

 
6.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต@างจากวุฒิการศึกษา) 
 - สวัสดิภาพสัตว0และสิ่งแวดล�อมในฟาร0ม 
 - โภชนศาสตร0และการให�อาหารสัตว0ป[ก 
 - การใช�พืชสมุนไพรในอาหารสัตว0ป[ก 
 - ปsกษีวิทยาและการอนุรักษ0 
 
7.  ประสบการณ�เก่ียวข*องกับงานวิจัย ท้ังภายในและภายนอกประเทศ : ระบุสถานภาพในการทํา
วิจัยว@าเป\นหัวหน�าโครงการหรือผู�ร@วมวิจัยในแต@ละเรื่อง 

-  การใช�พืชสมุนไพรเพ่ือทดแทนการใช�ยาปฏิชีวนะในการผลิตไก@เนื้อ  ผู�ร@วมโครงการวิจัย
แหล@งทุน : สํานักวิจัยและส@งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม@โจ�. 

-  โครงการวิจัยเปรียบเทียบผลการใช�สารสกัดจากขม้ินชันและฟ�าทะลายโจรต@อสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลําไส�ไก@เนื้อ
หัวหน�าโครงการวิจัยแหล@งทุน : สํานักวิจัยและส@งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม@โจ�.
ป[งบประมาณ 2547. 

-  โครงการวิจัยศึกษาผลการใช�บัวบกทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารเพ่ือป�องกันโรคบิดในไก@เนื้อ
หัวหน�าโครงการวิจัยแหล@งทุน : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีแห@งชาติ
เครือข@ายภาคเหนือป[งบประมาณ 2549. 
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8.  งานวิจัยท่ีตีพิมพ�เผยแพร(ในวารสารต(าง ๆ 

- ประภากร  ธาราฉาย, มานิตย0  เทวรักษ0พิทักษ0 และสุกิจ ขันธปราบ. 2549. ผลการใช�สาร
สกัดหยาบขม้ินชันในอาหารต@อสมรรถภาพการผลิตและค@าโลหิตวิทยาของไก@เนื้อ. หน�า 177- 
184. ในรายงานการประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 7. ระหว@างวันท่ี 25-26 พฤษภาคม 2549 ณ  
ศูนย0การศึกษาและฝ�กอบรมนานาชาติ สํานักวิจัยและส@งเสริมวิชาการการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม@โจ�, จังหวัดเชียงใหม@. 

- ประภากร  ธาราฉาย และบุญธรรม  พลเจริญ. 2549. ผลการเสริมบัวบกในอาหารต@อ
สมรรถภาพการเจริญเติบโตส@วนประกอบซากและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายวิภาค
ของลําไส�เล็กในไก@เนื้อ. หน�า 194-204. ในรายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร0ภาคใต� 
ครั้ ง ท่ี  4 .  ร ะหว@ า งวั น ท่ี  15 -16  สิ งหาคม 2549  ณ  คณะทรัพยากรธรรมชา ติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, จังหวัดสงขลา. 

- ประภากร  ธาราฉาย และโคเอ็น  ยามาอูชิ. 2545. ผลการใช�กากเต�าหู�ในอาหารต@อการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายวิภาคของลําไส�ของไก@กระทง. หน�า 220-226. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการครั้งท่ี 4 ภาคบรรยาย วันท่ี 2-3 ธันวาคม 2545 ณ ศูนย0การศึกษาและ
ฝ�กอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม@โจ� เชียงใหม@. 

- ประภากร  ธาราฉาย, นรินทร0  ทองวิทยาและโคเอ็น  ยามาอูชิ. 2540. ผลการใช�กาก
มะพร�าวในอาหารต@อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของท@อทางเดิน
อาหารของไก@กระทงระยะแรก (0–3 สัปดาห0 ) .  หน�า 152–161. ในรายงานการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร0  วันท่ี 11 – 13 ธันวาคม 2540 ณ 
คณะเกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ จังหวัดเชียงใหม@.  

- Tarachai, P. and Yamauchi, K. 2002. Metabolizable energy of soybean curd 
residue and its effective utilization for broiler chick feed. Journal of Poultry 
Science 38 ; 160 – 168. 

- Tarachai, P. and Yamauchi, K. 2000. Effects of luminal nutrient absorption, 
intraluminal physical stimulation, and intravenous parenteral alimentation on 
the recovery responses of duodenal villus morphology following feed 
withdrawal in chickens. Poultry Science  49 ; 1578 – 1585. 

- Tarachai, P., Thongwittaya, N., Kamisoyama, H. and Yamauchi, K. 1999. 
Effective utilization of soybean curd residue for chicken feed as a plant 
protein source. Japanese Poultry Science  36 ;  311- 318. 
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1.  ช่ือ (ภาษาไทย) นายมานิตย0  เทวรักษ0พิทักษ0 
     ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) Mr.Manit Tewarugpitug 
2.  ตําแหน(งปLจจุบัน ผู�ช@วยศาสตราจารย0  ระดับ 8 
3.  หน(วยงานท่ีสังกัด คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� 
4.  สถานท่ีทํางาน คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� อ. สันทราย 

จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4 โทรสาร 053 353830   
5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปD พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา 
Ph.D Animal Science 2542 Central Luzon State 

University, Philippines 
M.S. Animal Science 2535 Central Luzon State 

University, Philippines 
ทษ.บ. สัตวศาสตร0 2522 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ� 

 
6. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

- การจัดการฟาร0มสัตว0ป[ก 
- การเลี้ยงและอนุรักษ0ไก@พ้ืนเมือง 
 

7. ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข*องกับงานวิจัย 
- การศึกษาปริมาณความต�องการแคลเชี่ยมและฟอสฟอรัสสําหรับไก@พ้ืนเมืองลูกผสมใน

ภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2537 
- การใช�พืชสมุนไพรเพ่ือควบคุมด�วงป[กแข็ง ALPHITOBIUS DIAPERINUS (PANSER) 
  (COLEOPTERA : TENEBRIONIDAE) ในฟาร0มไก@เนื้อ พ.ศ. 2548 
- การใช�สมุนไพรรางจืดเพ่ือลดพิษตกค�างของยาปฏิชีวนะ  

(SUNFADIAZINE AND ENROFLOXACIN) ในเนื้อไก@ พ.ศ. 2551 
- การใช�พืชสมุนไพรเพ่ือทดแทนการใช�ยาปฏิชีวนะในการผลิตไก@เนื้อ พ.ศ. 2551 
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1.  ช่ือ (ภาษาไทย ) นางสาวบัวเรียม  มณีวรรณ0 
    ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) Miss Buaream Maneewan 
2.  ตําแหน(งปLจจุบัน อาจารย0 
3.  หน(วยงานท่ีสังกัด คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� 
4.  สถานท่ีทํางาน คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� อ. สันทราย    

จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4  
โทรสาร 053 353830   

5.  ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ปD พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา 

Ph.D.  Agriculture 2548 Ehime University, Japan  
M.Sc.  Agriculture 2545 Kagawa University, Japan 
วท.บ.  เคมี 2538 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 

 
6. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต(างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา 

-  สรีรวิทยาของสัตว0ป[ก 
-  การใช�กล�องจุลทรรศน0อิเลคตรอน แบบส@องกราด (Scanning electron microscope) 

 
7. ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข*องกับงานวิจัย 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ�หรือนําเสนอเผยแพร(ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- บัวเรียม  มณีวรรณ0  และทองเลียน บัวจูม. 2551. ผลของการเสริมผงถ@านไม�ลําไยในอาหารต@อ

สมรรถภาพการผลิตของไก@เนื้อและจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติกในไส�ต่ิง. บทคัดย@อการประชุม
ทางวิชาการประจําป[ 2551 มหาวิทยาลัยแม@โจ�  ระหว@างวันท่ี 4-5 ธันวาคม 2551 ณ. ศูนย0
การศึกษาและฝ�กอบรมนานาชาติ สํานักวิจัยและส@งเสริมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัยแม@โจ�, 
เชียงใหม@. หน�า 74-75. 

- บัวเรียม มณีวรรณ0 และเพ่ิมศักด์ิ ศิริวรรณ. 2550. ผลของระดับโปรตีนในอาหารต@อผลผลิตและ
คุณภาพไข@หลังการบังคับผลัดขนในไก@ไข@. รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 45 สาขาสัตว0, 30 
มกราคม – 2 กุมภาพันธ0 2550, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0, กรุงเทพฯ. หน�า 9-18. 

- บัวเรียม มณีวรรณ0 เผ@าพงษ0 ปูระณะพงษ0 และนรินทร0 ทองวิทยา. 2550. การใช�ผักตบชวาเป\น
อาหารสําหรับการบังคับผลัดขนแนวใหม@. รายงานผลการวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม@โจ� เชียงใหม@. 11 น. 

- ทองเลียน บัวจูม และบัวเรียม มณีวรรณ0. 2550. การสํารวจแหล@งและปริมาณผลพลอยได�/เศษ
เหลือทางการเกษตรในเขตอําเภอสันทราย ดอยสะเก็ด แม@ริม และแม@แตงเพ่ือใช�เป\นแหล@ง
วัตถุดิบอาหารสัตว0. รายงานผลการวิจัยคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม@โจ� 
เชียงใหม@. 20 น. 
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- ทองเลียน บัวจูม บัวเรียม  มณีวรรณ0  และเผ@าพงษ0 ปูระณะพงษ0. 2550. ผลของผงถ@านไม�ลําไย

ต@อปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนและเชื้ออีโคไลในมูลกิจกรรมเอนไซม0ทริปซินในลําไส�เล็กและ
ประสิทธิภาพการผลิตไข@ในไก@ไข@. การประชุมวิชาการ“นเรศวรวิจัย” ครั้งท่ี 3  ความสําเร็จของ
การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน0, 28-29 กรกฏาคม 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. 
หน�า 33. 

- Maneewan, B. and K. Yamauchi. 2003. Effects of semi-purified pellet diet on the 
chicken intestinal villus histology. Journal of Poultry Science, 40 : 254-266. 

- Maneewan, B. and K. Yamauchi. 2004. Intestinal villus recovery in chickens refed 
the semi-purified protein-, fat- or fibre-free pellet diets. British Poultry Science, 
45 : 163-170. 

- Maneewan, B. and K. Yamauchi. 2005.Recovery of duodenal villi and cells in 
chickens refed protein, carbohydrate and fat. British Poultry Science, 46 : 415-
423. 

- Maneewan, C., K. Yamauchi, A. Mekbungwan, B. Maneewan and S. Siri. 2012. 
Effect of turmeric (Curcuma longa Linnaeus) on growth performance, nutrient 
digestibility, hematological values, and intestinal histology in nursery pigs. 
Journal of Swine Health and Production, 20 : 231-240. 
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1.  ช่ือ (ภาษาไทย ) นางสาวกฤดา  ชูเกียรติศิริ 
    ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) Miss Kridda Chukiatsiri 
2.  ตําแหน(งปLจจุบัน อาจารย0 
3.  หน(วยงานท่ีสังกัด คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� 
4.  สถานท่ีทํางาน คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� อ. สันทราย 

จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4 โทรสาร 053 353830   
5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปD พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา 
วท.ด. อายุรศาสตร0 สัตวแพทย0 2555 จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
วท.ม. อายุรศาสตร0สัตว0ป[ก 2550 จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร0 2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 

 
6. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

- อายุรศาสตร0 
 

7. ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข*องกับงานวิจัย 
- การศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนเชื้อตายท่ีเตรียมจากเชื้อฮีโมฟ]ลลัสพารากัลปxลินารุม พ.ศ. 

2549  
- ปsจจัยความรุนแรงของเชื้อ Avibacterium paragallinarum ท่ีแยกได�จากไก@ใน 
  ประเทศไทย พ.ศ. 2554 
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1.  ช่ือ (ภาษาไทย) นายไพโรจน0  ศิลม่ัน 
    ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) Pirote Silman 
2.  ตําแหน(งปLจจุบัน อาจารย0 
3.  หน(วยงานท่ีสังกัด คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม@โจ�   
4.  สถานท่ีทํางาน คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� อ. สันทราย 

จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4 โทรสาร 053 353830   
5.  ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ ปD พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา 
วท.ม. เกษตรศาสตร0 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 
ทษ.บ. สัตวศาสตร0 (โคนม-โคเนื้อ) 2533 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ� 

 
6. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ(แตกต(างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 

- การผลิตโคนมและโคเนื้อ 
- การจัดการฟาร0มโคนมและโคเนื้อ 
- พืชอาหารสัตว0และการจัดการทุ@งหญ�า 
 

7. ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข*องกับงานวิจัย 
- การใช�แป�งถ่ัวเหลืองเป\นแหล@งโปรตีนในอาหารแทนนมเลี้ยงลูกโค พ.ศ. 2545 
- แนวทางการเพ่ิมมูลค@าลูกโคนมเพศผู�โดยการผลิตเนื้อลูกโควัยอ@อน พ.ศ. 2545 
- การเจริญเติบโตและคุณภาพซากของแกะท่ีเลี้ยงด�วยเปลือกฝsกถ่ัวเหลือง พ.ศ. 2545 
- การผ@าตัดใส@ท@อเก็บตัวอย@างอาหารท่ีกระเพาะรูเมนในโคโดยวิธีการผ@าตัดแบบครั้งเดียว 
  พ.ศ. 2546 
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1.  ช่ือ ( ภาษาไทย) นายจํารูญ มณีวรรณ 
     ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Chamroon Maneewan 
2.  ตําแหน(งปLจจุบัน อาจารย0 
3.  หน(วยงานท่ีสังกัด คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� 
4.  สถานท่ีทํางาน คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� อ. สันทราย 

จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 –4 โทรสาร 053 353830   
5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปD พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา 
วท.ม. เกษตรศาสตร0 2543 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 
ทษ.บ. สัตวศาสตร0  2530 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ� 

 
6. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ  

- การผลิตสุกร 
- การจัดการฟาร0มสุกร 
- การผลิตกระต@าย 
 

7. ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข*องกับงานวิจัย 
- การใช�โปรไบโอติคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเจริญเติบโตและทดแทนการใช�ยาปฏิชีวนะใน

สุกรในฐานะหัวหน�าโครงการวิจัย (ย@อย) ซ่ึงอยู@ในชุดโครงการการผลิตและประยุกต0ใช�
โปรไบโอติคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและทดแทนการใช�ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการ
ผลิตสัตว0 

- การใช�โปรไบโอติคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและทดแทนการใช�ยาปฏิชีวนะในแม@สุกรอุ�ม
ท�องและแม@สุกรเลี้ยงลูก (หัวหน�าโครงการ) 

- ผลการเสริมเอนไซม0ในสูตรอาหารข�าวโพด, กากถ่ัวเหลืองและปลาป{นสําหรับสุกรหย@า
นม. วารสารวิจัยและส@งเสริมวิชาการเกษตร. 11(3) : 117-124. 2537. (ผู�ร@วมวิจัย) 

- ผลของการกําจัดพลังงานในอาหารสุกรขุน. วารสารวิจัยและส@งเสริมวิชาการเกษตร.  
17(2) : 43-37. 2543. (ผู�ร@วมวิจัย) 

- การเปรียบเทียบการใช�ข�าวโพดบด มันเส�นบด และเมล็ดถ่ัวเหลืองต�ม เป\นอาหารเลี้ยง  
สุกรขุน (ผู�ร@วมวิจัย) 

- การใช�เมล็ดถ่ัวมะแฮะเป\นอาหารสุกร. รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 29 สาขาสัตว0, 
2534. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 กรุงเทพฯ  (ผู�ร@วมวิจัย) 

- ผลการใช�รําถ่ัวเขียวในสูตรสุกรระยะเจริญเติบโต-ขุน. รายงานประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 29. 
สาขาสัตว0. 2534. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 กรุงเทพฯ (ผู�ร@วมวิจัย) 

- การใช�ใบถ่ัวมะแฮะบดเสริมด�วยกรดอะมิโนสังเคราะห0ในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต. 
รายงานผลงานวิจัย สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ�. 2534. (ผู�ร@วมวิจัย) 
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- ผลของช@วงในการรีดน้ําเชื้อต@อคุณสมบัติของน้ําเชื้อสุกรสามพันธุ0. รายงายผลงานวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ�. 2535. (ผู�ร@วมวิจัย) 

- ผลของพ้ืนคอกแบบต@าง ๆ ท่ีมีลักษณะการเจริญเติบโตของสุกรเล็ก.  วารสารวิจัยและ
ส@งเสริมวิชาการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ�  จังหวัดเชียงใหม@  2538. 
(หัวหน�าโครงการวิจัย) (รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 2, 2539. สถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ�) 

- การใช�รากข�าวม�อลเป\นแหล@งโปรตีนในอาหารสุกร. รายงานผลงานวิจัย   มหาวิทยาลัย
แม@โจ�. 2540. (ผู�ร@วมวิจัย) 

- สมรรถภาพการสืบพันธุ0ของสุกรพันธุ0แท�และลูกผสม. วารสารวิจัยและส@งเสริมวิชาการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแม@โจ�. 20(1) : 50-60. (2547)  (ผู�ร@วมวิจัย) 

- การปรับปรุงคุณค@าทางโภชนะของอาหารสัตว0โดยการเอกซ0ทรูด การย@อยได�ของเมล็ด
ข�าวโพดเอกซ0ทรูดท่ีอุณหภูมิต@าง ๆ และผลต@อโครงสร�างเซลล0ลําไส�เล็กในสุกร. รายงาน
ผลการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลัยแม@โจ�  จังหวัดเชียงใหม@ (2547) 
รายงานผลงานวิจัย. 2545. มหาวิทยาลัยแม@โจ�.  (ผู�ร@วมวิจัย) 

- การปรับปรุงคุณค@าทางโภชนะของอาหารสัตว0โดยการเอกซ0ทรูดสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตของสุกรท่ีใช�ข�าวโพดผ@านการเอกซ0ทรูด. รายงานผลการประชุมทางวิชาการ 
ครั้งท่ี  5 มหาวิทยาลัยแม@โจ�  จ.เชียงใหม@ (2547) รายงานผลงานวิจัย. 2545. (ผู�ร@วม
วิจัย) 

- การใช�เมล็ดถ่ัวมะแฮะบดเสริมด�วยกรดอะมิโนสังเคราะห0ในอาหารสุกร. วารสารวิจัยและ
ส@งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ� จังหวัดเชียงใหม@ (ผู�ร@วม
วิจัย) 

- ผลของการใช�กากเรปซีดในอาหารสุกร. เสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี  4. 2-3 
ธันวาคม 2545. ณ ศูนย0การศึกษาและฝ�กอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม@โจ�. (ผู�ร@วม
วิจัย) 
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1.  ช่ือ(ภาษาไทย) นางสาวธนนันท0  ศุภกิจจานนท0 
     ช่ือ(ภาษาอังกฤษ) MissThananan  Suppakitchanon 
2.  ตําแหน(งปLจจุบัน อาจารย0 
3.  หน(วยงานท่ีสังกัด คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� 
4.  สถานท่ีทํางาน คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� อ. สันทราย 

จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4 โทรสาร 053 353830   
5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปD พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา 
วท.ม. สัตวศาสตร0 2547 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า

เจ�าคุณทหารลาดกระบัง  
วท.บ เทคโนโลยีการผลิตสัตว0 2535 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า

เจ�าคุณทหารลาดกระบัง 
 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญเปFนพิเศษ 
- การจัดการโรงฆ@ามาตรฐานสากลสําหรับโคและสุกร 
- การตัดแต@งซากโค สุกร ไก@ ตามระบบสากล 
- การใช�ประโยชน0และเพ่ิมมูลค@าเนื้อสัตว0ด�วยการแปรรูปเป\นผลิตภัณฑ0 
 

7. ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข*องกับงานวิจัย 
- งานวิจัยท่ีเสร็จแล*ว 

- ผู�วิจัยร@วม : ชื่อโครงการวิจัยการผลิตโคพ้ืนเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ0 
(สกว.) 

- ผู�วิจัยร@วม : ชื่อโครงการวิจัยการผลิตโคพ้ืนเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (สกว.) 
- ผู�วิจัยร@วม : ชื่อโครงการวิจัยระบบการผลิตและวิถีการตลาดโคพ้ืนเมืองของเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีเหนือเข่ือนภูมิพล (สกว.) 
- ผู�วิจัยร@วม : ชื่อโครงการวิจัยผลของชนิดเกลือฟอสเฟตและความเป\นกรดด@างต@อผลผลิต

และคุณภาพของเนื้อปลานิลแร@แช@แข็ง (วช.) 
- ผู�วิจัยร@วม : ชื่อโครงการวิจัยรูปแบบการผลิตและโอกาสทางตลาดสําหรับเนื้อโคขาว

ลําพูนภายใต�สภาพการเลี้ยงของกลุ@มเกษตรกรในจังหวัดลําพูน (สกว.) 
- หัวหน�าโครงการ : ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ0

เพ่ือสร�างมูลค@าเพ่ิม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม@ (สกว.) 
- งานวิจัยท่ียังไม(เสร็จ 

- หัวหน�าโครงการ : ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาลักษณะเด@นของไก@ดํา (วช.) 
- หัวหน�าโครงการ : ชื่อโครงการวิจัย : ศึกษาแนวโน�มความต�องการการบริโภคเนื้อ

คุณภาพสูงและเนื้อคุณภาพปานกลางภายในจังหวัดเชียงใหม@ (วช.) 
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- ผลงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

จุฑารัตน0  เศรษฐกุล  ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ กันยา  ตันติวิสุทธิกุล ธนนันท0  ศุภกิจจานนท0 2548.  
การผลิตเนื้อจากโคลูกผสมเลือดบราห0มันท่ีเลี้ยงด�วยหญ�าเป\นอาหารหยาบ : คุณภาพซากและ
คุณภาพเนื้อ. หน�า 288 - 295. ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 ครั้งท่ี 
43 ระหว@างวันท่ี 1- 4 กุมภาพันธ0 2548. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

จุฑารัตน0  เศรษฐกุล  ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ กันยา  ตันติวิสุทธิกุล ธนนันท0  ศุภกิจจานนท0 2548ข.   
ผลของน้ําหนักซากต@อชิ้นส@วนตัดแต@งของโคลูกผสมเลือดบราห0มันท่ีเลี้ยงด�วยหญ�าเป\นอาหาร
หยาบ. หน�า 329-336. ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 ครั้งท่ี 43 
ระหว@างวันท่ี 1-4 กุมภาพันธ0 2548. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร. 

ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ จุฑารัตน0 เศรษฐกุล กันยา ตันติวิสุทธิกุล ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0 2548. 
ผลตอบแทนในการผลิตเนื้อจากโคลูกผสมเลือดบราห0มันท่ีเลี้ยงด�วยหญ�าเป\นอาหารหยาบ. หน�า 
296-301. ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0ครั้งท่ี 43 ระหว@างวันท่ี 1 - 4 
กุมภาพันธ0 2548. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. 

ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0. 2547. “คุณภาพซากและผลตอบแทนในการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโค
ลูกผสมเลือดบราห0มัน.”  วิทยานิพนธ0วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร0บัณฑิตวิทยาลัย, 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง. 

Opatpatanakit, Y., Supakitjanon, T., Faengfu, A. and  Sethakul, J. 2008. Smallholder 
Beef Production and Carcass Quality of Native Thai Cattle in South Central 
Thailand. The 13th AAAP Animal Science Congress. September 22-26. Nation 
Conference Center and International Conference Center  Hanoi,Vietnam. 

ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0 พนอม ศรีวัฒนสมบัติ ณิฐิมา เฉลิมแสน ทินกร ทาตระกูล และปรีชา บัวทอง
จันทร0. 2552. ผลของฤดูกาลท่ีมีต@อคุณภาพซากโคพ้ืนเมืองในจังหวัดพิษณุโลก. หน�า 61 - 64. ใน
การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร0เทคโนโลยีเนื้อสัตว0 ครั้งท่ี 1 ระหว@างวันท่ี 17 - 18 ธันวาคม  
2552. ณ โรงแรมรามาการ0เดนส0 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร. 

กันยา ตันติวิสุทธิกุล สัญญา ศิริรักษ0 และธนนันท0 ศุภกิจจานนท0. 2552. สภาพการเลี้ยงโคพ้ืนเมือง
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเหนือเข่ือนภูมิพล : หมู@ 5 บ�านสันป{าป�วย.หน�า17-21. ในการประชุมทาง
วิชาการวิทยาศาสตร0เทคโนโลยีเนื้อสัตว0 ครั้งท่ี 1 ระหว@างวันท่ี 17 – 18 ธันวาคม 2552. ณ 
โรงแรมรามาการ0เดนส0 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร. 

พนอม ศรีวัฒนสมบัติ ณิฐิมา เฉลิมแสน ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0 ทินกร ทาตระกูล และปรีชา บัวทอง
จันทร0. 2552. การผลิตโคพ้ืนเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก.หน�า 187-193. ในการประชุม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 ครั้งท่ี 48 ระหว@างวันท่ี 3 - 5 กุมภาพันธ0 2553. ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. 
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ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0 และพรรณิภา ศิวะพิรุฬห0เทพ. 2553. เครื่องในและผลพลอยได�จากการ

ชําแหละโคเนื้อประเภทต@าง ๆ. หน�า 38 - 42.  ในการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร0เทคโนโลยี
เนื้อสัตว0 ครั้งท่ี 2 ระหว@างวันท่ี 17 - 18 ธันวาคม 2553. ณ โรงแรมรามาการ0เดนส0 ดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร. 
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1.  ช่ือ (ภาษาไทย ) อาจารย0ไพโรจน0  พงศ0กิดาการ 
    ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Pirote Phongkidakarn  
2.  ตําแหน(งปLจจุบัน อาจารย0 
3.  หน(วยงานท่ีสังกัด คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� 
4.  สถานท่ีทํางาน คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� อ. สันทราย  

จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4  
โทรสาร 053 353830   

5.  ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ปD พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา 

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร0 2529 จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
 
6. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
 สัตวแพทย0 
 
7. ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข*องกับงานวิจัย 

-  การใช�กวาวเครือขาวเพ่ือการคุมกําเนิดในสุนัขเพศเมีย พ.ศ. 2554 
-  ผลของน้ําส�มควันไม�และพืชสมุนไพรบางชนิดท่ีมีต@อเห็บสัตว0เลี้ยง พ.ศ. 2554 
-  การผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อราจากน้ําท้ิงโรงงานมันฝรั่งทอดกรอบ พ.ศ. 2554 
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1.  ช่ือ (ภาษาไทย ) อาจารย0ภาณุพงศ0  มหาพรหม 
ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) Mr.Panupong Mahaprom 
2.  ตําแหน(งปLจจุบัน อาจารย0 
3.  หน(วยงานท่ีสังกัด คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� 
4.  สถานท่ีทํางาน คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ� อ. สันทราย 

จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4  โทรสาร 053 353830   
5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปD พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา 
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร0 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 

 
6. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

-  มีความถนัดในเรื่องสุกร โรงฟsกไข@ พ@อแม@พันธุ0ไก@เนื้อ ไก@เนื้อ ไก@ไข@ เก่ียวกับวัคซีนยา
ปฏิชีวนะเป\นอย@างดี 

-  มีความรู�ในเรื่องการรักษาสัตว0ป{าและสัตว0ป{าสงวน 
-  มีความรู�ความเข�าใจเรื่องวางแผนการตลาดงานขายเป\นอย@างดี 
-  มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ0ท่ีดี 
 

7. ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2553 –ปsจจุบัน อาจารย0ประจําคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยแม@โจ�  จ. เชียงใหม@ 
พ.ศ. 2550-2553  บริษัทเบทาโกรนอร0ธเทอร0น จํากัด เครือเบทาโกร  

ตําแหน@งสัตวแพทย0 รับผิดชอบงานวิชาการของทีมขายอาหารสัตว0 
พ.ศ. 2550   บริษัทเบ็ทเทอร0ฟาร0ม@า จํากัด เครือเบทาโกร  

ตําแหน@ง Senior sale and technical  
รับผิดชอบงานขายและวิชาการ การจัดการในฟาร0มโรงงานอาหาร 
สัตว0ในเครือเบทาโกร 

พ.ศ. 2549-2550   บริษัทอ�อคต�าเมมโมเรียล จํากัด  Senior sale and technical 
   รับผิดชอบงานขายและวิชาการ การจัดการในฟาร0มในเขตประเทศ 
   มาเลเซีย ประเทศสิงค0โปร0 และประเทศฟ]ลิปป]นส0 
พ.ศ. 2548-2549  บริษัทไบโอเท็คอะกริบิสสิเนส จํากัด ตําแหน@ง  

Sale Representative รับผิดชอบงานขายยาปฎิชีวนะ วัคซีนไก@เนื้อ ไก@ไข@ 
และสุกร 
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เอกสารแนบ 5 
คําส่ังแต(งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 6 
คําส่ังแต(งตั้งคณะกรรมการวิพากษ�หลักสูตร และรายงานสรุปการวิพากษ�หลักสูตร 
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รายงานสรุปการวิพากษ�หลักสูตร 
 
 

รายงานผลการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ภายใต*โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา 

วันท่ี 22 ธันวาคม 2553 
----------------------------------------------------- 

 
1. ช่ือกิจกรรม  ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ภายใต�โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี ได�เป]ดสอนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร0 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู� ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะ
การวิจัยทางด�านสัตวศาสตร0 ให�สอดคล�องต@อความต�องการของประเทศ โดยคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ ได�ทําการปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดทุก ๆ 5 ป[ เพ่ือให�หลักสูตรฯ เป\นหลักสูตรท่ีได�
มาตรฐานตามข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ จึงจัดทํากิจกรรมวิพากษ0หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีข้ึน เพ่ือรับฟsงความ
คิดเห็นและข�อเสนอแนะจากผู�ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรให�สมบูรณ0ยิ่งข้ึนต@อไป 

 
3. วัตถุประสงค� 

3.1 เพ่ือให�หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 มีมาตรฐานตามท่ีสํานักงาน- 
คณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 

3.2 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 ให�เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีการผลิตสัตว0 

 
4. ผู*รับผิดชอบกิจกรรม 

รองศาสตราจารย0 ดร.สุกิจ ขันธปราบ 
 

5. สนองยุทธศาสตร�/เปkาประสงค�/ตัวช้ีวัด 
ข*อท่ี 1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพตามความต�องการของประเทศ 
ข*อท่ี 3. การบูรณาการองค0ความรู�ท่ีเพ่ิมศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน 
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เปkาประสงค�  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป\นผู�ท่ีมีปsญญา ความรู� ทักษะ อดทน สู�งาน  
มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัวตอบสนองต@อบริบทความ 
เปลี่ยนแปลงได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยเป\นแหล@งเรียนรู�ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ 
มหาวิทยาลัยมีการบริการทางวิชาการท่ีสอดคล�องกับความต�องการของ
ภูมิภาคและประเทศ 

กลยุทธ�หลัก  มุ@งเน�นการสร�างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป\น 
  ศูนย0กลางและสอดคล�องกับความต�องการของตลาดและสังคม 

ส@งเสริมให�มหาวิทยาลัยเป\นผู�นําและแหล@งเรียนรู� ชี้แนะด�านการบริการ 
วิชาการแก@สังคม โดยเฉพาะด�านการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยเน�นระบบ 
เกษตรม่ันคงและปลอดภัย 
 

6. ผู*เข*าร(วมกิจกรรม 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 ผู�ทรงคุณวุฒิ 

คณาจารย0 นักวิชาการ และบุคลากรคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี เข�าร@วมโครงการรวม จํานวน 30 
คน 
 
7. ระยะเวลา สถานท่ีจัดกิจกรรม 

ระยะเวลา 1 วัน วันท่ี 22 ธันวาคม 2553 ณ อาคารศูนย0สัตวศาสตร0และเทคโนโลยี 
 
8. ค(าใช*จ(ายในการดําเนินกิจกรรม 
ประมาณการ 
8.1 ค@าเลี้ยงรับรองม้ือกลางวัน        6,000 บาท 
8.2 ค@าเลี้ยงรับรองม้ือเย็น             8,000 บาท 
8.3 ค@าเลี้ยงรับรองอาหารว@าง        1,500 บาท 
และเครื่องด่ืม 
8.4 ค@าเดินทางสําหรับวิทยากร     18,000 บาท 
8.5 ค@าวัสดุท่ีใช�ในกิจกรรม         16,500 บาท 
รวมท้ังสิ้น                           44,000 บาท 

ใช*จริง 
8.1 ค@าเลี้ยงรับรองม้ือกลางวัน   6,000 บาท 
8.2 ค@าเลี้ยงรับรองม้ือเย็น        5,000 บาท 
8.3 ค@าเลี้ยงรับรองอาหารว@าง    1,500 บาท 
และเครื่องด่ืม 
8.4 ค@าเดินทางสําหรับวิทยากร   4,385 บาท 
8.5 ค@าวัสดุท่ีใช�ในกิจกรรม       16,500 บาท 

รวมท้ังสิ้น                      33,385 บาท 
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เอกสารแนบ 7 
ข*อบังคับมหาวิทยาลัยแม(โจ* ว(าด*วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
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