หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม(โจ*
จังหวัดเชียงใหม(
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สารบัญ
สรุปขั้นตอนการขอปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรูและกลยุทธ0การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5
หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา
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การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร- เกณฑ0มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(หลักสูตรเก@า-หลักสูตรใหม@)
เอกสารแนบ 2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเก@า-ใหม@
เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงหลักสูตร
เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานอาจารย0ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร0
เอกสารแนบ 5 คําสั่งแต@งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร
เอกสารแนบ 6 คําสั่งแต@งตั้งคณะกรรมการวิพากษ0หลักสูตร และรายงานสรุปการ
วิพากษ0หลักสูตร
เอกสารแนบ 7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยแม@โจ ว@าดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2556
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สรุปขั้นตอนการขอปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ จังหวัดเชียงใหม@
*****************************

การขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556) ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมดังนี้
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553
2. คณะกรรมการวิพากษ0หลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553
3. คณะกรรมการประจําหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
4. คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี ไดใหความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมสมัยสามัญ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555
5. คณะกรรมการวิชาการไดใหความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม@โจไดใหความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556
7. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยแม@โจ
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1ข*อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
:
(ภาษาอังกฤษ) :

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0
Bachelor of Science Program in Animal Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อย@อ(ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย@อ(ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร0)
วท.บ. (สัตวศาสตร0)
Bachelor of Science (Animal Science)
B.S. (Animal Science)

3. วิชาเอก
(1) สัตว0ป[ก
(2) การผลิตสุกร
(3) โคนมและโคเนื้อ
(4) อาหารสัตว0
4. จํานวนหน(วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน@วยกิตตลอดหลักสูตรไม@นอยกว@า 135 หน@วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป[
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเป\นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต@างชาติ
5.4 ความร@วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
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5.5 การใหปริญญาแก@ผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร0 พ.ศ. 2548
6.2 กําหนดเป]ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ป[การศึกษา 2556
6.3 คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรต@อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบใหนําเสนอต@อสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556
6.5 สภามหาวิทยาลัยแม@โจใหความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
7. ความพร*อมในการเผยแพร(หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพร@คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
สัตวศาสตร0 ในป[การศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได*หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ทํางานในภาคธุรกิจเอกชน เช@น นักสัตวบาลประจําฟาร0ม, เจาหนาที่ส@งเสริมการเลี้ยง
สัตว0 และเจาหนาที่ส@งเสริมการขายทั้งผลิตภัณฑ0จากสัตว0และผลิตภัณฑ0อื่นที่เกี่ยวของ
เช@น อาหารสัตว0 เวชภัณฑ0ที่ใชกับสัตว0 ฯลฯ
8.2 รับราชการในหน@วยงานของรั ฐบาลหรือรัฐวิส าหกิจ เช@น นั กวิชาการ, นักสัตวบาล
นักวิจัยครู อาจารย0 ฯลฯ
8.3 ประกอบอาชีพส@วนตัว
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9. ชื่อตําแหน(งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผู*รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตําแหน(งทาง
วิชาการ

1. ผูช@วย
ศาสตราจารย0

ชื่อ-สกุล
ประภากร ธาราฉาย

คุณวุฒิ
Ph.D.

ทษ.บ.

Animal
Functional
Anatomy
สัตวศาสตร0
สัตวศาสตร0
(สัตว0ป[ก)
Animal
Science
Animal
Science
สัตวศาสตร0

Ph.D.

Agriculture

M.Sc.

Agriculture

วท.บ.
วท.ด.

วท.ม
ทษ.บ
2. ผูช@วย
ศาสตราจารย0

มานิตย0 เทวรักษ0พิทักษ0 Ph.D.
M.Sc.

3. อาจารย0

บัวเรียม มณีวรรณ0

สาขาวิชา

5. อาจารย0

ไพโรจน0 ศิลมั่น

วท.ม.
ทษ.บ.

เคมี
อายุรศาสตร0
(สัตวแพทย0)
อายุรศาสตร0
สัตว0ป[ก
สัตว
แพทยศาสตร0
เกษตรศาสตร0
โคนม-โคเนื้อ

6. อาจารย0

จํารูญ มณีวรรณ

วท.ม.
ทษ.บ.

เกษตรศาสตร0
สัตวศาสตร0

7. อาจารย0

ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0

วท.ม.

สัตวศาสตร0

วท.บ.

เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว0
สัตว
แพทยศาสตร0
สัตว
แพทยศาสตร0

4. อาจารย0

กฤดา ชูเกียรติศิริ

วท.ม.
สพ.บ.

8. อาจารย0

ไพโรจน0 พงศ0กิดาการ

สพ.บ.

9. อาจารย0

ภาณุพงศ0 มหาพรหม

สพ.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก

ปDพ.ศ.

Ehime University,
Japan

2544

มหาวิทยาลัยขอนแก@น
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
Central Luzon State
University, Philippines
Central Luzon State
University, Philippines
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
Ehime University,
Japan
Kagawa University ,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย

2535
2532

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย

2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม@

2547

มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย

2544
2533

2542
2535
2522
2548
2545
2538
2555

2543
2530
2547
2535
2529

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 2547
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยแม@โจ
10.2 อาคารศูนย0สัตวศาสตร0และเทคโนโลยี
10.3 ฟาร0มปศุสัตว0ของคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปFนต*องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเพิ่ มขึ้ นประชากรของโลกและการพัฒ นาทางดานเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ใน
ปsจจุบันเป\นแรงกระตุนมีการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว0 จากเดิมที่มีการผลิตเพื่อยังชีพหรือจําหน@าย
ในทองถิ่ น เป\ น การผลิ ต ในรู ป แบบอุ ต สาหกรรมมากขึ้ น มี ร ะบบการผลิ ต ที่ มุ@ ง เนนผลิ ต สั ต ว0 ที่ มี
ความจําเพาะชนิดมากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงพันธุ0พันธุ0สัตว0ใหมีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงขึ้น มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว0 และพัฒนาอุปกรณ0ในการเลี้ยงสัตว0ใหทันสมัยมากขึ้น ส@งผลใหไดผล
ผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ใชพื้นที่นอยลงใชแรงงานนอยลงมีการเชื่อมโยงระหว@างระบบการผลิตสัตว0ใน
ฟาร0มกับการแปรรูปผลผลิตเพื่อเป\นผลิตภัณฑ0ปรุงสุกพรอมที่จะบริโภคที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
สากลเพื่อการส@งออกทั้งมาตรฐาน GMP และ HACCP เป\นการสรางมูลค@าเพิ่มใหกับผลผลิตจาก
ปศุสัตว0ที่มีราคาต่ําเป\นผลิต ภัณฑ0อาหารที่ มีคุณภาพเพื่อการแข@งขันในตลาดอาหารระดับโลกเพื่ อ
รองรับการเป]ดเขตการคาเสรีและการเขาสู@ประชาคมอาเซียนและจากสถานการณ0ปsจจุบันดังไดกล@าว
มาแลวขางตนจึงจําเป\นจะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
ในการคิ ดและปฏิ บั ติไดอย@า งมี ระบบและมีศักยภาพในการพั ฒนาตนเองเป\ น บัณฑิต ที่มีคุณภาพมี
ความรูความสามารถตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในปsจจุบัน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว0มีการมุ@งเนนผลิตปศุสัตว0ที่มีความจําเพาะชนิดมากขึ้นมี
การพัฒ นาเทคโนโลยี การเลี้ ยงสั ต ว0 และพั ฒ นาอุ ปกรณ0 ในการเลี้ ยงสั ตว0 ใหทัน สมัย มากขึ้ น มี การ
เชื่อมโยงระหว@างระบบการผลิตปศุสัต ว0ในฟาร0 มกับการแปรรูปผลผลิต เพื่อเป\นผลิตภั ณฑ0ปรุงสุ ก
พรอมที่จะบริโภคที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลทั้งมาตรฐาน GMP และ HACCP นอกเหนือจาก
การส@งออกสินคาที่ผลิตจากปศุสัตว0เหล@านี้ไปจําหน@ายยังต@างประเทศไทยแลวประชากรไทยยังมีโอกาส
บริโภคผลิตภัณฑ0ที่มีคุณภาพเหล@านั้นดวยดังจะเห็นไดจากปsจจุบันมีผลิตภัณฑ0ปรุงสุกจากปศุสัต ว0
พรอมรับประทานจําหน@ายมากมายส@งผลใหคุณภาพชีวิตของประชากรไทยดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นจากการ
บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปราศจากส@งแปลกปลอมที่อาจจะเป\นผลรายต@อสุขภาพส@งผลใหรัฐบาล
สามารถลดค@าใชจ@ายทางดานสาธารณสุขลงไดในอนาคตอย@างไรก็ตามการที่จะไดมาซึ่งผลิตภัณฑ0จาก
ปศุสัตว0ที่มีคุณภาพนั้นจะตองอาศัยบุคคลากรหลายดานเพื่อใหกระบวนการผลิตนั้นสําเร็จนักสัตวบาล
มีส@วนอย@างมากในกระบวนการผลิตนี้จึงเห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อผลิต
บัณฑิ ตที่มีคุณภาพมี ความรู ความสามารถตรงกับ ความตองการของตลาดแรงงาน และเป\นคนดี มี
คุณภาพรับใชสังคมต@อไป
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12. ผลกระทบจากข*อ11.1และ11.2ต(อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข*องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั กสู ต รเนนการพั ฒ นาศักยภาพของบั ณฑิ ต ใหมีความรู ความเชี่ ย วชาญ
เฉพาะดานไปพัฒนางานดานการผลิตปศุสัตว0 เช@น ดานการผลิตสัตว0ป[กการผลิตสุกรการผลิตโคนม
และโคเนื้อดานอาหารสัตว0 นอกจากนี้ จะมีการสนับสนุนใหบัณฑิตใชเครื่องมือสื่อสารใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเรียนรูดวยตนเองอย@างสม่ําเสมอ
12.2 ความเกี่ยวข*องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในวิชาการทันต@อกระแสการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี มีความรูดานภาษาต@างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสใหผูดอยโอกาสเขา
ศึกษาต@อในระดับอุดมศึกษา และส@งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับส@งเสริมใหมีการวิจัย
และผลการวิจัยมาบริการชุมชน เพื่อการเรียนรูและถ@ายทอดเทคโนโลยีแก@สังคมขยายบริการวิชาการ
และความร@วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเป\นเลิศทางวิชาการ
ดานการเกษตรเพื่อเป\นที่พึ่งของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปHดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ(มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปHดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได*แก(
- กลุ(มวิชาสังคมศาสตร
- กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ศท 021 สังคมศาสตร0ในชีวิตประจําวัน
- ศท 022 อารยธรรมโลก
- ศท 104 มนุษย0และสิ่งแวดลอม
- ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
- ศศ 101 เศรษฐศาสตร0เพื่อชีวิตประจําวันและการประกอบการ
- กลุ(มวิชามนุษยศาสตร
- ศท 011 มนุษย0กับความงามทางศิลปะ
- ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย0
- ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
- ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค0
- ศท 304 ศาสตร0และศิลปxแห@งปsญญาชน
- ศท 305 ประวัติศาสตร0และพัฒนาการของลานนา
- กลุ(มวิชาภาษา
- ศท 031 การใชภาษาไทย
- ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
- ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
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- ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
- กลุ(มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- วท 101 วิทยาศาสตร0เพื่อชีวิต
- วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
- ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อการศึกษา
- วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน
- วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับยาและอาหาร
- รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได*แก(
- กลุ(มวิชาแกน ได*แก(
- คศ 100 คณิตศาสตร0ขั้นพื้นฐาน
- คม 100 เคมีทั่วไป
- คม 240 เคมีอนินทรีย0
- คม 250 เคมีอินทรีย0
- คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
- ชว 330 จุลชีววิทยา
- ฟส 102 ฟ]สิกส0พื้นฐาน
- ชว 220 สัตววิทยา
- ชว 340 พันธุศาสตร0เบื้องตน
- สต 301 หลักสถิติ
- ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
- ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
- ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
- พร 251 พืชเศรษฐกิจ
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปHดสอนให*ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต*องมาเรียน
รายวิชาที่เป\นวิชาแกนสําหรับหลักสูตรอื่น
- สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว0
สําหรับ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส@งเสริมและพัฒนาการเกษตร
หรือเป\นวิชาเลือกเสรีสําหรับทุกหลักสูตร
- สศ 302 อาหารสัตว0และการควบคุมคุณภาพ
สําหรับ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี
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- สศ 305 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว0
สําหรับ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี
- สศ 350 โรงเรือนและอุปกรณ0สัตว0เลี้ยง
สําหรับ
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

13.3 การบริหารจัดการ
1) มีการประชุมหารือระหว@างอาจารย0ประจําหลักสูตร และผูสอนในกลุ@มวิชา/รายวิชาใน
หลั กสู ตรที่เ ป]ด สอนในคณะอื่ น ๆ เพื่ อใหไดเนื้อหาความรู และทั กษะที่ ตรงตามความตองการและ
วัตถุประสงค0ของหลักสูตร
2) ใหมีผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับอาจารย0ประจํา
หลักสูตร อาจารย0ผูสอน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลและประเมินผล
3) การบริ ห ารจั ด การอื่ น ๆ ใหขึ้ น อยู@ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของอาจารย0 ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0
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หมวดที่ 2 ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาองค0ความรูในรูปแบบการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคู@กับการปฏิบัติเพื่อผลิตบุคลากรใน
สาขาวิชาชีพใหมีทักษะใฝ{รู สูงาน คิดเป\น และมีความเป\นผูนําที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ความสําคัญ
หลักสูต รวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสัต วศาสตร0 ของคณะสั ตวศาสตร0และเทคโนโลยี
ไดวางรากฐานการเรียนใหอยู@ในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร0 ทางเทคโนโลยีดานการเกษตร
และทางดานสัตวศาสตร0อย@างครบถวนเหมือนมหาวิทยาลัยอื่น แต@ในส@วนที่แตกต@างจากมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ คือ ความถนัดและความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ เช@น สัตว0ป[ก, โคนมและโคเนื้อ, การผลิต
สุกร หรืออาหารสัตว0 ซึ่งเป\นเอกลักษณ0พิเศษ จึงเป\นการเพิ่มโอกาสใหบัณฑิตมีความรูความสามารถ
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในปsจจุบัน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) มุ@ งผลิ ต บัณฑิ ตใหมีความรอบรู ทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ ส ามารถนํ าความรู ไป
ประยุ ก ต0 ใชในการประกอบอาชี พในสาขาวิ ช าสั ต วศาสตร0 และสาขาวิ ช าต@ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วของและ
ใหบริการวิชาการแก@ชุมชนและทองถิ่น
2) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย0ใหมีความสามารถ และเขาใจระบบการผลิตทางการผลิต
สัตว0 เพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู@
3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเป\นผูนําที่มีทั้งความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึก
ต@อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร0 มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่
ประกอบดวยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกลยุทธ0 และตัวบ@งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว@าจะ
แลวเสร็จภายในรอบการศึกษา (5ป[)
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ
ด*านพัฒนาบุคลากรด*านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
1.การพัฒนาความรูทางวิชาการ
1. จัดการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนา
และ/หรือวิชาชีพและกระบวนการ องค0ความรูทางวิชาการใหม@ ๆ และ
จัดการเรียนการสอน
กระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนแก@อาจารย0/บุคลากร

2.3 หลักฐาน/ตัวบ(งชี้
ตัวบ(งชี้
1.จํานวนครั้งที่อาจารย0/บุคลากร
เขารับการอบรม/สัมมนาไม@นอย
กว@า 1 ครั้ง/ป[
หลักฐาน
1.เอกสารเขาร@วมการอบรม/
สัมมนา
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ
ด*านหลักสูตร
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
1. สรางเครือข@ายกับหน@วยงาน
เปลี่ยนแปลงและความทันสมัยดาน ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
การผลิตสัตว0
วิเคราะห0ความตองการและ
แนวโนมความเปลี่ยนแปลงดานการ
ผลิตสัตว0

2. ปรับปรุงปsจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน

1. สํารวจความตองการของ
นักศึกษาและผูสอน

2. จัดหาและจัดสรรงบประมาณ
เพื่อปรับปรุงปsจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอนและงานวิจัยใหมี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ด*านนักศึกษา
1. ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหา
หลักสูตรใหสอดคลองกับปsจจัย
สนับสนุนที่นักศึกษาตองการ

1. สํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาป[สุดทาย/บัณฑิตใหม@ทมี่ ี
ต@อคุณภาพของหลักสูตร

2.3 หลักฐาน/ตัวบ(งชี้
ตัวบ(งชี้
1. จํานวนหน@วยงานภาครัฐ/เอกชน
ที่มีความร@วมมือไม@นอยกว@า 1
หน@วยงาน
2. จํานวนครั้งในการประชุมร@วมกัน
มีไม@นอยกว@า 1 ครั้ง/ป[
หลักฐาน
1. บันทึกการประชุมร@วมกับ
หน@วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ตัวบ(งชี้
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไม@
นอยกว@า 1 ครั้ง/ป[
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูล
อย@างนอย 3 ประเด็นคือ
- รูปแบบและลักษณะของปsจจัย
สนับสนุนที่ตองการ
- ปsญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในการจัดการและการใชปsจจัย
สนับสนุนอย@างมีประสิทธิภาพ
- ความเป\นไปไดในการพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
หลักฐาน
รายงานการสํารวจ
ตัวบ(งชี้
1. จํานวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจากป[ที่
ผ@านมา
2. จํานวนอุปกรณ0 / กิจกรรม /
โครงการที่ปรับปรุงปsจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนมีไม@นอยกว@า 2
รายการ/ป[
หลักฐาน
1. จํานวนงบประมาณที่ไดรับ
2. จํานวนงบประมาณรายจ@าย
3. จํานวนอุปกรณ0/กิจกรรม/
โครงการที่ปรับปรุงปsจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน
4. รายงานการประชุม

มคอ. 2
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2.2 กลยุทธ

2.3 หลักฐาน/ตัวบ(งชี้
ตัวบ(งชี้
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไม@
นอยกว@า 1 ครั้ง/ป[
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูล
อย@างนอย 3 ประเด็นคือ
- รูปแบบและลักษณะของปsจจัย
สนับสนุนที่ตองการ
- ปsญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ความเป\นไปไดในการพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

1. สํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต หลักฐาน
ที่มีต@อประสิทธิภาพของบัณฑิตที่ รายงานการสํารวจ
รับเขาทํางาน
ตัวบ(งชี้
1.จํานวนครั้งในการสํารวจมีไม@นอย
กว@า 1 ครั้ง/ป[
2.รายงานการสํารวจแสดงขอมูล
อย@างนอย 3 ประเด็นคือ
- รูปแบบและลักษณะของปsจจัย
สนับสนุนที่ตองการ
- ปsญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ความเป\นไปไดในการพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร*างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม@โจใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ป[การศึกษา แบ@ง
ออกเป\น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม@นอยกว@า 15 สัปดาห0
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร*อน
ไม@มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหน(วยกิตในระบบทวิภาค
ไม@มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ0
หรือเป\นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใชในขณะนั้น
2.2 คุณสมบัติของผู*เข*าศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท@า
2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย กลุ@มสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร0 - คณิตศาสตร0 หรือผ@านการคัดเลือกตามเกณฑ0ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการเกษตร หรือ
ผ@านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ0ของมหาวิทยาลัย การรับเขาศึกษาตลอดจนวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ที่เป\นไป
ตามขอบั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย แม@ โ จว@ า ดวยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี และระเบี ย บอื่ น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของโดยอนุโลม
2.3 ปLญหาของนักศึกษาแรกเข*า
1) ความรูพื้นฐานของนักศึกษาแตกต@างกัน
2) คุณภาพของนักศึกษาระบบโควตาและระบบแอดมิดชั่นแตกต@างกัน
3) การปรับตัวของนักศึกษาใหเขากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
4) นักศึกษาไม@ตั้งใจเขาศึกษาในสาขาวิชาที่เรียนตั้งแต@แรกซึ่งอาจเกิดจากไม@ทราบความถนัด
ของตนเอง หรือความชอบของตนเองส@งผลใหไม@ตั้งใจเรียน และมีการโอนยายสาขาใน
อนาคต
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแก*ไขปLญหา / ข*อจํากัดของนักศึกษาในข*อ 2.3
1) แนะนําใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม
2) เป]ดสอนบางรายวิชาเพื่อปรับความรูพื้นฐานใหใกลเคียงกัน
3) ปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและแผนการศึกษา
4) แต@งตั้งอาจารย0ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาเพื่อใหคําปรึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู*สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปD
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป[และหลักสูตร 4 ป[เทียบเขาเรียน
จํานวนนักศึกษา
ปDการศึกษา
2556
2557
2558
2559
ชั้นป[ที่ 1
125
125
125
125
ชั้นป[ที่ 2
125
125
125
ชั้นป[ที่ 3
125
125
ชั้นป[ที่ 4
125
รวม
375
500
จํานวนบัณฑิตคาดว(าจะ
125
สําเร็จการศึกษา

2560
125
125
125
125
500
125

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณสําหรับค@าใชจ@ายเป\นเงินงบประมาณแผ@นดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
แหล(งทุนสนับสนุน
1.งบประมาณแผ@นดิน
2.งบประมาณเงินรายได

งบประมาณที่คาดว(าจะได*รับในปDงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
20,971,200 21,600,336 22,248,346 22,915,796 23,603,200
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
13,006,000 12,356,000 11,985,000 11,985,000 11,985,000
- อัตราใหม@
528,000 1,056,000 1,320,000 1,320,000
2.งบดําเนินงาน
- ตอบแทนใชสอยและวัสดุ
4,044,700 4,044,700 4,044,700 4,044,700 4,044,700
- ค@าสาธารณูปโภค
3.งบลงทุน
- ครุภัณฑ0
2,500,000 1,00,000 1,000,000 1,000,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
- สิ่งก@อสราง
4.งบอุดหนุน
- อุ ด หนุ น โครงการวิ จั ย
(สํานักวิจัย)
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2.6.2 งบประมาณเงินรายได*(หน(วย/บาท)
ประมาณการรายรับในปDงบประมาณ
หมวดรายรับ
2556
2557
2558
2559
2560
- ตอบแทนใชสอยและวัสดุ 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@วยกิตและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเป\นไปตามขอบังคับ
ระเบียบ หรื อ ประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง หลักเกณฑ0การเที ยบโอนผลการเรี ยนระดั บ
ปริญญาเขาสู@การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และขอบังคับระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
แม@โจ ที่บังคับใชอยู@ในขณะนั้น
3. หลักสูตรและอาจารยผู*สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน(วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร*างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ@มวิชาสังคมศาสตร0
- กลุ@มวิชามนุษยศาสตร0
- กลุ@มวิชาภาษา
- กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ@มวิชาแกน
- กลุ@มวิชาเอกบังคับ
- กลุ@มวิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

135

หน(วยกิต

30
6
6
12
6
99
59
34
6
6

หน(วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน(วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน(วยกิต

มคอ. 2

17
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง)
30 หน(วยกิต
6 หน(วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ(มวิชาสังคมศาสตร
ใหเลือก 2 วิชา จากรายวิชาต@อไปนี้
ศท 021 สังคมศาสตร0ในชีวิตประจําวัน
GE 021 Social Sciences in Everyday Life
ศท 022 อารยธรรมโลก
GE 022 World Civilization
ศท 104 มนุษย0และสิ่งแวดลอม
GE 104 Man and Environment
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
GE 302 Thai Society and Culture
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development
ศศ 101 เศรษฐศาสตร0เพื่อชีวิตประจําวัน และการประกอบการ
EC 101 Economics in Daily Life and Operations
- กลุ(มวิชามนุษยศาสตร
ใหเลือก 2 วิชา จากรายวิชาต@อไปนี้
ศท 011 มนุษย0กับความงามทางศิลปะ
GE 011 Man and Arts Appreciation
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย0
GE 012 Psychology and Human Behavior
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
GE 013 Health for life
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค0
GE 180 Art and Creative Thinking
ศท 304 ศาสตร0และศิลปxแห@งปsญญาชน
GE 304 Liberal Arts of Intellectuals
ศท 305 ประวัติศาสตร0และพัฒนาการของลานนา
GE 305 History and Development of Lanna
- กลุ(มวิชาภาษา
ศท 031 การใชภาษาไทย
GE 031 Thai Language Usage
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

3

(3–0–6)

3

(3–0–6)

3

(3–0–6)

3

(3–0–6)

3

(2–2–5)

3

(3–0–6)

6

หน(วยกิต

3

(3-0-6)

3

(3-0-6)

3

(1-4-4)

3

(1-4-4)

3

(2-2-5)

3

(3-0-6)

12
3

หน(วยกิต
(1-4-4)

3

(2-2-5)
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Fundamental English 1
หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง)

ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
GE 142 Fundamental English 2
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
GE 243 English for Agriculture 1
- กลุ(มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใหเลือก 2 วิชา จากรายวิชาต@อไปนี้
วท 101 วิทยาศาสตร0เพื่อชีวิต
SC 101 Science for Life
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
SC 102 Development of Science and Technology
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อการศึกษา
GE 014 Information Searching for Academic Study
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน
EI 101 Basic Engineering in Daily Life
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
EI 102 General Aspects of Food and Drug
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ(มวิชาแกน
คศ 100 คณิตศาสตร0ขั้นพื้นฐาน
MA 100 Foundation of Mathematics
คม 100 เคมีทั่วไป
CH 100 General Chemistry
คม 250 เคมีอินทรีย0
CH 250 Oraganic Chemistry
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
CH 320 Fundamental Biochemistry
ชว 220 สัตววิทยา
BI 220 Zoology
ชว 330 จุลชีววิทยา
BI 330 Microbiology
ชว 340 พันธุศาสตร0เบื้องตน
BI 340 Introductory Genetics
พร 251 พืชเศรษฐกิจ

3

(2-2-5)

3

(2-2-5)

6

หน(วยกิต

3

(2-2-5)

3

(2-2-5)

3

(1-4-4)

3

(3-0-6)

3

(3-0-6)

99
59
3

หน(วยกิต
หน(วยกิต
(3-0-6)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(3-0-6)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

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

ฟส 102
PH 102
ศป 241
LR 241
ศป 242
LR 242
ศป 243
LR 243
สต 301
ST 301
สศ 200
AS 200
สศ 241
AS 241
สศ 242
AS 242
สศ 243
AS 243
สศ 290
AS 290
สศ 310
AS 310
สศ 320
AS 320
สศ 430
AS 430
สศ 474
AS 474
สศ 492
AS 492

ฟ]สิกส0พื้นฐาน
Basic Physics
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
English Language Practice 1
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
English Language Practice 2
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
English Language Practice 3
หลักสถิติ
Principles of Statistics
โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน
Principles of Animal Nutrition
การผลิตสัตว0ป[ก
Poultry Production
การผลิตโคและกระบือ
Cattle and Buffalo Production
การผลิตสุกร
Swine Production
การปฏิบัติงานฟาร0ม
Farm Practice
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง
Anatomy and Physiology of Farm Animals
เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0
Experimental Techniques and Analysis in Animal
Research
การปรับปรุงพันธุ0สัตว0
Livestock Breeding and Improvement
ยาและการใชยาในสัตว0
Animal Drugs and Their Uses
สัมมนา
Seminar

3

(2-3-5)

1

(0-2-1)

1

(0-2-1)

1

(0-2-1)

3

(3-0-6)

3

(3-0-6)

3

(3-0-6)

3

(3-0-6)

3

(3-0-6)

1

(0-3-1)

3

(2-3-5)

3

(3-0-6)

3

(3-0-6)

3

(3-0-6)

1

(0-2-1)

มคอ. 2

20
หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง)

- กลุ(มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกสัตวปDก
สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0สัตว0ป[ก
AS 351 Poultry Housing and Equipments
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[ก
AS 390 Poultry Farm Practice
สศ 401 โภชนศาสตร0และการใหอาหารสัตว0ป[ก
AS 401 Poultry Nutrition and Feeding
สศ 413 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0ป[ก
AS 413 Avian Anatomy and Physiology
สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะอย@าง
AS 440 Selected Poultry Production
สศ 451 การจัดการฟาร0มสัตว0ป[ก
AS 451 Poultry Farm Management
สศ 456 การฟsกไข@และการจัดการโรงฟsก
AS 456 Incubation and Hatchery Management
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0
AS 460 Animal Product Technology
สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก
AS 471 Poultry Diseases and Sanitation
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
AS 497 Co-operative Education

34
3

หน(วยกิต
(2-3-5)

1

(0-3-1)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

9

(ปฏิบัติไม@
นอยกว@า16
สัปดาห0)
(ปฏิบัติไม@
นอยกว@า16
สัปดาห0)
(ปฏิบัติไม@
นอยกว@า16
สัปดาห0)

สศ 498
AS 498

การเรียนรูอิสระ หรือ
Independent Study

9

สศ 499
AS 499

การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
Oversea Study, Training or Internship

9

และ/หรือวิชาอื่นที่จะเป]ดสอนภายหลังและกําหนดใหเป\นวิชาเอกบังคับ

มคอ. 2

21
หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง)

วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโคนมและโคเนื้อ
AS 391 Dairy and Beef Farm Practice
สศ 402 โภชนศาสตร0และการใหอาหารโค
AS 402 Cattle Nutrition and Feeding
สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการจัดการแปลงหญา
AS 407 Forage Crops and Pasture Management
สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียมในสัตว0เลี้ยง
AS 410 Reproduction and Artificial Insemination in
Farm Animal
สศ 414 การใหนม
AS 414 Lactation
สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม
AS 452 Dairy Farm Management
สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ
AS 453 Beef Cattle Farm Management
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0
AS 460 Animal Product Technology
สศ 472 โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ
AS 472 Cattle Diseases and Sanitation
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
AS 497 Co-operative Education

34
1

หน(วยกิต
(0-3-1)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

9

(ปฏิบัติไม@
นอยกว@า16
สัปดาห0)
(ปฏิบัติไม@
นอยกว@า16
สัปดาห0)
(ปฏิบัติไม@
นอยกว@า16
สัปดาห0)

สศ 498
AS 498

การเรียนรูอิสระ หรือ
Independent Study

9

สศ 499
AS 499

การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
Oversea Study, Training or Internship

9

และ/หรือวิชาอื่นที่จะเป]ดสอนภายหลังและกําหนดใหเป\นวิชาเอกบังคับ

มคอ. 2

22
หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง)

วิชาเอกการผลิตสุกร
สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ0ในการเลี้ยงสุกร
AS 352 Swine Housing and Equipments
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร
AS 392 Swine Farm Practice
สศ 403 อาหารและการใหอาหารสุกร
AS 403 Swine Feeds and Feeding
สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียมในสัตว0เลี้ยง
AS 410 Reproduction and Artificial Insemination in
Farm Animal
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0
AS 411 Animal Growth
สศ 420 คอมพิวเตอร0เพื่อการปศุสัตว0
AS 420 Computer for Livestock Production
สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร
AS 454 Swine Farm Management
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0
AS 460 Animal Product Technology
สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร
AS 473 Swine Diseases and Sanitation
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
AS 497 Co-operative Education

34
3

หน(วยกิต
(2-3-5)

1

(0-3-1)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(1-4-4)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

9

(ปฏิบัติไม@
นอยกว@า16
สัปดาห0)
(ปฏิบัติไม@
นอยกว@า16
สัปดาห0)
(ปฏิบัติไม@
นอยกว@า16
สัปดาห0)

สศ 498
AS 498

การเรียนรูอิสระ หรือ
Independent Study

9

สศ 499
AS 499

การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
Oversea Study, Training or Internship

9

และ/หรือวิชาอื่นที่จะเป]ดสอนภายหลังและกําหนดใหเป\นวิชาเอกบังคับ

มคอ. 2

23
หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง)

วิชาเอกอาหารสัตว
คม 240 เคมีอนินทรีย0
CH 240 Inorganic Chemistry
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร0สัตว0
AS 300 Animal Nutrition Laboratory
สศ 301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว0
AS 301 Feed Quality Control
สศ 400 อาหารและการใหอาหารสัตว0
AS 400 Livestock Feeds and Feeding
สศ 404 อาหารสัตว0น้ําและการเพาะเลี้ยง
AS 404 Aquatic Animal Nutritionand Aquaculture
สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการจัดการแปลงหญา
AS 407 Forage Crops and Pasture Management
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0
AS 411 Animal Growth
สศ 421 การใชคอมพิวเตอร0ทางโภชนศาสตร0สัตว0
AS 421 Computer Usage in Animal Nutrition
สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว0
AS 458 Feed Business Management
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
AS 497 Co-operative Education

34
3

หน(วยกิต
(2-3-5)

1

(0-3-1)

3

(2-3-5)

3

(3-0-6)

3

(3-0-6)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

9

(ปฏิบัติไม@
นอยกว@า16
สัปดาห0)
(ปฏิบัติไม@
นอยกว@า16
สัปดาห0)
(ปฏิบัติไม@
นอยกว@า16
สัปดาห0)

สศ 498
AS 498

การเรียนรูอิสระ หรือ
Independent Study

9

สศ 499
AS 499

การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
Oversea Study, Training or Internship

9

และ/หรือวิชาอื่นที่จะเป]ดสอนภายหลังและกําหนดใหเป\นวิชาเอกบังคับ

มคอ. 2

24
หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง)

- กลุ(มวิชาเอกเลือก
6 หน(วยกิต
ใหทุ กสาขาวิช าเอกสามารถเลือกเรี ยน 2 วิช า จากรายวิ ชาในกลุ@มต@าง ๆ ดั งต@อไปนี้ โดย
สามารถขามกลุ@มวิชาได
1) กลุ(มวิชาสัตวปDก
สศ 432 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
AS 432 Poultry Breeding and Improvement
สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[กสวยงาม
3 (2-3-5)
AS 441 Fancy Birds Raising
3 (2-3-5)
สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษ0ไก@พื้นเมือง
AS 443 Native Chickens Conservation and Raising
สศ 444 การผลิตไก@เพื่อการคา
3 (2-3-5)
AS 444 Commercial Chicken Production
สศ 461 เทคโนโลยีไข@และเนื้อสัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
AS 461 Poultry Eggs and Meat Technology
สศ 483 การบริหารธุรกิจและการตลาดของสัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
AS 483 Poultry Marketing and Business Administration
สศ 484 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร0มสัตว0ป[ก
3 (3-0-6)
AS 484 Quality System and Poultry Farm Standardization
สศ 485 การประกวดและตัดสินสัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
AS 485 Poultry Contest and Judging
2) กลุ(มวิชาโคนมและโคเนื้อ
สศ 462 การผลิตน้ํานมคุณภาพดี
3 (2-3-5)
AS 462 Production of High Quality Milk
สศ 486 การประกวดและตัดสินโค-กระบือ
3 (2-3-5)
AS 486 Cattle and Buffalo Contest and Judging
3) กลุ(มวิชาการผลิตสุกร
สศ 450 การจัดการสิ่งแวดลอมในฟาร0มปศุสัตว0
3 (2-3-5)
AS 450 Environmental Management in Livestock Farm
สศ 457 การจัดการโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0
3 (2-3-5)
AS 457 Slaughterhouse and Animal Products Management
3 (2-3-5)
สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว0
AS 481 Livestock Business Management

มคอ. 2

25
หน(วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด*วยตนเอง)

4) กลุ(มวิชาอาหารสัตว
สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว0
3
AS 303 Fat in Animal Nutrition
สศ 304 ไวตามินและแร@ธาตุในอาหารสัตว0
3
AS 304 Vitamins and minerals in Animal Nutrition
สศ 306 เครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงเพื่อการวิเคราะห0อาหารสัตว0
3
AS 306 Advance Scientific Instruments for Animal Feed
Analysis
สศ 353 การจัดการอาหารสัตว0
3
AS 353 Animal Feed Management
สศ 393 การปฏิบัติงานหองปฏิบัติการวิเคราะห0อาหารสัตว0
1
AS 393 Animal Nutrition Laboratorial Practice
สศ 405 โภชนศาสตร0และการใหอาหารมา
3
AS 405 Equine Nutrition and Feeding
สศ 406 โภชนศาสตร0และการใหอาหารสัตว0ป{า
3
AS 406 Wildlife Nutrition and Feeding
สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว0
3
AS 455 Feed Manufacturing Technology
สศ 480 กฎหมายอาหารสัตว0
3
AS 480 Feed Law
5) กลุ(มวิชาอื่น ๆ
สศ 490 การฝŠกงาน
3
AS 490 Professional Training
สศ 491 ปsญหาพิเศษ
3
AS 491 Special Problem
3
สศ 493 การศึกษาหัวขอสนใจ
AS 493 Selected Topic
และ/หรือวิชาอื่นที่จะเป]ดสอนภายหลัง และกําหนดใหเป\นวิชาในกลุ@มวิชาเอกเลือก
- หมวดวิชาเลือกเสรี
6
ใหเลือกเรียน รายวิชาอื่น ๆ ที่เป]ดสอนในมหาวิทยาลัย

(3-0-6)
(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
(0-3-1)
(3-0-6)
(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
(0-270-0)
(ปฏิบัตินอก
เวลา)
(2-3-5)
หน(วยกิต

มคอ. 2

26

รายละเอียดการจัดกลุ(มรหัสวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร
ตัวเลขหลักรอย
ตัวเลขหลักสิบ
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
ตัวเลขหลักหน@วย

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นป[ที่เรียน
กลุ@มวิชาต@าง ๆ ซึ่งแบ@งออกเป\นกลุ@มดังนี้
กลุ@มวิชาโภชนศาสตร0สัตว0
กลุ@มวิชาสรีรวิทยา
กลุ@มวิชาสถิติและสารสนเทศ
กลุ@มวิชาปรับปรุงพันธุ0สัตว0
กลุ@มวิชาการผลิตสัตว0
กลุ@มวิชาการจัดการ
กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0เนื้อสัตว0และผลิตภัณฑ0สัตว0
กลุ@มวิชาสุขศาสตร0สัตว0
กลุ@มวิชากฎหมายและธุรกิจ
กลุ@มวิชาอื่น ๆ
ลําดับที่วิชา

มคอ. 2

27
3.1.4 แผนการศึกษา

วิชาเอกสัตวปDก
ปDที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... มนุษยศาสตร0 วิชาที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... สังคมศาสตร0 วิชาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0
.......... และคณิตศาสตร0 วิชาที่ 1
คม 100 เคมีทั่วไป
ศท 031 การใชภาษาไทย
ชว 220 สัตววิทยา
รวม
รหัสวิชา

หน(วยกิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
-

3

-

-

-

3

-

-

-

3
3
3
18

2
1
2
-

3
4
3
-

5
4
5
-

ปDที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ฟส 102 ฟ]สิกส0พื้นฐาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... มนุษยศาสตร0 วิชาที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... วิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0 วิชาที่ 2
คศ 100 คณิตศาสตร0ขั้นพื้นฐาน
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
คม 250 เคมีอินทรีย0
รวม

หน(วยกิต
3
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
3
5
-

3

-

-

-

3
3
3
18

3
2
2
-

0
2
3
-

6
5
5
-

มคอ. 2
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ปDที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ศท 142
สศ 241
สศ 243
พร 251
คม 320
ชว 330

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
การผลิตสัตว0ป[ก
การผลิตสุกร
พืชเศรษฐกิจ
ชีวเคมีเบื้องตน
จุลชีววิทยา
รวม

หน(วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ทฤษฎี
2
3
3
2
3
2
15

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
5
0
6
0
6
3
5
0
6
3
5
8
33

หน(วยกิต
3

ทฤษฎี
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
-

3
3
1
3
3
3
19

3
2
0
3
2
-

ปDที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
..........
สศ 242
ศท 243
สศ 290
สต 301
ชว 340
..........

ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
สังคมศาสตร0 วิชาที่ 1
การผลิตโคและกระบือ
ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
การปฏิบัติงานฟาร0ม
หลักสถิติ
พันธุศาสตร0เบื้องตน
วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1
รวม

0
2
3
0
3
-

6
5
1
6
5
-

มคอ. 2

29

ปDที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ
วิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0
สศ 474 ยาและการใชยาในสัตว0
สศ 440 การเลี้ยงสัตวป[กเฉพาะอย@าง
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0มสัตวป[ก
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน
.......... วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาที่ 1
รวม

หน(วยกิต ทฤษฎี
1
0
3
3
3
3
1
3
3
20

3
2
0
3
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
1
0
6
0
3
3
0
-

6
5
1
6
-

ปDที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ศป 242
สศ 451
สศ 310
สศ 456
สศ 460
..........

ชื่อรายวิชา
หน(วยกิต ทฤษฎี
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
1
0
การจัดการฟาร0มสัตว0ป[ก
3
2
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง
3
2
การฟsกไข@และการจัดการโรงฟsก
3
2
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0
3
2
วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาที่ 2
3
รวม
16
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
1
3
5
3
5
3
5
3
5
-

มคอ. 2

30

ปDที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ
ฝŠกอบรมต@างประเทศ
รวม

หน(วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง

9

ปฏิบัติไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0

9

ปฏิบัติไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0

ปDที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สศ 430 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0
สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก
สศ 401 โภชนศาสตร0และการใหอาหาร
สัตว0ป[ก
สศ 413 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว0
สศ 492 สัมมนา
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
รวม

หน(วยกิต ทฤษฎี
3
3
3
2
3
2
3
1
3
1
17

2
0
0
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
0
6
3
5
3
5
3
2
2
-

5
1
1
-

หมายเหตุ : ชั้นป[ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันไดตาม
ความเหมาะสม

มคอ. 2

31

วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
ปDที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... มนุษยศาสตร0 วิชาที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... สังคมศาสตร0 วิชาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0
.......... และคณิตศาสตร0 วิชาที่ 1
คม 100 เคมีทั่วไป
ศท 031 การใชภาษาไทย
ชว 220 สัตววิทยา
รวม
รหัสวิชา

หน(วยกิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
-

3

-

-

-

3

-

-

-

3
3
3
18

2
1
2
-

3
4
3
-

5
4
5
-

ปDที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 102 ฟ]สิกส0พื้นฐาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... มนุษยศาสตร0 วิชาที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... วิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0 วิชาที่ 2
คศ 100 คณิตศาสตร0ขั้นพื้นฐาน
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
คม 250 เคมีอินทรีย0
รวม

หน(วยกิต
3
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
3
5
-

3

-

-

-

3
3
3
18

3
2
2
-

0
2
3
-

6
5
5
-

มคอ. 2

32

ปDที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ศท 142
สศ 241
สศ 243
พร 251
คม 320
ชว 330

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
การผลิตสัตว0ป[ก
การผลิตสุกร
พืชเศรษฐกิจ
ชีวเคมีเบื้องตน
จุลชีววิทยา
รวม

หน(วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ทฤษฎี
2
3
3
2
3
2
15

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
5
0
6
0
6
3
5
0
6
3
5
8
33

หน(วยกิต
3

ทฤษฎี
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
-

3
3
1
3
3
3
19

3
2
0
3
2
-

ปDที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
..........
สศ 242
ศท 243
สศ 290
สต 301
ชว 340
..........

ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
สังคมศาสตร0 วิชาที่ 1
การผลิตโคและกระบือ
ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
การปฏิบัติงานฟาร0ม
หลักสถิติ
พันธุศาสตร0เบื้องตน
วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1
รวม

0
2
3
0
3
-

6
5
1
6
5
-

มคอ. 2

33

ปDที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน(วยกิต ทฤษฎี
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
1
0
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ
3
3
วิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0
สศ 474 ยาและการใชยาในสัตว0
3
3
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน
3
3
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโคนมและโคเนื้อ
1
0
สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการจัดการแปลง
3
2
หญา
.......... วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาที่ 1
3
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2
3
รวม
20
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
1
0
6
0
0
3
3

6
6
1
5

-

-

ปDที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ศป 242
สศ 310
สศ 460
สศ 453
สศ 472
..........

ชื่อรายวิชา
หน(วยกิต ทฤษฎี
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
1
0
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง
3
2
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0
3
2
การจัดการฟาร0มโคเนื้อ
3
2
โรคและสุขาภิบาลโคกระบือ
3
2
วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาที่ 2
3
รวม
16
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
1
3
5
3
5
3
5
3
5
-

มคอ. 2

34

ปDที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ
ฝŠกอบรมต@างประเทศ
รวม

หน(วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง

9

ปฏิบัติไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0

9

ปฏิบัติไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0

ปDที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
สศ 430 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0
สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียมใน
สัตว0เลี้ยง
สศ 414 การใหนม
สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม
สศ 402 โภชนศาสตร0และการใหอาหารโค
สศ 492 สัมมนา
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2
รวม

หน(วยกิต ทฤษฎี
1
0
3
3
3
2
3
3
3
1
3
17

2
2
2
0
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
1
0
6
3
5
3
3
3
2
-

5
5
5
1
-

หมายเหตุ : ชั้นป[ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันไดตาม
ความเหมาะสม

มคอ. 2
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วิชาเอกการผลิตสุกร
ปDที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... มนุษยศาสตร0 วิชาที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... สังคมศาสตร0 วิชาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0
.......... และคณิตศาสตร0 วิชาที่ 1
คม 100 เคมีทั่วไป
ศท 031 การใชภาษาไทย
ชว 220 สัตววิทยา
รวม

รหัสวิชา

หน(วยกิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
-

3

-

-

-

3

-

-

-

3
3
3
18

2
1
2
-

3
4
3
-

5
4
5
-

ปDที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 102 ฟ]สิกส0พื้นฐาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... มนุษยศาสตร0 วิชาที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... วิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0 วิชาที่ 2
คศ 100 คณิตศาสตร0ขั้นพื้นฐาน
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
คม 250 เคมีอินทรีย0
รวม

หน(วยกิต
3
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
3
5
-

3

-

-

-

3
3
3
18

3
2
2
-

0
2
3
-

6
5
5
-

มคอ. 2

36

ปDที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ศท 142
สศ 241
สศ 243
พร 251
คม 320
ชว 330

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
การผลิตสัตว0ป[ก
การผลิตสุกร
พืชเศรษฐกิจ
ชีวเคมีเบื้องตน
จุลชีววิทยา
รวม

หน(วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ทฤษฎี
2
3
3
2
3
2
15

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
5
0
6
0
6
3
5
0
6
3
5
8
33

หน(วยกิต
3

ทฤษฎี
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
-

3
3
1
3
3
3
19

3
2
0
3
2
-

ปDที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
..........
สศ 242
ศท 243
สศ 290
สต 301
ชว 340
..........

ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
สังคมศาสตร0 วิชาที่ 1
การผลิตโคและกระบือ
ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
การปฏิบัติงานฟาร0ม
หลักสถิติ
พันธุศาสตร0เบื้องตน
วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1
รวม

0
2
3
0
3
-

6
5
1
6
5
-

มคอ. 2

37

ปDที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ
วิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0
สศ 474 ยาและการใชยาในสัตว0
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0
.......... วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาที่ 1
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2
รวม

หน(วยกิต ทฤษฎี
1
0
3
3
3
3
1
3
3
3
20

3
3
0
2
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
1
0
6
0
0
3
3
-

6
6
1
5
-

ปDที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ศป 242
สศ 310
สศ 460
สศ 352
สศ 454
สศ 420

ชื่อรายวิชา
หน(วยกิต ทฤษฎี
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
1
0
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง
3
2
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0
3
2
โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยงสุกร
3
2
การจัดการฟาร0มสุกร
3
2
คอมพิวเตอร0เพื่อการปศุสัตว0
3
1
รวม
16
9

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
1
3
5
3
5
3
5
3
5
4
4
18
25

มคอ. 2

38

ปDที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ
ฝŠกอบรมต@างประเทศ
รวม

หน(วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง

9

ปฏิบัติไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0

9

ปฏิบัติไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0

ปDที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
สศ 430 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0
สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียมใน
สัตว0เลี้ยง
สศ 470 โรคและสุขาภิบาลสุกร
สศ 403 อาหารและการใหอาหารสุกร
สศ 492 สัมมนา
.......... วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาที่ 2
รวม

หน(วยกิต ทฤษฎี
1
0
3
3
3
2
3
3
1
3
17

2
2
0
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
1
0
6
3
5
3
3
2
-

5
5
1
-

หมายเหตุ : ชั้นป[ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันไดตาม
ความเหมาะสม
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วิชาเอกอาหารสัตว
ปDที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... มนุษยศาสตร0 วิชาที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... สังคมศาสตร0 วิชาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0
.......... และคณิตศาสตร0 วิชาที่ 1
คม 100 เคมีทั่วไป
ศท 031 การใชภาษาไทย
ชว 220 สัตววิทยา
รวม

รหัสวิชา

หน(วยกิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
-

3

-

-

-

3

-

-

-

3
3
3
18

2
1
2
-

3
4
3
-

5
4
5
-

ปDที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 102 ฟ]สิกส0พื้นฐาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... มนุษยศาสตร0 วิชาที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
.......... วิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0 วิชาที่ 2
คศ 100 คณิตศาสตร0ขั้นพื้นฐาน
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
คม 250 เคมีอินทรีย0
รวม

หน(วยกิต
3
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
3
5
-

3

-

-

-

3
3
3
18

3
2
2
-

0
2
3
-

6
5
5
-
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ปDที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ศท 142
สศ 241
สศ 243
พร 251
คม 320
ชว 330

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
การผลิตสัตว0ป[ก
การผลิตสุกร
พืชเศรษฐกิจ
ชีวเคมีเบื้องตน
จุลชีววิทยา
รวม

หน(วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ทฤษฎี
2
3
3
2
3
2
15

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
5
0
6
0
6
3
5
0
6
3
5
8
33

หน(วยกิต
3

ทฤษฎี
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
-

3
3
1
3
3
3
19

3
2
0
3
2
-

ปDที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
..........
สศ 242
ศท 243
สศ 290
สต 301
ชว 340
..........

ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ@มวิชา
สังคมศาสตร0 วิชาที่ 1
การผลิตโคและกระบือ
ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
การปฏิบัติงานฟาร0ม
หลักสถิติ
พันธุศาสตร0เบื้องตน
วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1
รวม

0
2
3
0
3
-

6
5
1
6
5
-
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ปDที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
คม 240 เคมีอนินทรีย0
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ
วิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0
สศ 474 ยาและการใชยาในสัตว0
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0
สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการจัดการแปลง
หญา
รวม

หน(วยกิต ทฤษฎี
1
0
3
2
3
3

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
1
3
5
0
6

3
3
3
3

3
3
2
2

0
0
3
3

6
6
5
5

19

12

11

34

ปDที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ศป 242
สศ 310
สศ 458
สศ 301
สศ 404
สศ 300
..........

ชื่อรายวิชา
หน(วยกิต ทฤษฎี
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
1
0
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง
3
2
การจัดการธุรกิจอาหารสัตว0
3
2
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว0
3
2
อาหารสัตว0น้ําและการเพาะเลี้ยง
3
3
ปฏิบัติการโภชนศาสตร0สัตว0
1
0
วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาที่ 1
3
รวม
17
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
1
3
5
3
5
3
5
0
6
3
1
-
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ปDที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ
ฝŠกอบรมต@างประเทศ
รวม

หน(วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง

9

ปฏิบัติไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0

9

ปฏิบัติไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0

ปDที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ศป 243
สศ 430
สศ 492
สศ 421
สศ 400
..........
..........

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
การปรับปรุงพันธุ0สัตว0
สัมมนา
การใชคอมพิวเตอร0ทางโภชนศาสตร0
อาหารและการใหอาหารสัตว0
วิชากลุ@มเอกเลือก วิชาที่ 2
วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2
รวม

หน(วยกิต ทฤษฎี
1
0
3
3
1
0
3
2
3
3
3
3
17
-

ปฏิบัติ ศึกษาด*วยตนเอง
2
1
0
6
2
1
2
5
0
6
-

หมายเหตุ : ชั้นป[ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันไดตาม
ความเหมาะสม
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ(มวิชาสังคมศาสตร
ศท 021 สังคมศาสตร0ในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาปรากฏการณ0ทางสังคมที่เ กี่ยวของกั บการดําเนิน ชีวิ ตประจําวั นและเหตุการณ0
สําคัญต@าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคม โดยใชองค0ความรูและมุมมองทางดานสังคมศาสตร0ในการอธิบายและ
ทําความเขาใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ0กับสังคมระดับโลก และ
การวิเคราะห0ปsญหาสังคมรูปแบบต@าง ๆ ในโลกสมัยใหม@
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของมนุษยชาติทั้งโลกตะวันตก และโลกตะวันออก ในดาน
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ การแสดง วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ที่มีอิทธิพล
กับสังคมไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0)
3 (3-0-6)
GE 022 World Civilization
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

มนุษย0และสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความเป\นมาของมนุษย0 ความสมดุลย0ทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา ความรูเกี่ยวกับพืช
และสัตว0 วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม พัฒนาการทางวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยี ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต@อธรรมชาติและระบบนิเวศ กระบวนการคิดและตัดสินใจ
เพื่อใหรูจักใชประโยชน0จากทรัพยากรอย@างคุมค@า
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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 ปsจจัยที่กําหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง
ศาสนา พิธีกรรม การละเล@นพื้นบาน ศิลปกรรม นาฏศิลปx ดนตรี ตลอดจนโครงสรางของสังคมไทยใน
ปsจจุบันและลักษณะที่สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต รวมทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความหมาย ความเป\นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งความสัมพันธ0ระหว@างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส@งผลต@อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
เนนการศึกษากรณีตัวอย@างของไทย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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

เศรษฐศาสตร0เพื่อชีวิตประจําวันและการประกอบการ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตร0เพื่อชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ•อ เงินฝ‘ด
ปsจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลกระทบต@อชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจที่เกี่ยวของ
กับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพื่อการประกอบการ เพื่อใหเกิดวิธีคิดต@อการเขาใจ
และสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันไดและสามารถ
พัฒนาใชเป\นแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันนําไปสู@การเป\นเจาของกิจการในอนาคตได
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
ศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงต@าง ๆ ความสัมพันธ0และวิวัฒนาการของ
มนุษย0กับศิลปะดนตรีและนาฏศิลปx ปลูกฟsงการชื่นชม การวิเคราะห0 วิจารณ0อย@างเป\นระบบในศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลปx ทั้งของไทยและต@างประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
ศึ กษาแนวคิ ด ทางดานพฤติ ก รรม พื้ น ฐานชี ว วิ ท ยาของพฤติ กรรม พั ฒ นาการมนุ ษ ย0
กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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

สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ โดย
คํานึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร0การกีฬา และการสาธารณสุขเป\น
สําคัญ ทั้งนี้เนนถึงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การป•องกันควบคุมและการ
จัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ0ของร@างกาย การปฐมพยาบาล และการ
ป•องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเล@นกีฬา สิ่งเสพติดใหโทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุ
การจราจร โรคติดต@อและโรคไม@ติดต@อที่สําคัญ
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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 nontransmitted diseases; providing sex-education
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
ศท 180

ศิลปะกับความคิดสรางสรรค0
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึ ก ษาความหมายของศิ ล ปะ ประเภทแบบอย@ า งของงานศิ ล ปะแขนงต@ า ง ๆ ศึ ก ษา
กระบวนการของการสรางสรรค0 เกณฑ0หรือปsจจัยที่ใชในการพิจารณาความคิดสรางสรรค0 ปsญหาของ
การสรางสรรค0และวิธีแกไขปsญหาและปฏิบัติกิจ กรรมของการนําส@วนประกอบสําคัญของศิลปะที่
ใหผลต@อความคิดและความรูสึก
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
ศึกษาเกี่ยวกับการรูจักตนเอง การรูจักผูอื่น เทคนิคและกลวิธีในการรูจักตนเองและผูอื่น
ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ0 การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะห0ปsญหา
สถานการณ0ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปsจจุบัน รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกในสาธารณ
สมบัติ ตลอดจนการดํารงชีวิตในสังคมอย@างเป\นสุข
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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

ประวัติศาสตร0และพัฒนาการของลานนา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาประวัติศาสตร0ความเป\นมาของลานนา ในสมัยก@อนการก@อตั้งเป\นอาณาจักร สมัย
ก@อตั้งเป\นอาณาจักร สมัยพม@าปกครอง สมัยเป\นประเทศราชของสยาม สมัยถูกผนวกเป\นส@วนหนึ่ง
ของสยาม ศึ กษาถึ งกระบวนการเปลี่ ย นแปลงดานเศรษฐกิ จ การเมือง สังคมและวั ฒนธรรมของ
ลานนา เรียนรูถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของลานนาในปsจจุบัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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 socioeconomic, 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 การใชภาษาไทย
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ฝŠกทักษะการใชภาษาไทยทั้ ง 4 ทักษะ ไดแก@ ทักษะการฟsง ทักษะการอ@า น เพื่อจั บ
ใจความสําคัญ คิดวิเคราะห0 และประเมินค@าสิ่งที่ไดจากการฟsงการอ@าน ทักษะการพูดเพื่อถ@ายทอด
ความรู ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนในดานการใชถอยคําการสรางรูปประโยค
ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป\นย@อหนา เพื่อสามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความแสดงความ
คิดเห็น และบทความทางวิชาการได
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษา และ ฝŠกใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องตนไดอย@างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกั บ สถานการณ0 ต@ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น โดยใชทั กษะสั มพั น ธ0 ฟs ง พู ด อ@ า น และเขี ย น
ตลอดจนเสริมสรางกลวิธีในการเรียน เพื่อเป\นพื้นฐานสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต@อไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก@อน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ศึ ก ษาและฝŠ ก ใชภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในระดั บ สู ง ขึ้ น ไดอย@ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
เหมาะสมกั บ สถานการณ0 ต@ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น โดยใชทั ก ษะสั ม พั น ธ0 ฟs ง พู ด อ@ า น และเขี ย น
ตลอดจนเสริมสรางกลวิธีการเรียนในระดับต@อจากวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และนําไปประยุกต0ใช
ในชีวิตจริงไดอย@างเหมาะสมและสอดคลองกับวัฒนธรรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิตหรือเป\นพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต@อไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
นักศึกษาจะไดศึกษาและเพิ่มพูนคําศัพท0เฉพาะทาง ศึกษาสํานวนภาษา รูปแบบประโยค
และไวยากรณ0 ที่เกี่ ย วของ เพื่อใชในการอ@า นภาษาอั งกฤษในระดั บ บรรยายความ เพื่อนํ าไปใชใน
การศึกษาคนควาสื่อสารในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดอย@างมีประสิทธิภาพ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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(มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วท 101 วิทยาศาสตร0เพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
กําเนิ ดโลกและส@ วนประกอบของโลก สิ่งมี ชีวิต วิวัฒ นาการของสิ่งมี ชีวิต ชีววิทยาใน
ชีวิตประจําวัน ดาราศาสตร0 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร0 รังสี การใช
ประโยชน0ของนิวเคลียร0ทางสันติ สิ่งแวดลอมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจําวันการใช
เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต@อสิ่งแวดลอม นาโนเทคโนโลยีและแนวโนมการประยุกต0ใช
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
กระบวนการเรียนรูธรรมชาติของมนุษย0ตั้งแต@ยุคแรกเริ่ม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร0
และเทคโนโลยีที่ก@อใหเกิดเศรษฐกิจในยุคต@าง ๆ ไดแก@ ยุคแห@งการเกษตร (Agriculture Economy)
ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ยุคสารสนเทศ (Information Economy) ยุคแห@งโมเลกุล
(Molecular Economy) การพัฒนาการของวิทยาศาสตร0ในดานบริการเพื่อชีวิต อาหารและยา
ผลของเทคโนโลยี ซ อฟต0 แ วร0 ที่ มี ต@ อ อุ ต สาหกรรมการแพทย0 แ ละการคนควาดานยารั ก ษาโรค
การวิเคราะห0โปรตีนในร@างกายมนุษย0เพื่อการวินิจฉัยสาเหตุแห@งการเกิดโรค พัฒนาการดานจีโน
มนุษย0และชี วสารสนเทศ การคนควาดานสมุนไพรและการใหความสําคั ญกับภูมิปsญ ญาทองถิ่น สู@
อุตสาหกรรมยาในอนาคต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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

การสืบคนสารนิเทศเพื่อการศึกษา
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใชทรัพยากรสารนิเทศ เนนการเขาถึงในระบบ
เครื อข@ า ย วิ ธี การเขาถึ ง สารนิ เ ทศจากฐานขอมู ล หองสมุ ด และแหล@ ง สารนิ เ ทศที่ เ ป\ น ฐานขอมู ล
ออนไลน0บนอินเตอร0เน็ต การใชเครื่องมือช@วยคน (Search engine) การประเมินคุณค@าสารนิเทศและ
เลือกใชสารนิเทศที่ตองการไดอย@างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอางอิง (Reference)
และการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพ0และขอมูลออนไลน0เพื่อ
การเขียนงานทางวิชาการ
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ระบบไฟฟ•าและการสื่อสาร การใชอุปกรณ0ไฟฟ•าอย@างประหยัดพลังงาน การใชและดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอร0 การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต0และรถยนต0 เครื่องจักรกลเกษตร
ความรู พื้ น ฐานในงานก@ อ สราง ระบบประปาและสุ ข าภิ บ าลเบื้ อ งตนการจั ด การสิ่ ง แวดลอมใน
ชีวิตประจําวัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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

นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความสําคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใชเทคโนโลยีกับอาหารใน
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชน0จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การใหบริการดานอาหาร ธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส0และซัพพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร0 ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับยาอันตรายจากการใชยา ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ สิทธิของผูบริโภคและการคุมครอง
ผูบริโภคทางอาหารและยา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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 คณิตศาสตร0ขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
เซตตรรกศาสตร0ระบบจํานวนลิมิตและความต@อเนื่องอนุพันธ0ความน@าจะเป\นและสถิติ
เบื้องตน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ0 ตารางธาตุและแนวโนมของสมบัติของ
ธาตุในตารางธาตุ โครงสรางของอะตอม พันธะเคมี สารละลายและสมดุลกรด – เบส ไฟฟ•าเคมี
จลนศาสตร0เคมี เทอร0โมไดนามิกส0เคมี
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
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คม 250

เคมีอินทรีย0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : คม 100 เคมีทั่วไป
ใหคําจํากัดความของคําว@าเคมีอินทรีย0กับสารอินทรีย0 พันธะเคมี การจัดประเภท และ
การเรียกชื่อสารอินทรีย0ประเภทต@าง ๆ สารประกอบไฮโดรคาร0บอนนิด อะลิฟาติคกับอะลิโซคลิก
สารประกอบแอลกอฮอล0และอีเทอร0 สารประกอบอัลดีไฮด0และคีโ ตน กรดอินทรีย0และอนุพัน ธ0
สารประกอบเอมีน สารประกอบอะโรมาติค ไฮโดรคาร0บอนและอนุพันธ0 รวมทั้งสารประกอบอะโร
มาติคชนิดอื่น โดยศึกษาปฏิกิริยาของสารอินทรีย0 และพิจารณาถึงการประยุกต0ใชประโยชน0กับสิ่ง
ที่มีชีวิตที่น@าสนใจ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

ชีวเคมีเบื้องตน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : คม 250 เคมีอินทรีย0 หรือ
คม 253 เคมีอินทรีย0 2 และ
คม 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย0 2
กรด เบส และบั ฟ เฟอร0 โครงสรางทางเคมี และคุ ณ สมบั ติ ข องโมเลกุ ล ที่ สํ า คั ญ ใน
สิ่งมีชีวิต อาทิเช@น คาร0โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิค เอนไซม0 และวิตามิน การวิเคราะห0
เชิงคุณภาพของสารชีวโมเลกุล เช@น เมตาบอลิซึมที่สําคัญ โดยเฉพาะวิถีไกลคลอไลซีส วัฎจักรเครบส0
วิถีเพนโตฟอสเฟท การสังเคราะห0 และการสลายไขมัน กรดนิวคลีอิคและโปรตีน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชัว่ โมง/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
คุณลักษณะของสิ่ งมีชี วิตที่เ ป\นสั ตว0 เนื้อเยื่อสัตว0 การสืบ พันธุ0และการเจริญเติบโต
การจัดหมวดหมู@ของสัตว0 ไฟลัมโพรโทซัว ไฟลัมพอริเฟอรา ไฟลัมไดนาเรีย ไฟลัมแพลทิเฮลมินทีส
ไฟลัมนีมาโตดา ไฟลัมมอลลัสกา ไฟลัมแอนเนลิดา ไฟลัมอาร0โทรโปดา ไฟลัมเอคไคโนเดอร0มาตา
และ ไฟลัมคอร0ดาตา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
ศึ กษาเกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการของจุ ล ชี ว วิ ทยา กลองจุ ล ทรรศน0 การยอมสี รู ป ร@ า งและ
โครงสรางของจุลินทรีย0 การเพาะเลี้ยง การสืบพันธุ0และการเจริญของจุลินทรีย0 การจําแนกจุลินทรีย0
ชนิดต@าง ๆ เอนไซม0และแมทาบอลิซึมของแบคทีเรีย ไวรัส ริกเกตเซีย คลามัยเดีย เคลโลวิบริโอโรค
ติดเชื้อ ภูมิคุมกันและการตานทานโรค การควบคุมจุลินทรีย0 จุลชีววิทยาทางดิน จุลชีววิทยาทางน้ํา
จุ ล ชี ว วิ ท ยาทางอากาศ จุ ล ชี ว วิ ท ยาทางน้ํ า นม จุ ล ชี ว วิ ท ยาทางอาหาร และจุ ล ชี ว วิ ท ยาทาง
อุตสาหกรรม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

พันธุศาสตร0เบื้องตน
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
การแบ@งเซลล0 และการสรางเซลล0สืบพันธุ0 กรดนิวคลีอิค การแสดงออกของยีน กฎของ
เมนเดล การกําหนดเพศ การถ@ายทอดลักษณะที่มียีนควบคุมตั้งอยู@บนโครโมโซม x ยีนที่ถ@ายทอดไป
บนโครโมโซมเดียวกัน ลักษณะเชิงปริมาณ การวิเคราะห0ลักษณะเชิงปริมาณ พันธุ0ศาสตร0ประชากร
การเปลี่ ย นแปลงความถี่ ข องยี น ในประชากร การเปลี่ ย นแปลงสารพั น ธุ ก รรม พั น ธุ ก รรมนอก
นิวเคลียส พันธุวิศวกรรม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
พืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจถิ่นกําเนิดแหล@งผลิตที่สําคัญลักษณะทางพฤกษศาสตร0
สภาพแวดลอมที่ เ หมาะสมการเลื อ กพั น ธุ0 ป ลู กเทคนิ ค การปลู ก การดู แลรั ก ษาการเก็ บ เกี่ ย วและ
การตลาด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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]สิกส0พื้นฐาน
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
การเคลื่อนที่ แรงและสมดุล งานและพลังงาน ความหนาแน@น ความถ@วงจําเพาะ แรง
ลอยตัว ความสว@าง ความเขมของการส@องสว@าง ความรอนและความชื้น คลื่นเสียง คลื่นไฟฟ• า
กระแสตรง ไฟฟ•ากระแสสลับ แม@เหล็กไฟฟ•า
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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@อนขางสูง การฟsงเรื่องที่มีความยาวขึ้น การพูดแสดง
ความคิดเห็น และการเขียนระดับย@อหนาสั้น
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
คํ า ศั พท0 และหลั กไวยากรณ0 ร ะดั บ สู ง การฟs งข@ า ว สารคดี หรื อบทสั มภาษณ0 การพู ด
โตตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนความคิดเห็น การเขียนเรียงความขนาดสั้น
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
คําศัพท0และหลักไวยากรณ0ระดับกาวหนา การฟsงเรื่องประเภทต@าง ๆ ที่มีความยาวมาก
การพูดเพื่อจุดประสงค0ต@าง ๆ การเขียนความเรียงขนาดยาว
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับสถิติพรรณนาและความน@าจะเป\น การแจกแจงความน@าจะเป\น
การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของกลุ@มตัวอย@าง การประมาณค@าและการ
ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค@าพารามิเตอร0 การวิเคราะห0ความแปรปรวน การวิเคราะห0การถดถอย
และสหสัมพันธ0อย@างง@าย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
โภชนะที่สําคัญต@อการดํารงชีพ การเจริญเติบโต การใหผลผลิตของสัตว0 ระบบย@อย
อาหาร การดูดซึม และการใชประโยชน0ของโภชนะในร@างกายสัตว0
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของสัตว0ป[ก พันธุ0
สัตว0ป[กชนิดต@าง ๆ และการผสมพันธุ0สัตว0ป[ก อาหารและการใหอาหารสัตว0ป[ก หลักพื้นฐานเกี่ยวกับ
การผลิตสัตว0ป[กชนิดต@าง ๆ ที่สําคัญ ตลอดจนโรคสัตว0ป[กและการป•องกัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
อาหารและการใหอาหาร การเลี้ยงดูในระยะต@าง ๆ การสืบพันธุ0 โรคและสุขาภิบาล อุปกรณ0และ
โรงเรือน และการตลาด
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 อาหารและการใหอาหารสุกร โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยงสุกร
โรคและพยาธิที่สําคัญในสุกร และการตลาดสุกร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานสัตวศาสตร0 เพื่อความรอบรูและประสบการณ0จาก
หน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กายวิ ภ าคศาสตร0 เ นื้ อเยื่ อพื้ น ฐานของร@ า งกาย ระบบประสาท
กลามเนื้อโครงร@างและขอต@อ ระบบปกคลุมร@างกาย ระบบไหลเวียนโลหิตเลือดและน้ําเหลือง ระบบ
ย@อยอาหารและหายใจ ระบบขับถ@ายปsสสาวะ ระบบสืบพันธุ0เพศเมียและเพศผูและต@อมไรท@อ ระบบ
ปกคลุมร@างกาย และระบบรับสัมผัส
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
หลักการวางแผนการทดลองเนนการวิเคราะห0ผล และแปรความหมายจากการวิเคราะห0
การวางแผนการทดลองพื้นฐานแบบ Completely Randomized Design, Randomized Block
Design, Latin Square Design การทดลองแบบ Factorial และ Split Plot Design การ
เปรียบเทียบค@าเฉลี่ยทรีทเมนต0 การประมาณขอมูลสูญหาย และการวิเคราะห0โควาเรียนซ0
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0)
AS 320 Experimental Techniques and Analysis in Animal
3 (3-0-6)
Research
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 พันธุศาสตร0เบื้องตน
หลั ก และทฤษฎี พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร0 และการถ@ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
ความสั มพัน ธ0และรี เกรซชั่ นของลั กษณะในสั ตว0 อัต ราพั นธุ กรรมและอั ตราซ้ํา การประเมินคุ ณค@ า
ทางการผสมพันธุ0ของพ@อ-แม@พันธุ0 ปsจจั ยที่ทําใหเกิดความแปรปรวนในลักษณะ หลักพันธุศาสตร0
ประชากร หลักและระบบการคัดเลือกพันธุ0 ระบบและผลการผสมพันธุ0แบบต@าง ๆ การปรับปรุงพันธุ0
สัต ว0เ ศรษฐกิ จ ที่สํ า คัญในประเทศไทย แนวทางการปรั บ ปรุ งพัน ธุ0สั ต ว0 โดยวิธี ทางพั นธุ วิศวกรรม
ตลอดจนปsญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงพันธุ0สัตว0ในประเทศไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

ยาและการใชยาในสัตว0
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
ชนิดของยาและสารสังเคราะห0ต@าง ๆ ที่ใชในการเลี้ยงสัตว0 สรรพคุณ การออกฤทธิ์การ
รักษา ยาอันตราย เทคนิคการใชยาเพื่อใหเกิดผลดีและไม@เป\นอันตรายต@อผูใชหรือผูบริโภค ผลผลิต
จากสัตว0 การปรุงยาพื้นฐานที่ใชประจําฟาร0ม การเก็บรักษายาประเภทต@าง ๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
ใหนักศึกษาศึกษาและวิเคราะห0 เรื่องที่น@า สนใจทางดานสัตวศาสตร0เพื่อนํ าเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารย0ผูรับผิดชอบวิชา
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
วิชาเอกสัตวปDก
สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0สัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความสัมพันธ0ของสรีรวิทยา สัตว0ป[กกับสิ่งแวดลอม พิจารณาที่ตั้งฟาร0มแบบโรงเรือน
และอุปกรณ0ที่ใชในการเลี้ยง การคํานวณการติดตั้งระบบ Evaporative Cooling system ระบบการ
ระบายอากาศ ระบบไฟฟ•าและประปาที่ใชในฟาร0มสัตว0ป[ก
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตสัตว0ป[ก เพื่อความรอบรูและประสบการณ0
จากหน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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

โภชนศาสตร0และการใหอาหารสัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน หรือเทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
สรีรวิทยาระบบย@อยอาหารของสัตว0ป[กโครงสรางส@วนประกอบของโภชนะชนิดต@างๆ
และกระบวนการเมตาโบลิซึมของคาร0โบไฮเดรตไขมั นโปรตีนไวตามินแร@ธ าตุอาหารพลังงานสาร
เพิ่มเติมในอาหารสัตว0วัตถุดิบอาหารสัตว0การประกอบสูตรอาหารสัตว0และการใหอาหาร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
ความรูพื้นฐานของสัตว0ป[ก กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต@าง ๆ เช@น ระบบปกคลุม
ร@างกาย ระบบโครงร@างและกลามเนื้อ ระบบหมุนเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบย@อยอาหาร ระบบ
หายใจ โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ0 เพศผูและเพศเมีย ตลอดจนการออกไข@ และต@อมไรท@อ เป\นตน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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[กที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เช@น เป\ด ห@าน
นกกระทา นกกระจอกเทศ ไก@พื้นเมือง โดยมีการศึกษาทุกระยะ เช@น ระยะกก ระยะเจริญเติบโต
ใหผลผลิตไข@ ระยะพ@อแม@พันธุ0 ความตองการตลาดแปรรูป มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 ซึ่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเลี้ยงไก@ การวางแผนธุรกิจ การเลี้ยงสัตว0ป[ก การบริหารจัดการดาน
การผลิตสัตว0ป[ก ระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และการจัดการในการเลี้ยงสัตว0ป[กในระยะต@าง ๆ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 การสรางไข@และโครงสรางของไข@ ระบบควบคุมการทํางานของต@อมไรท@อ การพัฒนาการของ
ตัวอ@อน สรีรวิทยาของตัวอ@อน การผสมพันธุ0สัตว0ป[กและการผสมเทียม การเริ่มตนฟsกไข@ชนิดและ
รูปแบบของตูฟsกไข@ การจัดการก@อนการฟsก ระยะฟsกไข@และหลังการฟsกไข@ การอนุบาลลูกไก@เกิดใหม@
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 และการใชวัคซีนการสุขาภิบาล การฟsกไข@ ยาและการใชยาควบคุม
และรักษาโรคสัตว0ป[ก โรคระบาดติดต@อจากเชื้อจุลินทรีย0 โดยศึกษาอาการของโรคจากการผ@าซาก
และการวินิจฉัยทางแบคทีเรีย และทางปาราสิตวิทยา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และผ@านการอบรมเตรียมความพรอม
ก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม@นอยกว@า 30 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป\นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนิ นงาน
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู@เป\นระยะเวลา ไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0ต@อเนื่อง นักศึกษาจะตองผ@าน
การอบรม เตรียมความพรอมก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว@างนักศึกษา อาจารย0ที่ปรึกษา หรือ อาจารย0
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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

การเรียนรูอิสระ
9 หน@วยกิต
วิชาบังคับก@อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาจมีการฝŠกอบรม
เพื่อเสริม สรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใต
การกํากับดูแลของ อาจารย0ที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงร@างการ
เรียนรูอิสระ ส@งรายงาน ฉบับสมบูรณ0 และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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 ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
9 หน@วยกิต
วิชาบังคับก@อน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษา
ตองเขี ย น โครงการศึ กษา ส@ งรายงานฉบั บ สมบู ร ณ0 และนํ า เสนอผลงาน โดยทุ กขั้ น ตอนอยู@ ใน
ความเห็นชอบของ อาจารย0ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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
จั ดใหนั กศึ กษาไดปฏิ บั ติ งานทางดานการผลิ ตโคนมและโคเนื้ อเพื่ อ ความรอบรู และ
ประสบการณ0จากหน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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

โภชนศาสตร0และการใหอาหารโค
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
การย@อยอาหารสัตว0เคี้ยวเอื้อง กระบวนการสรีรวิทยา กระบวนการทางเคมี และการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวของกับการใชอาหารใหเป\นประโยชน0ต@อร@างกาย ประเภทของอาหารวิธี
ตรวจสอบ และประเมินคุณค@าอาหาร ความตองการโภชนะ การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคอายุ
ต@าง ๆ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

พืชอาหารสัตว0และการจัดการแปลงหญา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความสําคัญของพืชอาหารสัตว0 ลักษณะทางพฤกษศาสตร0 ส@วนประกอบทางเคมีและ
คุณค@าทางอาหารของพืชอาหารสัตว0 การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว0 ใหใชในฤดูที่ขาดแคลน ไดแก@ การ
ทําหญาแหง และหญาหมัก
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
กายวิภ าคและสรีรวิ ทยาของระบบสืบพัน ธุ0 ระบบต@อมไรท@อที่ เกี่ยวกั บระบบสืบพัน ธุ0
วงรอบการเป\นสัด การตกไข@ การผสมพันธุ0 การตั้งทองและการคลอด การรีดเก็บน้ําเชื้อ เทคนิคและ
วิธีการต@าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผสมเทียม โรคและปsญหาที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

การใหนม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
กายวิภาคและสรีรวิทยาของเตานม เมตาโบลิซึมของสารอาหารต@าง ๆ ในร@างกายและ
เตานม การกลั่นสรางน้ํานม และการขับนมฮอร0โมน และเอ็นไซม0ต@าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหนม
การใชัฮอร0โมนเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํานม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
ดําเนินการผลิตในดานต@าง ๆ เช@น การตั้งเป•าหมายการผลิต การวางระบบ การจัดการและแบ@งฝูงโค
นม การจัดการเลี้ยงโคในระยะต@าง ๆ ของการเจริญเติบโต การจัดการใหอาหารฝูงโครีดนมโดยการ
ประยุกต0ใชคะแนนความสมบูรณ0ของร@างกายเป\นหลัก การสํารองอาหารโคนม การจัดการใหอาหาร
การแกปsญหาของโคที่ใหผลผลิตสูง การจัดการดานการผสมพันธุ0 ระบบการรีดนมและโรคเตานม
อักเสบ ความผิดปกติของกีบ และการตัดแต@งกีบ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร0สําเร็จรูปในการจัดการ
ฟาร0ม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
ลั ก ษณะฟาร0 ม โคเนื้ อ และธุ ร กิ จ การเลี้ ย งโคเนื้ อ การจั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ ฟาร0 ม การ
ดําเนินการ และเทคนิคการจัดการเลี้ยงโคในระยะต@าง ๆ ของการเจริญเติบโต เพื่อใหการผลิตโคเนื้อ
มีประสิทธิภาพการใชคอมพิวเตอร0กับงานฟาร0มโคเนื้อ การใชฮอร0โมนและสารเร@งการเจริญเติบโตใน
โคเนื้อ การจัดการดานฝูงโคการขุนโค เพื่อส@งตลาด เทคนิคการใหอาหารการควบคุมโรค พยาธิ การ
ทําทะเบียนประวัติ และการจดบันทึกต@าง ๆ ในฟาร0มโคเนื้อ การจัดการดานการตลาด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
ปsจจัยที่มีผลต@อการผลิตเนื้อสัตว0 และผลิตภัณฑ0ที่มีคุณภาพ ขั้นตอนการฆ@าสัตว0และ
อุปกรณ0 การจัดการเนื้อสัตว0 ภายหลังกระบวนการฆ@าการควบคุมคุณภาพเชิงป•องกันในกระบวนการ
ผลิตเนื้อ คุณภาพความสําคัญของระบบ GMP, HACCP ตามโครงการเนื้ออนามัย การใชประโยชน0
จากชิ้นส@วนที่ไดจากการจัดเกรด และตัดแต@งซากการแปรรูปผลิตภัณฑ0เนื้อสัตว0 การจัดการเนื้อสัตว0
และผลิตภัณฑ0จากสัตว0 การจัดการผลพลอยได และของเสียจากโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
โรคและปรสิตที่เกิดกับโค-กระบือในประเทศไทย หลักการสุขาภิบาลภายในฟาร0ม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และผ@านการอบรมเตรียมความพรอม
ก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม@นอยกว@า 30 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป\นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนิ นงาน
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู@เป\นระยะเวลา ไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0ต@อเนื่อง นักศึกษาจะตองผ@าน
การอบรม เตรียมความพรอมก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว@างนักศึกษา อาจารย0ที่ปรึกษา หรือ อาจารย0
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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

การเรียนรูอิสระ
9 หน@วยกิต
วิชาบังคับก@อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาจมีการฝŠกอบรม
เพื่อเสริม สรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใต
การกํากับดูแลของ อาจารย0ที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงร@างการ
เรียนรูอิสระ ส@งรายงาน ฉบับสมบูรณ0 และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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 ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
9 หน@วยกิต
วิชาบังคับก@อน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษา
ตองเขี ย น โครงการศึ กษา ส@ งรายงานฉบั บ สมบู ร ณ0 และนํ า เสนอผลงาน โดยทุ กขั้ น ตอนอยู@ ใน
ความเห็นชอบของ อาจารย0ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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
การพิจ ารณาที่ ตั้งฟาร0 มแบบโรงเรือนคอก และอุป กรณ0ในการเลี้ ยง การใชเครื่องมื อ
ทุ@นแรงในฟาร0ม การวางแผนสรางโรงเรือนและอุปกรณ0 ใหสามารถใชแรงงานอย@างมีประสิทธิภาพสูง
การศึกษาเปรียบเทียบโรงเรือนและอุปกรณ0 ราคาโรงเรือนและอุปกรณ0แบบต@าง ๆ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตสุกร เพื่อความรอบรูและประสบการณ0จาก
หน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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

อาหารและการใหอาหารสุกร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน หรือเทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
ระบบท@อทางเดินอาหารสุกร การย@อยและการดูดซึมอาหารพวกคาร0โบไฮเดรท ไขมัน
และโปรตีน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวของกับการใชอาหารใหเป\นประโยชน0ต@อร@างกาย ความ
ตองการพลังงาน โปรตีน แร@ธาตุ และไวตามิน ประเภทของอาหาร การตรวจสอบและประเมินคุณค@า
ของอาหาร ระบบการใหอาหารสุกร ความเป\นพิษของอาหาร การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับสุกร
ประเภทและอายุต@าง ๆ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
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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
กายวิภ าคและสรีรวิ ทยาของระบบสืบพัน ธุ0 ระบบต@อมไรท@อที่ เกี่ยวกั บระบบสืบพัน ธุ0
วงรอบการเป\นสัด การตกไข@ การผสมพันธุ0 การตั้งทองและการคลอด การรีดเก็บน้ําเชื้อ เทคนิคและ
วิธีการต@าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผสมเทียม โรคและปsญหาที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 รวมทั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต@าง ๆ ของ
ร@ า งกาย ปs จ จั ย ที่ ค วบคุ ม และมี อิ ท ธิ พ ลต@ อ การเจริ ญ เติ บ โต ทั้ ง ทางดานอาหาร สรี ร วิ ท ยาและ
สภาพแวดลอม การเจริญเติบโตของร@างกายที่มีผลต@อการสืบพันธุ0ซากสัตว0 และการใหผลผลิตศึกษา
ถึงสารเร@งการเจริญเติบโตของร@างกายสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

คอมพิวเตอร0เพื่อการปศุสัตว0
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ทบทวนการใชงาน และคําสั่งต@าง ๆ ในคอมพิวเตอร0 การจัดการเกี่ยวกับแฟ•มขอมูล การ
ใชคําสั่งใน spread sheet ในการจัดการฟาร0ม การเก็บขอมูลภายในฟาร0มดวย spread sheet การ
สรางแบบฟอร0ม การจัดการภายในฟาร0ม การประมวลผลขอมูลดวย spread sheet การใชคําสั่งใน
database software ในการจัดการฟาร0ม การสรางแบบฟอร0มการจัดการภายในฟาร0มดวย data
base การใชคอมพิวเตอร0ในการคํานวณสูตรอาหารสัตว0 โปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารงานฟาร0ม
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 การจัดการดานอาหารและการใหอาหาร การจัดการดานของ
เสียจากฟาร0มสุกร และการจัดการดานแผนการตลาด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)

มคอ. 2

78

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
ปsจ จัย ที่มีผ ลต@ อการผลิต เนื้อสัต ว0 และผลิ ตภั ณฑ0 ที่มีคุณภาพ ขั้น ตอนการฆ@ า สัต ว0และ
อุปกรณ0 การจัดการเนื้อสัตว0ภายหลังกระบวนการฆ@า การควบคุมคุณภาพเชิงป•องกันในกระบวนการ
ผลิตเนื้อคุณภาพ ความสําคัญของระบบ GMP, HACCP ตามโครงการเนื้ออนามัย การใชประโยชน0
จากชิ้นส@วนที่ไดจากการจัดเกรดและตัดแต@งซาก การแปรรูปผลิตภัณฑ0เนื้อสัตว0 การจัดการเนื้อสัตว0
และผลิตภัณฑ0จากสัตว0 การจัดการผลพลอยได และของเสียจากโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
โรคและพยาธิที่สําคัญของสุกรอาการของโรควิธีการตรวจวินิจฉัยโรคการป•องกันกําจัด
สภาพที่ถูกสุขาภิบาลในฟาร0มการรักษาความสะอาดของโรงเรือนอุปกรณ0และเครื่องใชต@าง ๆ การ
กําจัดของเสียภายในฟาร0ม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และผ@านการอบรมเตรียมความพรอม
ก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม@นอยกว@า 30 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป\นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนิ นงาน
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู@เป\นระยะเวลา ไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0ต@อเนื่อง นักศึกษาจะตองผ@าน
การอบรม เตรียมความพรอมก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว@างนักศึกษา อาจารย0ที่ปรึกษา หรือ อาจารย0
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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

การเรียนรูอิสระ
9 หน@วยกิต
วิชาบังคับก@อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาจมีการฝŠกอบรม
เพื่อเสริม สรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใต
การกํากับดูแลของ อาจารย0ที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงร@างการ
เรียนรูอิสระ ส@งรายงาน ฉบับสมบูรณ0 และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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 ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
9 หน@วยกิต
วิชาบังคับก@อน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษา
ตองเขี ย น โครงการศึ กษา ส@ งรายงานฉบั บ สมบู ร ณ0 และนํ า เสนอผลงาน โดยทุ กขั้ น ตอนอยู@ ใน
ความเห็นชอบของ อาจารย0ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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 เคมีทั่วไป
การเกิดสารประกอบอนินทรีย0 สภาวะของอะตอม การเขาสู@สภาวะทรานสิชั่นของธาตุ
เมื่อมีสมบัติแม@เหล็กเกี่ยวของ สเตอริโอเคมีและอิเล็กตรอนของแสงผลึก และทฤษฎีการเกิด ทฤษฎี
ออบิตอลกับการเกิดโมเลกุล กลไกปฏิกิริยาของสารอนินทรีย0 ลิแกนด0กับการเกิดสารประกอบการ
สมมาตรทางเคมี
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 เคมีทั่วไป และ
คม 250 เคมีอินทรีย0
การวิเคราะห0และการตรวจสอบคุณค@าทางโภชนะของอาหารสัตว0เบื้องตน โดยวิธีเคมี

และฟ]สิกส0
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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 ชีวเคมีเบื้องตน
เงื่อนไขรายวิชา : เฉพาะนักศึกษาคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี
แหล@ ง และชนิ ด ของสารยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โต สารพิ ษ ในธรรมชาติ สารพิ ษ จาก
เชื้อจุลินทรีย0 ซึ่งมีในวัตถุดิบอาหารสัตว0 ลักษณะอาการผิดปกติในสัตว0ที่เกิดจากการไดรับสารพิษ
ชนิดต@าง ๆ การปรับปรุงคุณภาพ การทําลายสารพิษ และการป•องกันการเกิดพิษจากเชื้อจุลินทรีย0 ใน
วัตถุดิบและอาหารผสม การตรวจสอบหาสารยับยั้งและสารพิษในอาหารสัตว0 ความสัมพันธ0ระหว@าง
การใชประโยชน0ไดของโภชนะกับสารยับยั้งหรือสารพิษ การตรวจสอบคุณภาพในดานโภชน เช@น
โปรตีน พลังงาน แร@ธาตุ ฯลฯ ในวัตถุดิบและอาหารสําเร็จรูป กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

อาหารและการใหอาหารสัตว0
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน
การเรียกชื่อและการจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว0 การเตรียมและการแปรรูปอาหารสัตว0
ระบบการย@อยอาหารของสัตว0 และการดูดซึมโภชนะ ปsจจัยและกลไกการควบคุมการกินอาหารของ
สัตว0 การประเมินคุณค@าทางโภชนาการของอาหาร มาตรฐานการใหอาหารและความตองการโภชนะ
ของสัตว0ป[ก สุกร โคนมและโคเนื้อ การใหอาหารสัตว0ป[ก สุกร โคนมและโคเนื้อ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
อาหารและสารอาหารที่จําเป\นต@อการดํารงชีพ การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ0ของ
สัตว0น้ํา การเน@าเสียและการเสื่อมสลายของสารอาหาร การสรางสูตรอาหาร และการประเมินคุณค@า
ทางโภชนาการอาหารสัตว0น้ํา และการเพาะเลี้ยงสัตว0
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

พืชอาหารสัตว0และการจัดการแปลงหญา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความสําคัญของพืชอาหารสัตว0 ลักษณะทางพฤกษศาสตร0 ส@วนประกอบทางเคมีและ
คุณค@าทางอาหารของพืชอาหารสัตว0 การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว0 ใหใชในฤดูที่ขาดแคลน ไดแก@ การ
ทําหญาแหงและหญาหมัก
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 รวมทั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต@าง ๆ ของ
ร@ า งกาย ปs จ จั ย ที่ ค วบคุ ม และมี อิ ท ธิ พ ลต@ อ การเจริ ญ เติ บ โตทั้ ง ทางดานอาหาร สรี ร วิ ท ยาและ
สภาพแวดลอม การเจริญเติบโตของร@างกายที่มีผลต@อการสืบพันธุ0 ซากสัตว0 และการใหผลผลิตศึกษา
ถึงสารเร@งการเจริญเติบโตของร@างกายสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

การใชคอมพิวเตอร0ทางโภชนศาสตร0สัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ลักษณะและการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชในงานอาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับโรงงานอาหารสัตว0
ชนิดและการทํางานของเครื่องมืออุปกรณ0ที่ใชในโรงงานอาหารสัตว0 การผลิตอาหารสัตว0และควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว0ดวยระบบประกันคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม การแกไขปsญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจอาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และผ@านการอบรมเตรียมความพรอม
ก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม@นอยกว@า 30 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป\นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนิ นงาน
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู@เป\นระยะเวลา ไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0ต@อเนื่อง นักศึกษาจะตองผ@าน
การอบรม เตรียมความพรอมก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว@างนักศึกษา อาจารย0ที่ปรึกษา หรือ อาจารย0
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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

การเรียนรูอิสระ
9 หน@วยกิต
วิชาบังคับก@อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาจมีการฝŠกอบรม
เพื่อเสริม สรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใต
การกํากับดูแลของ อาจารย0ที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงร@างการ
เรียนรูอิสระ ส@งรายงาน ฉบับสมบูรณ0 และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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 ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
9 หน@วยกิต
วิชาบังคับก@อน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษา
ตองเขี ย น โครงการศึ กษา ส@ งรายงานฉบั บ สมบู ร ณ0 และนํ า เสนอผลงาน โดยทุ กขั้ น ตอนอยู@ ใน
ความเห็นชอบของ อาจารย0ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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(มวิชาสัตวปDก
สศ 432 การปรับปรุงพันธุ0สัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ชว 340 พันธุศาสตร0เบื้องตน หรือ เทียบเท@าตาม
ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
หลักการถ@ายทอดทางพันธุกรรมของสัตว0ป[ก เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของสัตว0ป[ก ให
สอดคลองกับความตองการของตลาด โดยใชหลักพันธุศาสตร0 การผสมพันธุ0 การบันทึกประวัติและ
การวิเคราะห0ขอมูลการคัดเลือก
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 การเลี้ยงดูการใหอาหาร การคัดเลือก การจัดการ การตลาด และกฎหมายที่
เกี่ยวของมีการปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[กสวยงามในมหาวิทยาลัย การศึกษานอกสถานที่ เช@น การเยี่ยม
ชม กิจการฟาร0มทั้งของภาคเอกชนและรัฐบาล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)

มคอ. 2

88

สศ 443

การเลี้ยงและการอนุรักษ0ไก@พื้นเมือง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
พันธุ0และลักษณะประจําพันธุ0ของไก@พื้นเมืองไทยความสําคัญทางเศรษฐกิจการเลี้ยงและ
การจัดการเทคนิคการผสมและปรับปรุงพันธุ0ไก@ชนโรคและการสุขาภิบาล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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@เพื่อการคา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
การผลิตไก@เป\นการคาทุกชนิด เช@น ไก@เนื้อ ไก@ไข@ ไก@พื้นเมือง ไก@สวยงาม ตลอดชีพจักร
เช@น ระยะไก@เล็ก ไก@รุ@น ไก@พ@อแม@พันธุ0 ปู{ย@าพันธุ0 การฟsกไข@และตูฟsก รวมทั้งศึกษาทางดานกายวิภาค
และสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธุ0 โรงเรือนอุปกรณ0 การแปรรูปผลผลิต การตลาด มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
โครงสรางของไข@ทั้งฟอง องค0ป ระกอบทางเคมี คุณสมบัติ ทางฟ]สิ กส0 และเคมี ของไข@
คุณสมบัติทางชีววิทยา การตรวจสภาพไข@ คุณภาพและมาตรฐานของไข@ การใชไข@ในอุตสาหกรรม
ต@าง ๆ โครงสรางส@วนประกอบของเนื้อไก@ คุณค@าทางโภชนาการของเนื้อไก@ สินคาไก@ และสัตว0ป[ก
อื่น ๆ โรงงานฆ@าไก@ และระบบงานต@าง ๆ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
พั น ธุ0 สั ต ว0 ป[ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ0 ที่ ต ลาดนิ ย ม การบริ ห ารการลงทุ น ดานการผลิ ต และ
การตลาดสัตว0ป[ก การประเมินอนาคตดานการผลิตและการตลาด งานดานการขาย การวิจัยธุรกิจ
และการตลาด การตลาดต@างประเทศ การศึกษาวิเคราะห0ต@าง ๆ เช@น ดานลูกคา ดานคู@แข@งขัน ดาน
ส@วนแบ@งตลาด ดานกําไร ดานกลยุทธ0 การศึกษาดูงานนอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
ระเบีย บที่เกี่ย วของกับการเลี้ยงสัตว0ป[ก มาตรฐานฟาร0มการเลี้ย งสัตว0 ป[ก ชนิ ด และ
ประเภทต@าง ๆ ระบบประกันคุณภาพการผลิต เช@น GAP, HACCP, Animal Welfare ฯลฯ
การควบคุมการใชยา และสารตกคางในเนื้อไก@ การประเมินระบบการผลิตเพื่อใหไดมาตรฐานสากล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
หลักวิธีการตัดสินและการใหคะแนนสัตว0ป[กประเภทต@าง ๆ เช@น พันธุ0เนื้อ พันธุ0ไข@ พันธุ0
สวยงาม การเตรียมสัตว0ป[กเพื่อเขาประกวดใหนักศึกษาไดฝŠกหัดตัดสิน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 และวิธีแกไข
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 เกณฑ0การตั ดสินการใชระบบคะแนน การเตรีย มโค-กระบือเขาประกวด และการจั ด
ประกวดโค-กระบือมีชีวิต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 การจัดการสิ่งแวดลอมในฟาร0มปศุสัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในเขตรอนชื้นอิทธิพลของอุณหภูมิแสงการระบายอากาศต@อ
ตัวสัตว0การจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว0การบําบัดของเสียจากฟาร0มและแนวทางการ
นํามาใชประโยชน0การจัดการพื้นที่ฟาร0มปศุสัตว0และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมสิ่งแวดลอม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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\ นมาและลั กษณะของการดํา เนิ นกิ จ การโรงฆ@ าสั ต ว0ในประเทศไทย ระเบี ย บ
ขอบั งคับ และพระราชบัญ ญัติที่เกี่ย วของในการดําเนินกิ จการโรงฆ@า สัตว0 ความสํ าคัญ ของระบบ
GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),
และระบบอื่น ๆ ในโรงฆ@าสัตว0 และผลิตภัณฑ0 การวางผังและการจัดการในโรงฆ@าชําแหละสัตว0 การ
จัดการของเสีย ปsญหาและอุปสรรคในการฆ@าและชําแหละ และแปรรูป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ หรือ เทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
ความสํ า คั ญ ขอบเขตและจริ ย ธรรมของนั ก การจั ด การธุ ร กิ จ ปศุ สั ต ว0 ระบบองค0 ก ร
กระบวนการจัดการ ดานการเงินบัญชี การผลิต เศรษฐศาสตร0 การลงทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ
ปศุสัตว0 การตลาดภายในและต@างประเทศ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 ชีวเคมีเบื้องตน หรือ เทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
ความสําคัญของไขมัน ไขมันจากพืช และไขมันจากสัตว0 ทางเคมี ชีวเคมีและโภชนะ
การย@อย การดูดซึมและการขนส@งไขมันของสัตว0กระเพาะเดี่ยวและสัตว0เคี้ยวเอื้อง กรดไขมันที่จําเป\น
ในอาหารสัตว0 และการใชไขมันในอาหารสัตว0 รวมถึงการขาดและการเสริมกรดไขมันที่จําเป\นใน
อาหารสัตว0
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
คุณสมบั ติ และโครงสรางทางเคมี ขบวนเมตาโบลิ ซึม หนาที่ ความตองการแหล@ งใน
ธรรมชาติ การขาด การเสริมและการเป\นพิษของไวตามินและแร@ธาตุแต@ละชนิด
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

เครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงเพื่อการวิเคราะห0อาหารสัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความรูพื้นฐานและหลักการทํางานของอุปกรณ0และเครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงที่สําคัญ
ในการวิเคราะห0ทางอาหารสัตว0 การใชอุปกรณ0และเครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงในการวิเคราะห0เชิง
ปริมาณ และคุณภาพของอาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 สารพิษที่เกิดจากเชื้อราในอาหารสัตว0 การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ การคํานวณ
สูตรอาหารสัตว0 การจัดการโรงงานผสมอาหารสัตว0 แมลงศัตรูอาหารสัตว0 มีการศึกษานอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

การปฏิบัติงานหองปฏิบัติการวิเคราะห0อาหารสัตว0
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
จั ด ใหนั ก ศึ ก ษาไดการปฏิ บั ติ ง านในหองปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห0 ก ารอาหารสั ต ว0 ก ารใช
เครื่องมือและอุปกรณ0ทางวิทยาศาสตร0พื้นฐานและการเตรียมสารเคมีสําหรับการวิเคราะห0การเก็บ
ตัวอย@างการเตรียมตัวอย@างอาหาร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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

โภชนศาสตร0และการใหอาหารมา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน หรือ เทียบเท@าตาม
ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
สรีรวิทยาของระบบย@อยอาหาร โภชนะและความตองการโภชนะ พฤติกรรมการกิ น
อาหาร และการควบคุมปริมาณอาหารที่กิน ความสัมพันธ0ระหว@างโภชนะ โรค และการใหอาหารมา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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

โภชนศาสตร0และการใหอาหารสัตว0ป{า
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน หรือเทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
สรี ร วิ ทยาของระบบย@ อยอาหารโภชนะและความตองการโภชนะพฤติ กรรมการกิ น
อาหารและการควบคุมปริมาณอาหารที่กินความสัมพันธ0ระหว@างโภชนะโรคและการใหอาหารสัตว0ป{า
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
ประวั ติความเป\ นมาของอุ ตสาหกรรมอาหารสัตว0 ชนิด และการทํ างานของเครื่ องมื อ
อุป กรณ0 ที่ใชในโรงงานอาหารสัต ว0 การสุ@ มและการควบคุ มคุ ณภาพวั ต ถุ ดิ บ และอาหารสํ า เร็ จ รู ป
รูปแบบและการจัดการในโรงงานอาหารสัตว0 การผสมล@วงหนา อาหารและวัตถุดิบชนิดเหลว การ
สูญเสียปริมาณอาหารในโรงงาน และการตลาดอาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติอาหารสัตว0 กฎกระทรวงและระเบียบเกี่ยวกับอาหาร
สัตว0 และโรงงานอาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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(มวิชาอื่น ๆ
สศ 490 การฝŠกงาน
3 (0-270-0)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
จัดใหนักศึกษาไดเขาฝŠกงานทางดานการผลิตสัตว0 เช@น การผลิตสัตว0ป[ก การผลิตสุกร
การผลิ ตโคนมและโคเนื้ อ และการผลิ ต อาหารสั ต ว0 เพื่ อเพิ่ ม ความรอบรู และประสบการณ0 จ าก
หน@วยงานราชการและเอกชน โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 270 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
นักศึกษาเลือกคนควาหรือทดลองในหัวขอที่สนใจทางดานสัตวศาสตร0 และเรียบเรียง
เขียนเป\นรายงานตามหลักวิชาการภายใตการควบคุม และแนะนําของอาจารย0ที่ปรึกษาปsญหาพิเศษ
(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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การศึกษาหัวขอสนใจ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
เลื อ กศึ ก ษาในหั ว ขอสนใจขอหนึ่ ง หรื อ มากกว@ า ในสาขาวิ ช าสั ต ว0 ศ าสตร0 ต ามความ
เห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตรโดยคําแนะนําของอาจารย0ประจําวิชาและเรียบเรียงเป\นรายงาน
ตามรูปแบบที่กําหนด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 ชื่อ ตําแหน(งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผู*รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตําแหน(งทาง
วิชาการ

1. ผูช@วย
ศาสตราจารย0

ชื่อ-สกุล
ประภากร ธาราฉาย

คุณวุฒิ
Ph.D.

ทษ.บ.

Animal
Functional
Anatomy
สัตวศาสตร0
สัตวศาสตร0
(สัตว0ป[ก)
Animal
Science
Animal
Science
สัตวศาสตร0

Ph.D.

Agriculture

M.Sc.

Agriculture

วท.บ.
วท.ด.

วท.ม
ทษ.บ
2. ผูช@วย
ศาสตราจารย0

มานิตย0 เทวรักษ0พิทักษ0 Ph.D.
M.Sc.

3. อาจารย0

บัวเรียม มณีวรรณ0

สาขาวิชา

5. อาจารย0

ไพโรจน0 ศิลมั่น

วท.ม.
ทษ.บ.

เคมี
อายุรศาสตร0
(สัตวแพทย0)
อายุรศาสตร0
สัตว0ป[ก
สัตว
แพทยศาสตร0
เกษตรศาสตร0
โคนม-โคเนื้อ

6. อาจารย0

จํารูญ มณีวรรณ

วท.ม.
ทษ.บ.

เกษตรศาสตร0
สัตวศาสตร0

7. อาจารย0

ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0

วท.ม.

สัตวศาสตร0

วท.บ.

เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว0
สัตว
แพทยศาสตร0
สัตว
แพทยศาสตร0

4. อาจารย0

กฤดา ชูเกียรติศิริ

วท.ม.
สพ.บ.

8. อาจารย0

ไพโรจน0 พงศ0กิดาการ

สพ.บ.

9. อาจารย0

ภาณุพงศ0 มหาพรหม

สพ.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก

ปDพ.ศ.

Ehime University,
Japan

2544

มหาวิทยาลัยขอนแก@น
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
Central Luzon State
University, Philippines
Central Luzon State
University, Philippines
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
Ehime University,
Japan
Kagawa University ,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย

2535
2532

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย

2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม@

2547

มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย

2544
2533

2542
2535
2522
2548
2545
2538
2555

2543
2530
2547
2535
2529

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 2547
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3.2.2 อาจารยประจํา

ที่

ตําแหน(งทาง
วิชาการ

1.

รอง
ศาสตราจารย0

2.

3.

4.

5.

6.

7.

รอง
ศาสตราจารย0

รอง
ศาสตราจารย0

รอง
ศาสตราจารย0

ผูช@วย
ศาสตราจารย0

ผูช@วย
ศาสตราจารย0

ผูช@วย
ศาสตราจารย0

ชื่อ-สกุล
สุทัศน0 ศิริ

สมปอง
สรวมศิริ

สุกิจ
ขันธปราบ

ญาณิน
โอภาสพัฒนกิจ

จําเนียร ยศราช

มานิตย0
เทวรักษ0พิทักษ0

อภิชัย
เมฆบังวัน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Dr. Sc. Agr. Animal Science

สําเร็จการศึกษาจาก

Kyushu Tokai University,
Japan
วท.ม
เกษตรศาสตร0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0
วท.บ.
เกษตรศาสตร0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
Dr.Agr
Animal Physiology University of Bonn,
& Nutrition
West Germany, Germany
วท.ม.
เกษตรศาสตร0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0
วท.บ.
เกษตรศาสตร0 (เกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0
นิยมอันดับ2)
Dr. Sc. Agr. Animal Science
Kyushu Tokai University,
Japan
M.Sc.
Animal Science
Central Luzon State
University, Philippines
ทษ.บ.
สัตว0ป[ก
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม@โจ
Ph.D.
Agriculture
The University of
(Ruminant
Sydney, Australia
Nutrition)
วท.ม.
เกษตรศาสตร0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0
(การผลิตสัตว0)
วท.บ.
เกษตรศาสตร0
มหาวิทยาลัยขอนแก@น
Ph.D.
Animal Science
University of the
Philippines at Los Banos,
Philippines
M.Sc.
Animal Science
University of the
Philippines at Los Banos,
Philippines
ทก.บ
สัตวศาสตร0
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
(เกียรตินิยมอันดับ1) แม@โจ
Ph.D.
Animal Science
Central Luzon State
University, Philippines
M.Sc.
Animal Science
Central Luzon State
University, Philippines
ทษ.บ.
สัตวศาสตร0
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
Ph.D.
Animal Science
Kagawa University,
Japan
วท.ม.
การผลิตสัตว0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
วท.บ.
เกษตรศาสตร0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
(สัตวบาล)

ปDพ.ศ.
2536
2524
2518
2527
2523
2520
2540
2527
2525
2537
2529
2525
2533
2526
2520
2542
2535
2522
2547
2527
2521
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ที่

ตําแหน(งทาง
วิชาการ

8.

ผูช@วย
ศาสตราจารย0

ชื่อ-สกุล
ประภากร
ธาราฉาย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
Ehime University, Japan

2544

M.Sc.

Agriculture

สพ.บ.
Ph.D.

สัตวแพทยศาสตร0
Agriculture

M.Sc.

Agriculture

วท.บ.

เกษตรศาสตร0
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
Animal Science

มหาวิทยาลัยขอนแก@น
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
Macaquaric University,
Australia
University of New
England
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
University of Sydney,
Australia
University of Sydney,
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0

2535
2532

Ph.D.

Animal Functional
Anatomy
สัตวศาสตร0
สัตวศาสตร0
(สัตว0ป[ก)
Biochemistry

Ph.D.
วท.ม
ทษ.บ

9.

ผูช@วย
ศาสตราจารย0

10. อาจารย0

11. อาจารย0

12. อาจารย0

13. อาจารย0

14. อาจารย0

15. อาจารย0

บัญชา
พงศ0พิศาลธรรม

ดํารง ลีนานุรักษ0

วินัย
โยธินศิริกุล

ทองเลียน บัวจูม

บัวเรียม
มณีวรรณ0

วิวัฒน0
พัฒนาวงศ0

กฤดา
ชูเกียรติศิริ

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
ทษ.บ.

สัตวศาสตร0
เกษตรศาสตร0
Agriculture
(Animal Science)
เทคโนโลยีชีวภาพ
สัตวศาสตร0

Ph.D.

Agriculture

M.Sc.

Agriculture

วท.บ.
วท.ด.

เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.ม.
วท.บ.

เกษตรศาสตร0
เทคโนโลยีการเกษตร
(การผลิตสัตว0)
อายุรศาสตร0
(สัตวแพทย0)
อายุรศาสตร0(สัตว0ป[ก)
สัตวแพทยศาสตร0

วท.ด.
วท.ม.
สพ.บ.

University of the
Philippines at Los Banos,
Philippines
มหาวิทยาลัยขอนแก@น
มหาวิทยาลัยขอนแก@น
Ehime University, Japan

ปDพ.ศ.

2543
2536
2528
2532
2526
2520
2538
2527
2523
2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
Ehime University, Japan

2541
2537

Kagawa University,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@

2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2547
2544

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย

2555

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@

2550
2547

2548

2538
2553
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ตําแหน(งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก

ปDพ.ศ.

16. อาจารย0

จํารูญ มณีวรรณ

วท.ม.
ทษ.บ.

เกษตรศาสตร0
สัตวศาสตร0

17. อาจารย0

ไพโรจน0 ศิลมั่น

วท.ม.
ทษ.บ.

เกษตรศาสตร0
โคนม-โคเนื้อ

18. อาจารย0

ธนนันท0
ศุภกิจจานนท0

วท.ม.

สัตวศาสตร0

วท.บ.
สพ.บ.

เทคโนโลยีการผลิต
สัตว0
สัตวแพทยศาสตร0

มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม@โจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย

สพ.บ.

สัตวแพทยศาสตร0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0

2547

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก

ปDพ.ศ.

University of the
Philippines at Los Banos,
Philippines
University of Sydney,
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@

19. อาจารย0
20. อาจารย0

ไพโรจน0
พงศ0กิดาการ
ภาณุพงศ0
มหาพรหม

2543
2530
2544
2533
2547
2535
2529

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่

ตําแหน(งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

1. รอง
ศาสตราจารย0

อนุชา ศิริ

Ph.D.

Dairy Nutrition

2. ผูช@วย
ศาสตราจารย0

พิสุทธิ์ เนียมทรัพย0

Ph.D.

Dairy Science

วท.ม.
วท.บ.

เกษตรศาสตร0
เกษตรศาสตร0

2512
2532
2520
2514
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม(การฝSกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝŠกประสบการณ0ภาคสนามในแต@ละสาขาเอก (สัตว0ป[ก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ
อาหารสัตว0) มีวัตถุประสงค0เพื่อ เพิ่มความรูและประสบการณ0ใหแก@นักศึกษาโดยเป\นการฝŠกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ หรือการฝŠกปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา ไดแก@ ฝŠกปฏิบั ติงานดานที่เกี่ย วของกั บ
สาขาวิชาในสถานประกอบการเอกชน หรือฝŠกในหน@วยงานราชการ เช@น กองควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว0 ฯลฯ ภายใตการดูแลของอาจารย0นิเทศ เป\นเวลาไม@นอยกว@า16 สัปดาห0
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู*ของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 ประยุกต0ใชหลักการแนวคิดทฤษฎีเขาไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห0 คนควา และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
4.1.2 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบซื่อสัตย0สุจริต เพิ่มภาวะผูนําในการทํางาน รูจักการ
คิดริเริ่ม สรางสรรค0 และเขาใจจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 แกปsญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหม@ ๆ เพื่อลดปsญหาการ
ทํางาน และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกต@าง ๆ ที่เกี่ยวของ
4.1.4 ร@วมกันวิเคราะห0ปsญหา และหาแนวทางแกไข ร@วมกันกับผูบังคับบัญชาขั้นตนในที่
ทํางานได
4.1.5 สื่อสารกับผูใตบังคับบัญชา ผูร@วมงาน และผูบังคับบัญชาไดอย@างมีประสิทธิภาพ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสมกับระดับการทํางาน
4.2 ช(วงเวลา
ในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นป[ที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝŠกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเรียนรูอิสระ การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรม
ต@างประเทศ จัดในเดือนมิถุน ายนถึงเดือนกันยายน รวมเวลา 16 สัป ดาห0 จัด เต็มเวลาใน 1 ภาค
การศึกษาหรือตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
5. ข*อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา สศ 499 การศึกษา หรือ
ฝŠ ก งาน หรื อ ฝŠ ก อบรมต@ า งประเทศ จะตองมี ก ารทํ า งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของกั บ งานที่ ทํ า ในสถาน
ประกอบการ (สศ 497 สหกิจศึกษา) หรือในสถานที่ศึกษา (สศ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ
อบรมต@างประเทศ) และเขียนรายงาน เสนอต@อกรรมการที่กํากับดูแล ตามรูปแบบ และระยะเวลาที่
กําหนดอย@างเคร@งครัด
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า สศ 498 การเรี ย นรู อิ ส ระ จะตองทํ า งานวิ จั ย
ดานสัตวศาสตร0 1 เรื่อง โดยความเห็นชอบของอาจารย0ที่ปรึกษา กรรมการที่กํากับดูแลรายวิชา หรือ
อาจารย0ประจําหลักสูตร
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5.1 คําอธิบายโดยย(อ
หัวของานวิจัยทางดานสัตวศาสตร0จะตองเป\นหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกต0ใชความรู
ทางดานสถิติและเทคนิคการวางแผนการทดลอง เพื่อศึกษาประเด็น หรือปsญหาที่ นักศึกษาสนใจ
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย0ที่ปรึกษางานวิจัยกรรมการที่กํากับดูแลรายวิชา หรือ อาจารย0
ประจําหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู*
5.2.1 มีการกําหนดใหเขียนเป\นโครงการศึกษาของนักศึกษาแต@ละคน ตามความสนใจ
ความถนัด ภายใตการดูแล และแนะนํา จากอาจารย0ที่ปรึกษางานวิจัย การนิเทศ
งาน นําเสนอรายงานผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และการประเมินผลการ
เรียนใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
5.2.2 การรายงานผลการวิจัยใหรายงานในลักษณะของรายงานทางวิชาการ ทุกขั้นตอน
ใหอยู@ ใ นความเห็ น ชอบของอาจารย0 ที่ ป รึ ก ษางานวิ จั ย กรรมการที่ กํ า กั บ ดู แ ล
รายวิชา หรืออาจารย0ประจําหลักสูตร
5.3 ช(วงเวลา
ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ สศ 498 การเรียนรูอิสระ
หรือ สศ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของแผนการ
ศึ กษา ชั้ น ป[ ที่ 4 หรื อตามความเห็ น ชอบของกรรมการที่ กํา กั บ ดู แลรายวิ ช า หรื ออาจารย0 ป ระจํ า
หลักสูตร จํานวนไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0 หรือ 1 ภาคการศึกษา
5.4 จํานวนหน(วยกิต
จํานวน 9 หน@วยกิต
5.5 การเตรียมการ
แต@งตั้งกรรมการเพื่ อกํากั บดูแลรายวิช าและควบคุมการศึกษาใหเป\นตามความสนใจ
ความถนัดภายใตการดูแลและแนะนําจากคณาจารย0ในสาขาวิชาที่ไดรับการแต@งตั้ง
5.6 กระบวนการประเมินผล
ใหนักศึกษานําเสนอรายงานผลอภิปราย และการประเมินผลวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา
หรื อ วิ ช า สศ 498 การเรี ย นรู อิ ส ระ หรื อ วิ ช า สศ 499 การศึ กษา หรื อ ฝŠ ก งาน หรื อ ฝŠ ก อบรม
ต@างประเทศ ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการที่แต@งตั้งจากคณะฯ ร@วมพิจารณา
ใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษานั้น ๆ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู*และกลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. บัณฑิตทีมีทักษะเปFนเลิศ เก(งงาน
กลยุทธ
เก(งคน เก(งคิด เก(งวิชาการ
1. ส@งเสริมความสัมพันธ0ระหว@างนักศึกษา อาจารย0
และบุคลากร
2. สนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสคิดและทํากิจกรรม
ร@วมกัน
3. ควรส@งเสริมใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค0และ
กลาแสดงออก
2. ด*านภาวะผู*นํา
กลยุทธ
1. สอนใหนักศึกษารูจักหลักคิดหลักทฤษฎี และหลัก
ปฏิบัติ
2. ส@งเสริมใหนักศึกษาไดฝŠกทักษะและมีประสบการณ0
กับชุมชน
3. ด*านความเปFนผู*มีคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ
1. ส@งเสริมใหมีการนําคุณธรรมสู@การปฏิบัติ
2. การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรม
วิชาการ
4. ด*านภาษาต(างประเทศ
กลยุทธ
1. ส@งเสริมทักษะดานภาษาเพื่อรองรับการเป]ดเสรี
ทางการศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนโดยใหมีการคนควา
เอกสารอางอิง บทความเป\นภาษาอังกฤษ
3. ส@งเสริมนักศึกษาใหเพิ่มพูนทักษะการใชศัพท0เฉพาะ
และภาษาต@างประเทศมากขึ้น
4. ใหคําปรึกษาแนะนําใหนักศึกษาเรียนภาษาเพิ่มเติม
เพื่อประโยชน0ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
5. ด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ
1. มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล
รวบรวมความรูที่ไดนําเสนอในชั้นเรียนและเผยแพร@
ความรูใหกับผูสนใจภายนอก
2. มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู@
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกเพื่อส@งเสริมใหเกิดการ
แสวงหาความรูที่ทันสมัยฯลฯ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู*ในแต(ละด*าน
2.1 ด*านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู*ด*านคุณธรรมและจริยธรรม
1) มี ค วามยึ ด มั่ น ความดี ง ามในทางวิ ช าการ ซื่ อสั ต ย0 สุ จ ริ ต เสี ย สละ และมี น้ํ า ใจ
ช@วยเหลือผูอื่น
2) มีวินัยตรงต@อเวลา และรับผิดชอบต@อตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
3) เคารพสิทธิของผูอื่นคํานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ0ในสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใช*พัฒนาการเรียนรู*ด*านคุณธรรมและจริยธรรม
1) เป]ดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป\นประโยชน0ต@อสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
2) ปลูกฝsงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา และการส@ง
งานภายในเวลาที่กําหนด
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต@อตนเอง และสังคมในระหว@างการจัดการเรียน
การสอน โดยยกตัวอย@างจากสถานการณ0จริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอย@าง
4) ปลูกฝsงใหนักศึกษาแต@งกาย และปฏิบัติตนใหเหมาะสม ถูกตองตามตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
5) สอดแทรกเรื่ องคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ในระหว@ า งการจั ด การเรี ย นการสอน โดย
ยกตัวอย@าง จากสถานการณ0จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอย@าง
6) เชิญวิทยากรผูมีประสบการณ0 หรือผูนําทางศาสนาต@าง ๆ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
จริยธรรม คุณธรรม ที่ศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
7) ส@งเสริมใหนักศึกษาเขาร@วมกิจกรรมทางศาสนา ที่หน@วยงานภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยจัด
8) จัด กิจ กรรมยกย@ องนั กศึ กษาที่ มีคุณธรรมจริย ธรรม ทํ า ประโยชน0ต@ อสังคมและ
กิจกรรมส@งเสริมการปลูกฝsงจิตวิญญาณ ในการถือประโยชน0สังคมเป\นที่ตั้ง
9) การประพฤติตนเป\นแบบอย@างที่ดีของอาจารย0ในดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู*ด*านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหว@างร@วมกิจกรรมการเรียนการสอน
2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายใหทําไม@ว@าจะเป\นงานเดี่ยวหรืองานกลุ@ม
3) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส@วนเกี่ยวของกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใชแบบ
สํารวจหรือการสัมภาษณ0
4) ประเมินจากการใหคะแนนการเขาหองเรียนและการส@งงานตรงเวลา
5) ประเมินจากจากผลการเขาร@วมกิจกรรมของนักศึกษา
6) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับต@าง ๆ
อย@างต@อเนื่อง
7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเขาร@วมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณธรรม
และจริยธรรม
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8) ประเมินจากแบบทดสอบที่สรางขึ้นเพื่อวัดประเด็นที่เกี่ยวของ
9) ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ
10) ประเมินจากการสัมภาษณ0นักศึกษาในหัวขอที่เกี่ยวของกับการสอดแทรกคุณธรรม
และจริยธรรม ขณะที่มีการเรียนการสอนของอาจารย0 และการประพฤติตนเป\น
แบบอย@างที่ดี
2.2 ด*านความรู*
2.2.1 ผลการเรียนรู*ด*านความรู*
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2) มีความสามารถในการประสมประสานเนื้อหาในสาขาวิชาชีพ และสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
3) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความกาวหนาและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาที่
ศึกษา
4) มีความสามารถที่จะระบุกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช*พัฒนาการเรียนรู*ด*านความรู*
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เช@น การบรรยาย สถานการณ0จําลอง
บทบาทสมมติ ฯลฯ และการเป]ดโอกาสใหผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามขอสงสัย
2) การคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยว และกลุ@มตามหัวขอที่เป\นปsจจุบัน และผูเรียนมี
ความสนใจ
3) การอภิปรายเป\นกลุ@ม โดยนําเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสาน กับเนื้อหาวิชาอื่นที่
เกี่ยวของ
4) การเรียนรูจากสถานการณ0จริงโดยการศึกษานอกสถานที่
5) การเชิญผูมีประสบการณ0มาบรรยายและทํารายงานสรุปประเด็นความรูที่ไดรับ
6) การจัดศูนย0การเรียนรูดวยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู
7) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝŠกกระบวนการคิด วิเคราะห0และวิพากษ0 ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุ@ม
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู*ด*านความรู*
1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบย@อย และใหคะแนน
2) ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาค และปลายภาค
3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และรายงานที่ใหคนควา
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
6) ประเมินดานความรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนในหองเรียน
7) ประเมินจากแบบประเมินความรูที่จัดเตรียมไวสําหรับนักศึกษาที่เขาใชบริการ
ศูนย0การเรียนรู
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2.3 ทักษะทางปLญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู*ด*านทักษะทางปLญญา
1) มีความสามารถในการใชระบบคิดที่วิเคราะห0 สังเคราะห0 และวิพากษ0ได
2) มีความสามารถในการประยุกต0ความรูที่ไดรับเพื่อแกไขปsญหาที่เกิดขึ้น และนําไป
บูรณาการกับศาสตร0อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความสามารถในประเมินสรุปประเด็น และสรางองค0ความรูใหม@ได
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช*พัฒนาการเรียนรู*ด*านทักษะทางปLญญา
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผูเรียนใหมีการวิเคราะห0 สังเคราะห0และวิพากษ0ได โดยใช
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสประยุกต0ความรูในการแกไขปsญหา
เช@น การเรียนรูแบบแกไขปsญหา (Problem-Based Learning) หรือ การจัดทํา
โครงการ (Project Based Learning)
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสบูรณาการความรูกับศาสตร0อื่น ๆ
ได เช@น การฝŠกปฏิบัติงานจริง การทํากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ@ม การเรียนรู
แบบมีส@วนร@วม การเรียนรูจากสถานการณ0จริง เป\นตน
4) มอบหมายใหผู เรี ย นทํ า รายงานคนควาขอมู ล ในสาขาวิ ช าและศาสตร0 อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของนํามาบูรณาการเพื่อสรางองค0ความรูใหม@
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองค0ความรูใหม@ (ResearchBased Learning)
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู*ด*านทักษะทางปLญญา
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย@อย การสอบกลางภาค และการสอบปลาย
ภาค
2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุ@มและงานเดี่ยว เช@น โครงการหรือ
งานวิจัยที่มอบหมาย
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหว@างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู*ด*านทักษะความสัมพันธระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตสํานึกต@อภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งในระดับปsจเจกและองค0การ
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานร@วมกับผูอื่ นอยู@บนพื้นฐานของการ
นับถือความแตกต@าง และคุณค@าของความหลากหลาย
3) มีภาวะการณ0เ ป\นผู นําช@ วยเหลือผูอื่น และแกไขปsญหาในสถานการณ0ต@ าง ๆ ได
อย@างเหมาะสม
4) มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพ
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช*พัฒนาการเรียนรู*ด*านทักษะความสัมพันธระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ นนการทํ า งานเป\ น กลุ@ ม และงานที่ ต องมี
ปฏิสั มพัน ธ0ร ะหว@ างบุคคล เช@น การระดมความคิ ดเห็น การอภิ ปราย หรือการ
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต@อตนเองและองค0การ การมีมนุษยสัมพันธ0 การ
เขาใจวัฒนธรรมขององค0การ การปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอม การยอมรับผูอื่น
ฯลฯ
3) กําหนดการทํางานกลุ@มโดยใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเป\นผูนํากลุ@ม สมาชิกกลุ@ม
และผูรายงานผล
4) ปลูกฝsงใหมีความรับผิดชอบต@อหนาที่ที่ไดรับในงานกลุ@ม
5) เป] ดโอกาสใหนั ก ศึ กษาทุ กคนไดเสนอความคิ ด เห็ น โดยการจั ด อภิ ป ราย และ
เสวนางานที่ไดรับมอบหมายใหคนควา
6) ส@งเสริมใหนักศึกษารูจักเคารพสิทธิ และรับฟsงความคิดเห็นของผูอื่น
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู*ด*านทักษะความสัมพันธระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียน ขณะทํากิจกรรม
กลุ@มและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธ0ระหว@างบุคคล
2) ประเมินโดยเพื่อนร@วมชั้นและอาจารย0ผูสอนในการแสดงบทบาทของการเป\นผูนํา
และผูตามในสถานการณ0การเรียนรูที่หลากหลาย โดยใชแบบประเมินพฤติกรรม
ภาวการณ0เป\นผูนําและผูตามที่ดี
3) ประเมินจากผลงานของกลุ@มและผลงานของผูเรียนในกลุ@มที่ไดรับมอบหมายให
ทํางาน
4) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารย0ผูสอน และนักศึกษา
5) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ@ม
6) ติ ด ตามการทํ า งานกลุ@ ม ของนั กศึ กษาเป\ น ระยะโดยการสั ม ภาษณ0 และบั น ทึ ก
พฤติกรรมเป\นรายบุคคล
7) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา และ
บันทึกผลการประเมิน
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู* ด*านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช*
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถเลือกใชทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
2) มี ค วามสามารถใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการรวบรวมขอมู ล ติ ด ต@ อสื่ อ สาร
จัดการ และนําเสนอขอมูลได
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3) มีความสามารถนําเทคนิคทางสถิติและทางคณิตศาสตร0พื้นฐานมาใชในการศึกษา
คนควาวิเคราะห0 และนําเสนอประเด็นต@าง ๆ ได
4) มีความสามารถในการคนควาหาความรูทางดานวิชาการและวิชาชีพดวยตนเอง

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช*พัฒนาการเรียนรู* ด*านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝŠกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด
การฟsง และการเขียน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป]ดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหาความรูโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส@ ง เสริ ม ใหผู เรี ย นสามารถเลื อ กใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามีโอกาสคนควาเรียบเรียงขอมูล พรอม
การอางอิงแหล@งที่มาของขอมูล และสามารถนําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดอย@างถูกตอง
และใหความสําคัญในการอางอิงแหล@งที่มาของขอมูล
5) จัดกิ จกรรมการเรีย นการสอนที่ ส@งเสริ มใหผู เรี ยนไดใชความสามารถในการนํ า
เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร0พื้นฐานมาประยุกต0ใช
6) มอบหมายงานที่ ต องคนควาหาขอมู ล เชิ งตั ว เลข และนํ า เสนองานที่ ต องมี การ
ตัดสินใจบนฐานขอมูล และขอมูลเชิงตัวเลข
7) มอบหมายงานคนควาองค0ความรูจากแหล@งขอมูลต@าง ๆ และใหนักศึกษานําเสนอ
หนาชั้น
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู* ด*านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ น จากกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ จั ด ในหองเรี ย น เช@ น การสั ง เกต
พฤติกรรมการสอบย@อย
2) ประเมินจากผลงานของผูเรียนทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน และ
รายงานที่เป\นรูปเล@ม
3) ประเมินจากเทคนิคที่นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเทคนิคทางสถิติ และ
ทางคณิตศาสตร0พื้นฐาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู*สู(รายวิชา(Curriculum
Mapping)

รายวิชา

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด*านความรู*

1

1

2

3

2

3

4

ทักษะทาง
ปLญญา

1

2

ทักษะความสัมพันธ
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ(มวิชาสังคมศาสตร
ศท 021 สังคมศาสตร0ใน
ชีวิตประจําวัน
ศท 022 อารยธรรมโลก
ศท 104 มนุษย0และ
สิ่งแวดลอม
ศท 302 สังคมและ
วัฒนธรรมไทย
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศศ 101 เศรษฐศาสตร0เพื่อ
ชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ

กลุ(มวิชามนุษยศาสตร
ศท 011 มนุษย0กับความงาม
ทางศิลปะ
ศท 012 จิตวิทยากับ
พฤติกรรมมนุษย0
ศท 013 สุขภาพเพื่อการ
ดํารงชีวิต
ศท 180ศิลปะกับความคิด
สรางสรรค0
ศท 304 ศาสตร0และศิลปx
แห@งปsญญาชน
ศท 305 ประวัติศาสตร0และ
พัฒนาการของลานนา

กลุ(มวิชาภาษา
ศท 031 การใชภาษาไทย
ศท 141 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 1
ศท 142 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 2
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
การเกษตร 1

หมายเหตุ :

หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก

หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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รายวิชา

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด*านความรู*

1

1

2

3

2

3

4

ทักษะทาง
ปLญญา

1

2

ทักษะความสัมพันธ
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

1

2

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

3

4

























กลุ(มวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
วท 101 วิทยาศาสตร0เพื่อ
ชีวิต
วท 102 การพัฒนา
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศ
เพื่อการศึกษา
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนใน 
ชีวิตประจําวัน
วอ 102 นานาสาระเกีย่ วกับ 
อาหารและยา

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ(มวิชาแกน
คศ 100 คณิตศาสตร0ขั้น
พื้นฐาน
คม 100 เคมีทั่วไป
คม 250 เคมีอินทรีย0
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
ชว 220 สัตววิทยา
ชว 330 จุลชีววิทยา
ชว 340 พันธุศาสตร0
เบื้องตน
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
เบื้องตน

หมายเหตุ :





























หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก































































หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา

สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก
สศ 242 การผลิตโคและ
กระบือ
สศ 243 การผลิตสุกร
สศ 290 การปฏิบัติงาน
ฟาร0ม
สศ 310 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง
สศ 320 เทคนิคการวางแผน
ทดลองและการวิเคราะห0
งานวิจัยทางสัตว0
สศ 430 การปรับปรุงพันธุ0
สัตว0
สศ 474 ยาและการใชยาใน
สัตว0
สศ 492 สัมมนา

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด*านความรู*

1

1

2

3

2



3

4





ทักษะทาง
ปLญญา

1












2

ทักษะความสัมพันธ
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

4



3

1

2










































ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4



























- กลุ(มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกสัตวปDก
สศ 351 โรงเรือนและ
อุปกรณ0สัตว0ป[ก
สศ 390 การปฏิบัติงาน
ฟาร0มสัตว0ป[ก
สศ 401 โภชนศาสตร0และ
การใหอาหารสัตว0ปก[
สศ 413 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว0ปก[
สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[ก
เฉพาะอย@าง
สศ 451 การจัดการฟาร0ม
สัตว0ป[ก
สศ 456 การฟsกไข@และการ
จัดการโรงฟsก
สศ 460 เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ0สัตว0
สศ 471 โรคและสุขาภิบาล
สัตว0ป[ก
สศ 497 สหกิจศึกษา

หมายเหตุ :

หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
















หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด*านความรู*

1

1

2

3

2

3

4

ทักษะทาง
ปLญญา

1

2

ทักษะความสัมพันธ
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

1

2

3

4

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

สศ 498 การเรียนรูอิสระ
สศ 499 การศึกษา หรือ
ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรม
ต@างประเทศ

วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
สศ 391 การปฏิบัติงาน
ฟาร0มโคนมและโคเนื้อ
สศ 402 โภชนศาสตร0และ
การใหอาหารโค
สศ 407 พืชอาหารสัตว0และ
การจัดการแปลงหญา
สศ 410 การสืบพันธุแ0 ละ
ผสมเทียมในสัตว0เลี้ยง
สศ 414 การใหนม
สศ 452 การจัดการฟาร0ม
โคนม
สศ 453 การจัดการฟาร0ม
โคเนื้อ
สศ 472 โรคและการ
สุขาภิบาลโค-กระบือ
สศ 497 สหกิจศึกษา
สศ 498 การเรียนรูอิสระ
สศ 499 การศึกษา หรือ
ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรม
ต@างประเทศ
































































วิชาเอกการผลิตสุกร
สศ 352 โรงเรือนและ
อุปกรณ0การเลี้ยงสุกร
สศ 392 การปฏิบัติงาน
ฟาร0มสุกร
สศ 403 อาหารและการให
อาหารสุกร
สศ 410 การสืบพันธุแ0 ละ
ผสมเทียมในสัตว0เลี้ยง
สศ 411 การเจริญเติบโต
ของสัตว0
สศ 420 คอมพิวเตอร0เพื่อ
การปศุสัตว0

หมายเหตุ :


























หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
















หมายถึง ความรับผิดชอบรอง






มคอ. 2

114

รายวิชา

สศ 454 การจัดการฟาร0ม
สุกร
สศ 473 โรคและสุขาภิบาล
สุกร
สศ 497 สหกิจศึกษา
สศ 498 การเรียนรูอิสระ
สศ 499 การศึกษา หรือ
ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรม
ต@างประเทศ
วิชาเอกอาหารสัตว
คม 240 เคมีอนินทรีย0
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร0สัตว0
สศ 301 การควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว0
สศ 400 อาหารและการให
อาหารสัตว0
สศ 404 อาหารสัตว0นา้ํ และ
การเพาะเลี้ยง
สศ 407 พืชอาหารสัตว0และ
การจัดการแปลงหญา
สศ 411 การเจริญเติบโต
ของสัตว0
สศ 421 การใชคอมพิวเตอร0
ทางโภชนศาสตร0สัตว0
สศ 458 การจัดการธุรกิจ
อาหารสัตว0
สศ 497 สหกิจศึกษา
สศ 498 การเรียนรูอิสระ
สศ 499 การศึกษา หรือ
ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรม
ต@างประเทศ

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด*านความรู*

1

1

2

3

2

3

4

ทักษะทาง
ปLญญา

1

2

ทักษะความสัมพันธ
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

1

2

3

4

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4









































































- กลุ(มวิชาเอกเลือก
กลุ(มวิชาสัตวปDก
สศ 432 การปรับปรุงพันธุ0
สัตว0ป[ก

หมายเหตุ :







หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก





หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา

สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[ก
สวยงาม
สศ 443 การเลี้ยงและการ
อนุรักษ0ไก@พื้นเมือง
สศ 444 การผลิตไก@เพื่อ
การคา
สศ 461เทคโนโลยีไข@และ
เนื้อสัตว0ป[ก
สศ 483 การบริหารธุรกิจ
และการตลาดของสัตว0ป[ก
สศ 484 ระบบคุณภาพและ
มาตรฐานฟาร0มสัตว0ปก[
สศ 485 การประกวดและ
ตัดสินสัตว0ป[ก
กลุ(มวิชาโคนมและโคเนื้อ
สศ 462 การผลิตน้ํานม
คุณภาพดี
สศ 486 การประกวดและ
ตัดสินโค-กระบือ
กลุ(มวิชาการผลิตสุกร
สศ 450 การจัดการ
สิ่งแวดลอมในฟาร0มปศุสัตว0
สศ 457 การจัดการโรงฆ@า
สัตว0และผลิตภัณฑ0
สศ 463 เนื้อและผลิตภัณฑ0
เนื้อ
สศ 481 การจัดการธุรกิจ
ปศุสัตว0
กลุ(มวิชาอาหารสัตว
สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว0
สศ 304 ไวตามินและแร@ธาตุ
ในอาหารสัตว0
สศ 306 เครื่องมือ
วิทยาศาสตร0ชั้นสูงเพื่อการ
วิเคราะห0อาหารสัตว0
สศ 353 การจัดการอาหาร
สัตว0

หมายเหตุ :

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด*านความรู*

1

1

2

3

2

3

4

ทักษะทาง
ปLญญา

1

2

ทักษะความสัมพันธ
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

1

2

3

4

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

































































หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก





























หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา

สศ 393 การปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการอาหารสัตว0
สศ 405 โภชนศาสตร0และ
การใหอาหารมา
สศ 406 โภชนศาสตร0และ
การใหอาหารสัตว0ปา{
สศ 455 เทคโนโลยีโรงงาน
อาหารสัตว0
สศ 480 กฎหมายอาหาร
สัตว0

ทักษะด*าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด*านความรู*

1

1

2

3

2

3

4

ทักษะทาง
ปLญญา

1

2

ทักษะความสัมพันธ
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

1

3

4















กลุ(มวิชาอื่น ๆ
สศ 490 การฝŠกงาน
สศ 491 ปsญหาพิเศษ
สศ 493 การศึกษาหัวขอ
สนใจ

หมายเหตุ :

2

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก

หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการให*ระดับคะแนน(เกรด)
ใชหลักเกณฑ0ในการใหระดับคะแนนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแม@โจ ว@าดวยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ขอ 12 การวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยกําหนดความหมายดังนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ระดับผลการเรียน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค@อนขางดี
ปานกลาง
ค@อนขางอ@อน
อ@อน
ตก

แต*มระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

นอกจากอักษรระดับคะแนนขางตนแลว ผูสอนอาจใชอักษรอื่น เพื่อเป\นสัญลักษณ0แสดงผล
การศึกษาโดยมีความหมายดังนี้
อักษร
S
U
I
V
W
Op

ความหมาย
ผลการศึกษาเป\นที่พอใจหรือแสดงว@านักศึกษาสอบผ@าน
ผลการศึกษาไม@เป\นที่พอใจหรือแสดงว@านักศึกษาสอบไม@ผ@าน
ไม@สมบูรณ0
ลงทะเบี ยนในฐานะผู เขาร@วมฟsง โดยไม@ มีการประเมิ นผลและมีเวลาเรีย น
ไม@นอยกว@ารอยละ 80
ถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา
การเรียนการสอนยังไม@สิ้นสุดใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่หลักสูตรกําหนด
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู*ขณะที่นักศึกษายังไม(สําเร็จการศึกษา
การประเมินผลแต@ละรายวิชาตองผ@านที่ประชุมอาจารย0ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประจําคณะก@อนการประกาศผล
การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา
1) เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบรอยแลวใหอาจารย0ประจําหลักสูตรหรือกรรมการระดับอื่นตาม
ความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมินและใหเกรดในรายวิชานั้น ถาผิดสังเกต
เช@น มี A หรือ F หรือ I มากเกินไป ใหบันทึกและรายงานผลต@อกรรมการประจําคณะ
2) กรรมการประจําคณะจัดประชุมพิจารณาเกรดโดยบรรจุเรื่องการทวนสอบใหเป\นวาระ
พิจารณาการรายงานผลจากขอ 1
3) กรรมการประจําคณะอาจพิจารณาใหอาจารย0ประจํารายวิชาทบทวนการใหเกรด
การทวนสอบระดับหลักสูตร
1) ติดตามผลการประเมิน จากภาวะการณ0 ไดงานทํ าของบั ณฑิ ตที่ ตรงกับ สาขาวิช า และ
ความพึงพอใจของบัณทิตต@อการนําความรูที่ไดรับไปประยุกต0ใชในการทํางาน
2) สํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตในดานความรูความสามารถ และการทํางานในสถาน
ประกอบการ
3) สํารวจความคิดเห็นจากสถาบันอื่น ๆ ในดานความรู ความพรอม หรือ คุณสมบัติอื่นที่
จําเป\นของบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวไปศึกษาต@อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู*หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) ภาวะการณ0ไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต@ละรุ@นที่จบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ นต@อความรู ความสามารถ ความมั่น ใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ0 หรือ การส@งแบบสอบถาม
เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา และเขาทํ า งานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต@าง ๆ เช@น ป[ที่ 1 ป[ที่ 5 เป\นตน
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส@งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
4) การประเมินจากนักศึกษาเก@า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง@ของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเป]ดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดี
ยิ่งขึ้นดวย
5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป\นอาจารย0พิเศษ ต@อ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
เรียนรู และการพัฒนาองค0ความรูของนักศึกษา
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6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป\นรูปธรรม เช@น จํานวนสิทธิบัตรจํานวนรางวัลทางสังคม และ
วิชาชีพ จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัคร
ในองค0กรที่ทําประโยชน0ต@อสังคม
7) ติดตามผลการประเมิน จากภาวะการณ0 ไดงานทํ าของบั ณฑิ ตที่ ตรงกับ สาขาวิช า และ
ความพึงพอใจของบัณฑิตต@อการนําความรูไดรับไปประยุกต0ใชในการทํางาน
8) สํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตในดานความรูความสามารถ และการทํางานในสถาน
ประกอบการ
9) สํารวจความคิดเห็นจากสถาบันอื่น ๆ ในดานความรู ความพรอม หรือคุณสมบัติอื่นที่
จําเป\นของบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวไปศึกษาต@อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
10) สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูของบัณฑิตจากคณาจารย0 และผูใชบัณฑิต
11) จัดสัมมนาผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทั้งในภาพรวมและของสาขาวิชา
12) สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูของบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต และผูมีส@วนไดส@วนเสีย
13) สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความพรอม หรือ คุณสมบัติอื่น ๆ ของบัณฑิตโดยใช
ช@องทางนิเทศงานสหกิจศึกษา
14) การประเมินจากศิษย0เก@า-ศิษย0ปsจจุบันในแง@ของความพรอม และความรูจากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับ การประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเป]ดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวยการ
ประเมินจากผูปกครอง

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต@าง ๆ และไดรับการเสนอชื่อใหรับปริญญา จะตองมี
คุณสมบัติดังนี้
1) ตองเรียนรายวิชาต@าง ๆ ใหครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และตองไม@มี
รายวิชาใดที่ไดรับอักษร I และหรือ Op
2) ตองใชเวลาเรียนไม@นอยกว@าที่กําหนดไวในหลักสูตร
3) ตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม@นอยกว@า 2.00
4) ตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในหมวด สศ ที่ลงทะเบียนเรียนไม@นอยกว@า
2.00
5) ไม@มีหนี้สินใด ๆ ต@อมหาวิทยาลัยและหรือหนี้สินอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม(
1) มีการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาวิชาชีพครูใหแก@อาจารย0ใหม@ใหมีความรูและเขาใจถึง
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและนโยบายของมหาวิทยาลัยคณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน
2) จัดทําระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) ใหกับคณาจารย0ใหม@
3) จัดทําคู@มือคณาจารย0และเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหคณาจารย0
4) คณะจัดใหมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบและนโยบายระบบการทํางานต@าง ๆ ใน
ส@วนที่เกี่ยวของของคณะ
2. การพัฒนาความรู*และทักษะให*แก(คณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
1) ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป\นสําคัญการวัดผลและการ
ประเมินผล
2) ใหความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
3) สนับสนุนใหคณาจารย0เขาร@วมประชุมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน
4) สนับสนุนใหมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด*านอื่นๆ
1) ส@งเสริมและผลักดันใหคณาจารย0และนักวิชาการของคณะฯ ทํางานวิจัยมากขึ้น และ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหดียิ่งขึ้น
2) ปรั บ ปรุ งระบบการบริ ห ารงานฟาร0 มปศุ สั ต ว0 ใหเอื้ อต@ อการสรางรายได และสามารถ
สนั บ สนุ น การฝŠ กปฏิ บั ติงานภายในของนั กศึกษา และการทํ า งานวิ จั ย ของคณาจารย0
นักวิชาการ และนักศึกษาของคณะฯ
3) แสวงหาความร@วมมือกับหน@วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรม
และวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มรายไดของคณะฯ และยังเป\นแหล@งบ@มเพาะความรูใหกับนักศึกษา
4) สรางเครือข@ายความร@วมมือในการทํางานวิจัยกับหน@วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและต@างประเทศ
5) ส@งเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย0พัฒนาผลงานเพื่อเพิ่มศักยภาพตามตําแหน@งงาน (เช@น
การประชุมวิชาการ)
6) ส@งเสริมใหมีโ อกาสเขาร@ วมกิจ กรรมทางวิ ชาการและเพิ่ มพู นความรู ดานวิ ชาการและ
วิชาชีพ
7) ส@งเสริมใหเกิดการบูรณาการดานวิชาการและวิชาชีพกับพันธกิจดานการเรียนการสอน
การวิจัยและบริการวิชาการ
8) มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย0และควบคุมดูแลใหคณาจารย0ถือปฏิบัติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
1.1 แต@งตั้งอาจารย0ประจําหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในแนวทางการบริหารเกณฑ0
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบ / ประกาศของมหาวิทยาลัย
แม@โจ ที่ประกาศใชในขณะนั้น และระเบียบ / ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยอนุโลม
1.2 อาจารย0ประจําหลักสูตรทําหนาที่สนับสนุนช@วยเหลือและดําเนินกิจกรรมไดครบถวนตาม
เกณฑ0ของการประกันคุณภาพหลักสูตร
1.3 กําหนดใหอาจารย0ผูสอนในหลักสูตรมีส@วนร@วมในกิจกรรมตามขอ 1.1 และ 1.2
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
1) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย@างมีประสิทธิภาพ
2) ส@งเสริมใหมีการใชทรัพยากรร@วมกันระหว@างหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ต@างคณะทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู(เดิม
1) อาคารสุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ เป\ น สถานที่ ส อน พื้ น ที่ ป ระมาณ 1,544 ตารางเมตร
ประกอบดวย หองบรรยาย 4 หอง หองปฏิ บั ติ ก าร 3 หอง หองประชุ ม 3 หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร0 2 หอง
2) อาคารศูนย0เ รียนรวม (อาคารเรียนรวมแม@โจ 70 ป[) เป\น สถานที่สอน พื้นที่ประมาณ
2,426 ตารางเมตร ประกอบดวย หองบรรยาย 12 หอง หองบริ การคอมพิ ว เตอร0 /
อินเตอร0เน็ต 5 หอง หองปฏิบัติการ 1 หอง หองประชุม 3 หอง หองโถงแสดงผลงาน 2
หอง
3) อาคารศูนย0สัตวศาสตร0และเทคโนโลยี เป\นสถานที่สอน พื้นที่ประมาณ 14,200 ตาราง
เมตร ประกอบดวยหองเรียน หองปฏิบัติการและหองประชุมสัมมนา
นอกจากนี้มีทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม@โจ
มี ทุ ก ประเภท ประกอบดวย หนั ง สื อ วิ ทยานิ พ นธ0 วารสาร และหนั ง สื อ พิ ม พ0 จุ ล สาร กฤตภาค
โสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูลสําเร็จรูปCD-ROM, CD-ROM, MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกล@าว
ขางตนมีจํานวน ดังนี้
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จํานวนหนังสือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
คําอธิบายหมวด
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เบ็ดเตล็ด
7,527เล@ม
1,649 เล@ม
ปรัชญา
2,199เล@ม
293 เล@ม
ศาสนา
3,619 เล@ม
221 เล@ม
สังคมศาสตร0
40,071เล@ม
6,205 เล@ม
ภาษาศาสตร0
2,645เล@ม
1,671 เล@ม
วิทยาศาสตร0บริสุทธิ์
7,891เล@ม
5,231 เล@ม
วิทยาศาสตร0ประยุกต0
32,081 เล@ม
11,770 เล@ม
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
3,258 เล@ม
679 เล@ม
วรรณกรรม วรรณคดี
2,142 เล@ม
499 เล@ม
ประวัติศาสตร0
5,734 เล@ม
840 เล@ม
รวม
107,167เล(ม
29,058เล(ม
สื่อโสตทัศนวัสดุ
รายการ
จํานวน
CD/DVD/Diskette มาพรอมกับหนังสือ
4,180
CD/DVD เกษตร
186
CD/DVD การศึกษา
145
CD/DVD สารคดี
99
CD/DVD บทเรียนภาษา
25
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป
117
CD/DVD กีฬา
37
CD/DVD บันเทิง
47
รวม
4,836

บทความวารสาร
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต@างประเทศ
ฐานขอมูลออนไลน0
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส0
E-book, E-clipping, E-journal

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

103,302
719
495
16
5

บทความ
รายการ
รายการ
ฐานขอมูล
ฐานขอมูล

นอกจากนี้ ยังมีหองสมุดของหน@วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม@ เช@น มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม@ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลลานนา ภาคพายั พ เชี ย งใหม@
มหาวิทยาลัยพายัพ เป\นตน และยังมีการติดต@อสื่อสารแบบเชื่อมโยงเครือข@ายในฐานขอมูล Journal
Link และวิทยานิพนธ0/งานวิจัยออนไลน0 ตลอดจนสหบรรณานุกรม
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มหาวิทยาลัยมีคณะทํางานประเมินสมรรถนะ และประสิทธิภาพ เครื่องมือวิทยาศาสตร0
เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดตั้งศูนย0เครื่องมือวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีขั้นสูง
2) คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจําป[ในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา
สื่ออุปกรณ0ในหองเรียน และปฏิบัติการใหทันสมัย
3) คณะฯ จัดประชุมเพื่อใหคณาจารย0ร@วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ0 และ
อุปกรณ0การเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเป\นประจําทุกป[จากผูสอนและผูเรียน
2) ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารย0และผูเรียนทุกรายวิชา
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม(
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติ
1) คุณสมบัติทั่วไปเป\นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู@ มหาวิทยาลัยที่เนน
การผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย (ค 1) และนําไปสู@วิสัยทัศน0
ของมหาวิทยาลัย
2) คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
- สําเร็จการศึกษาไม@ต่ํากว@าระดับปริญญาโท
- มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ หรือภาษาต@างประเทศอื่น ๆ ไดเป\นอย@างดี
3.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก
โดยการสอบขอเขียนหรือสอบสัมภาษณ0และ/หรือทดสอบความสามารถในการสอน
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะแต@งตั้ง
3.1.3 การแต@งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเป\นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส(วนร(วมของคณาจารยในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมคณาจารย0ในคณะฯ อย@างนอยป[ละ 1 ครั้งเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนประจําป[ของคณะฯ
3.2.2 จั ด ประชุ ม อาจารย0 ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย@ า งนอยภาคการศึ ก ษาละ 2 ครั้ ง เพื่ อ การ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร
3.2.3 จัดประชุมร@วมกันระหว@างอาจารย0ประจําหลักสูตรและอาจารย0ผูสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตรอย@างนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อ
1) การแบ@งภาระงานสอน
2) วางแผนการจัดการเรียนการสอนการประเมินผล
3) การใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน
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4) เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อนําไปใชในการปรับปรุง
หลักสูตร
5) หาแนวทางที่จะทําใหหลักสูตรบรรลุเป•าหมาย
3.3.4 อาจารย0ประจําหลักสูตรทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นป[การศึกษาเพื่อ
นําไปสู@การปรับปรุงหลักสูตร
3.3.5 ใหแต@ งตั้ งกรรมการปรั บปรุ งหลั กสูต รเพื่อปฏิบั ติ ห นาที่ ตามแนวทางที่ กําหนดไวใน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
3.3.1 อาจารย0 ป ระจํ า หลั ก สู ต ร/อาจารย0 ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รร@ ว มกั น พิ จ ารณารายชื่ อ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเหมาะสม
3.3.2 อาจารย0 ป ระจํา หลั กสูต ร/อาจารย0 ผูรั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รเชิญ ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ภายนอก
มาร@ ว มสอนในบางรายวิ ช า และบางหั ว ขอที่ ต องการความเชี่ ย วชาญเฉพาะ หรื อ
ประสบการณ0จริง
3.3.3 การจัดจางอาจารย0พิเศษตองมีการวางแผนล@วงหนา เป\นรายภาคการศึกษาเป\นอย@าง
นอย
3.3.4 อาจารย0 ป ระจํ า หลั ก สู ต รจั ด ใหมี ก ารประเมิ น ผลการสอนของอาจารย0 พิ เ ศษทุ ก
ภาคการศึกษา
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติและมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนใหตรงตาม
ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ
4.1.2 ตองผ@านการคัดเลือกตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยแม@โจในตําแหน@งนั้น ๆ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู*เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดใหมีการฝŠกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรง
4.2.2 จั ด ใหมี ก ารศึ ก ษาดู ง าน หรื อ ทั ศ นศึ ก ษาอย@ า งนอย ป[ ล ะ 1 ครั้ ง เพื่ อ ใหเกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานนอกเหนือจากการทํางานตามที่ไดกําหนดไว
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดร@วมงานกับคณาจารย0ในโครงการบริการวิชาการ และงานวิจัย
ของคณะฯ
4.2.4 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนควบคุมดูแลให
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
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5. การสนับสนุนและการให*คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให*คําปรึกษาด*านวิชาการ และอื่น ๆ แก(นักศึกษา
5.1.1 คณะฯ แต@งตั้งอาจารย0ที่ปรึกษาใหแก@นักศึกษาทุกคนเพื่อทําหนาที่ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
5.1.2 อาจารย0ทุกคนจัดทําตารางการทํางานพรอมกําหนดเวลาว@างเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
เขาพบไดตามเวลาที่ไดกําหนดไว
5.1.3 อาจารย0เป]ดช@องทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เช@น E-mail, FaceBook ฯลฯ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนสามารถดําเนินการไดดังนี้
1) ใหสอบถามจากอาจารย0ผูสอนประจําวิชา
2) ยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผลการศึกษา
3) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองอุทธรณ0ไดโดยตรงต@อคณบดีอธิการบดีหรือคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต@งตั้งโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ยื่นเรื่องต@อคณบดี
2. คณะแต@งตั้งกรรมการพิจารณาขออุทธรณ0
3. แจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ยื่นอุทธรณ0
6. ความต*องการของตลาดแรงงานสังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู*ใช*บัณฑิต
6.1 จัดสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
6.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตรเพื่อใชเป\นขอมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรต@อไป
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7. ตัวบ(งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ(งชี้ผลการดําเนินงาน
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ปDการศึกษา (ปDที่)
1 2 3 4 5

อาจารย0ประจําหลักสูตรอย@างนอยรอยละ 80 มีส@วนร@วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร
มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ. 2 ที่ ส อดคลองกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห@งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ0ภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย@างนอยก@อนการเป]ดสอนในแต@ละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช าและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ0ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง สิ้น สุ ดภาคการศึก ษาที่ เป] ดสอนใหครบทุ ก
รายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วันหลังสิ้นสุดป[การศึกษา
มีก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถามี) อย@างนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เป]ดสอนในแต@ละป[การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ0การสอนหรือการ
ประเมิน ผลการเรียนรูจากผลการประเมิ นการดํา เนิน งานที่รายงานใน
มคอ.7 ป[ที่แลว
อาจารย0ใหม@ (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
อาจารย0ประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย@างนอยป[ละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม@นอยกว@ารอยละ 50 ต@อป[
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป[สุดทาย / บัณฑิตใหม@ที่มีตอ@ คุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม@นอยกว@า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต@อบัณฑิตใหม@เฉลี่ย ไม@นอยกว@า
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
มีการประเมินความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 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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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) การประชุมร@วมกันระหว@างอาจารย0ประจําหลักสูตร และอาจารย0ผูสอนในการจัดการ
เรียนการสอน
2) การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย0 โดยการสอบถาม
สัมภาษณ0 หรือใชแบบสอบถามจากนักศึกษา โดยอาจารย0ผูสอน
3) การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ของนั ก ศึ ก ษาโดยการสั ง เกตพฤติ ก รรมการทํ า กิ จ กรรม
การเรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใช*แผนกลยุทธการสอน
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย เป\นผูจัดทํา
การประเมิน
2) คณาจารย0 วิ เ คราะห0 แ ละประเมิ น จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาของกลยุ ท ธ0 ก ารสอน ในแต@ ล ะภาค
การศึ ก ษา รวมถึ ง ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา และนํ า ไปเขี ย นไวในรายงานผลการ
ดําเนินงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 นักศึกษาปLจจุบันและศิษยเก(า
ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นป[และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยวิธีการสัมภาษณ0
แบบสํารวจและเป]ดเว็บไซด0เพื่อรับขอมูลยอนกลับ
2.2 นายจ*าง/ผู*ประกอบการและผู*มีส(วนเกี่ยวข*องอื่น ๆ
ประเมินความพึงพอใจต@อคุณภาพบัณฑิตและการนําความรูไปประยุกต0ใชในการทํางานโดย
นายจาง/ผูประกอบการ
2.3 ผู*ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู*ประเมินภายนอก
ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจาก
รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั กสู ต ร ขอมู ล ยอนกลั บ จากนั กศึ กษาทุ กชั้ น ป[ บั ณฑิ ต ที่ จ บตาม
หลักสูตร และนายจาง/ผูประกอบการ และการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ@งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย@าง
นอย 3 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย@างนอย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1) อาจารย0ประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอ
ผ@านอาจารย0ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ
2) อาจารย0 ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั กสู ต ร เมื่ อ สิ้ น สุ ด
ป[การศึกษา เสนอผ@านอาจารย0ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ
3) จัด ประชุมอาจารย0 ประจํ า หลั กสู ต ร และคณาจารย0 ที่เกี่ ย วของ พิจ ารณาทบทวน ผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ0การ
สอน และการดําเนินการอื่น ๆ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในป[ต@อไป
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร เกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หลักสูตรเก@า-หลักสูตรใหม@)
เอกสารแนบ 2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเก@า-ใหม@
เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงหลักสูตร
เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานอาจารย0ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร0
เอกสารแนบ 5 คําสั่งแต@งตั้งอาจารย0ประจําหลักสูตร
เอกสารแนบ 6 คําสั่งแต@งตั้งคณะกรรมการวิพากษ0หลักสูตร และรายงานสรุปการวิพากษ0หลักสูตร
เอกสารแนบ 7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยแม@โจ ว@าดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556
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เอกสารแนบ 1
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร เกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หลักสูตรเก@า-หลักสูตรใหม@)

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ@มวิชาสังคมศาสตร0
- กลุ@มวิชามนุษยศาสตร0
- กลุ@มวิชาภาษา
- กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร0และ
คณิตศาสตร0
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ@มวิชาแกน
- กลุ@มวิชาเอกบังคับ
- กลุ@มวิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

เกณฑ
ไม(น*อยกว(า 30 หน(วยกิต

โครงสร*างเดิม โครงสร*างใหม(
30
30
3
6
9
6
9
12
9
6

ไม(น*อยกว(า 84 หน(วยกิต

102
99
62
59
34
34
6
6
6
6
138 หน(วยกิต 135 หน(วยกิต

ไม(น*อยกว(า 6 หน(วยกิต
ไม(น*อยกว(า 120 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)
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร0
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science
Program in Animal Science
ชื่อปริญญา (เดิม)
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สัตวศาสตร0)
ชื่อย(อ(ภาษาไทย)
: วท.บ. (สัตวศาสตร0)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science
(Animal Science)
ชื่อย(อ(ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Animal Science)

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อหลักสูตร (ใหม()
คงเดิม
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร0
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science
Program in Animal Science
ชื่อปริญญา (ใหม()
คงเดิม
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สัตวศาสตร0)
ชื่อย(อ(ภาษาไทย)
: วท.บ. (สัตวศาสตร0)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science
(Animal Science)
ชื่อย(อ(ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Animal Science)

จํานวนหน(วยกิตรวม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ(มวิชาสังคมศาสตร
ศท 021 สังคมศาสตร0ใน
ชีวิตประจําวัน

จํานวนหน(วยกิตรวม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ(มวิชาสังคมศาสตร
ศท 021 สังคมศาสตร0ใน
ชีวิตประจําวัน
ศท 022 อารยธรรมโลก
ศท 104 มนุษย0และสิ่งแวดลอม
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ศศ 101 เศรษฐศาสตร0เพื่อชีวิต
ประจําวันและการประกอบการ
1.2 กลุ(มวิชามนุษยศาสตร
ศท 011 มนุษย0กับความงามทาง
ศิลปะ
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม
มนุษย0

1.2 กลุ(มวิชามนุษยศาสตร
ศท 011 มนุษย0กับความงามทาง
ศิลปะ
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม
มนุษย0

138 หน(วยกิต
30 หน(วยกิต
3 หน(วยกิต
3 (3-0-6)

9 หน(วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

135 หน(วยกิต
30 หน(วยกิต
6 หน(วยกิต
3 (3-0-6)

ลดลง
คงเดิม
เพิ่มขึ้น
คงเดิม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

เพิ่มใหม@
เพิ่มใหม@
เพิ่มใหม@
เพิ่มใหม@

3 (3-0-6)

เพิ่มใหม@

6 หน(วยกิต
3 (3-0-6)

ลดลง
คงเดิม

3 (3-0-6)

คงเดิม
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
3 (1-4-6)

1.3 กลุ(มวิชาภาษา
ศท 031 การใชภาษาไทย
ศท 141 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
1.4 กลุ(มวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
วท 101 วิทยาศาสตร0เพื่อชีวิต
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร0
และเทคโนโลยี
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อ
การศึกษา

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ(มวิชาแกน
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
การเกษตร 1
ศท 348 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต@อและการประกอบ
อาชีพ
คศ 100 คณิตศาสตร0ขั้นพื้นฐาน
คม 100 เคมีทั่วไป

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
3 (1-4-4)
ศท 180 ศิลปะกับความคิด
3 (1-4-4)
สรางสรรค0
ศท 304 ศาสตร0และศิลปxแห@ง
3 (2-2-5)
ปsญญาชน
ศท 305 ประวัติศาสตร0และ
3 (3-0-6)
พัฒนาการของลานนา
9 หน(วยกิต 1.3 กลุ(มวิชาภาษา
12 หน(วยกิต
3 (1-4-4)
ศท 031 การใชภาษาไทย
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
ศท 141 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (2-2-5)
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
3 (2-2-5)
การเกษตร 1
9 หน(วยกิต 1.4 กลุ(มวิชาวิทยาศาสตรและ
6 หน(วยกิต
คณิตศาสตร
3 (2-2-5)
วท 101 วิทยาศาสตร0เพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร0
3 (2-2-5)
และเทคโนโลยี
3 (1-4-4)
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อ
3 (1-4-4)
การศึกษา
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนใน
3 (3-0-6)
ชีวิตประจําวัน
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหาร 3 (3-0-6)
และยา
102 หน(วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน(วยกิต
62 หน(วยกิต 2.1 กลุ(มวิชาแกน
59 หน(วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)

คศ 100 คณิตศาสตร0ขั้นพื้นฐาน
คม 100 เคมีทั่วไป

3 (3-0-6)
3 (2-3-5)

หมายเหตุ
คงเดิม
เพิ่มใหม@
เพิ่มใหม@
เพิ่มใหม@
เพิ่มขึ้น
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ยายมาจาก
หมวดวิชาแกน
ลดลง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มใหม@
เพิ่มใหม@
ลดลง
ลดลง
ยายไปกลุ@ม
วิขาภาษา
ยกเลิก
คงเดิม
คงเดิม
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
คม 250 เคมีอินทรีย0
3 (2-3-5)
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
3 (3-0-6)
ชว 220 สัตววิทยา
3 (2-3-5)
ชว 330 จุลชีววิทยา
3 (2-3-5)
ชว 340 พันธุศาสตร0เบื้องตน
3 (2-3-5)
พร 251 พืชเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
ฟส 102 ฟ]สิกส0พื้นฐาน
3 (2-3-5)
สต 301 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน
3 (3-0-6)

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
คม 250 เคมีอินทรีย0
3 (2-3-5)
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
3 (3-0-6)
ชว 220 สัตววิทยา
3 (2-3-5)
ชว 330 จุลชีววิทยา
3 (2-3-5)
ชว 340 พันธุศาสตร0เบื้องตน
3 (2-3-5)
พร 251 พืชเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
ฟส 102 ฟ]สิกส0พื้นฐาน
3 (2-3-5)
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)
สต 301 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน
3 (3-0-6)

สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก
สศ 242 การผลิตโคนมและโคเนื้อ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

สศ 243 การผลิตสุกร

3 (3-0-6)

สศ 243 การผลิตสุกร

3 (3-0-6)

สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม

1 (0-3-1)

สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม

1 (0-3-1)

สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว0เลี้ยง
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลอง
และการวิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0
สศ 430 การปรับปรุงพันธุส0 ัตว0
สศ 474 ยาและการใชยาในสัตว0
สศ 499 สัมมนา

3 (2-3-5)

สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตว0เลี้ยง
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและ
การวิเคราะห0งานวิจัยทางสัตว0
สศ 430 การปรับปรุงพันธุส0 ัตว0
สศ 474 ยาและการใชยาในสัตว0
สศ 492 สัมมนา

3 (2-3-5)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มใหม@
เพิ่มใหม@
เพิ่มใหม@
คงเดิม
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อ/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม

3 (3-0-6) คงเดิม
3 (3-0-6) คงเดิม
3 (3-0-6) คงเดิม
1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา/
แกไขชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัติ
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
2.2 กลุ(มวิชาเอกบังคับ
34 หน(วยกิต
วิชาเอกสัตวปDก
สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0สัตว0
3 (2-3-5)
ป[ก
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0ม
1 (0-3-1)
สัตว0ป[ก
สศ 301 โภชนศาสตร0สัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
สศ 414 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว0ป[ก
สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะ
อย@าง
สศ 451 การจัดการฟาร0มสัตว0ปก[
สศ 456 การฟsกไข@และการจัดการ
โรงฟsก
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สตั ว0

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก

3 (2-3-5)

มจ 497 สหกิจศึกษา

9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 15
สัปดาห0)
9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 15
สัปดาห0)
9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 15
สัปดาห0)

หรือ

มจ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
มจ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน
หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
2.2 กลุ(มวิชาเอกบังคับ
34 หน(วยกิต คงเดิม
วิชาเอกสัตวปDก
สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0
3 (2-3-5)
เปลี่ยนคําอธิบาย
สัตว0ป[ก
รายวิชา
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0ม
1 (0-3-1)
เปลี่ยนคํา อธิบาย
สัตว0ป[ก
รายวิชา
สศ 401 โภชนศาสตร0และการให
3 (2-3-5)
เปลี่ยนรหัสวิชา/
อาหารสัตว0ป[ก
ชื่อวิชา/คําอธิบาย
รายวิชา
สศ 413 กายวิภาคและสรีรวิทยา
3 (2-3-5)
เปลี่ยนรหัสวิชา/
ของสัตว0ป[ก
คําอธิบายรายวิชา
สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะ
3 (2-3-5)
เปลี่ยนคําอธิบาย
อย@าง
รายวิชา
สศ 451 การจัดการฟาร0มสัตว0ปก[
3 (2-3-5)
คงเดิม
สศ 456 การฟsกไข@และการจัดการ
3 (2-3-5)
คงเดิม
โรงฟsก
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สตั ว0
3 (2-3-5)
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
สศ 471 โรคและสุขาภิบาล
3 (2-3-5)
เปลี่ยนคํา อธิบาย
สัตว0ป[ก
รายวิชา
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
9 (ปฏิบัติไม@ เปลี่ยนรหัสวิชา/
นอยกว@า 16 คําอธิบายรายวิชา
สัปดาห0)
สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
9 (ปฏิบัติไม@ เปลี่ยนรหัสวิชา/
นอยกว@า 16 คําอธิบายรายวิชา
สัปดาห0)
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน
9 (ปฏิบัติไม@ เปลี่ยนรหัสวิชา/
หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
นอยกว@า 16 คําอธิบายรายวิชา
สัปดาห0)
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโคนม 1 (0-3-1)
และโคเนื้อ
สศ 402 โภชนศาสตร0และการให
3 (2-3-5)
อาหารโค
สศ 409 พืชอาหารสัตว0และการ
3 (2-3-5)
จัดการแปลงหญา
สศ 411 การสืบพันธุ0และผสมเทียม 3 (2-3-5)
ในสัตว0เลี้ยง
สศ 415 การใหนม
3 (2-3-5)
สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม
3 (2-3-5)

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโคนมและ 1 (0-3-1)
โคเนื้อ
สศ 402 โภชนศาสตร0และการให
3 (2-3-5)
อาหารโค
สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการจัดการ 3 (2-3-5)
แปลงหญา
สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียมใน 3 (2-3-5)
สัตว0เลี้ยง
สศ 414 การใหนม
3 (2-3-5)
สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม
3 (2-3-5)

สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ

3 (2-3-5)

สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ

3 (2-3-5)

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สตั ว0

3 (2-3-5)

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สตั ว0

3 (2-3-5)

สศ 472 โรคและการสุขาภิบาล
โค-กระบือ
มจ 497 สหกิจศึกษา
หรือ

3 (2-3-5)

สศ 472 โรคและการสุขาภิบาล
โค-กระบือ
สศ 497 สหกิจศึกษา
หรือ

3 (2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
ราย วิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม

9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 16
สัปดาห0)
9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 16
สัปดาห0)
9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 16
สัปดาห0)

เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา

มจ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
มจ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน
หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ

9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 15
สัปดาห0)
9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 15
สัปดาห0)
9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 15
สัปดาห0)

สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ
ฝŠกอบรมต@างประเทศ

หมายเหตุ

เปลี่ยนคํา
อธิบายรายวิชา
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
วิชาเอกการผลิตสุกร
สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ0การ 3 (2-3-5)
เลี้ยงสุกร
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร 1 (0-3-1)

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วิชาเอกการผลิตสุกร
สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยง 3 (2-3-5)
สุกร
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร
1 (0-3-1)

สศ 403 อาหารและการใหอาหาร
สุกร
สศ 411 การสืบพันธุ0และผสมเทียม
ในสัตว0เลี้ยง
สศ 412 การเจริญเติบโตของสัตว0

3 (2-3-5)

สศ 403 อาหารและการใหอาหารสุกร

3 (2-3-5)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม

3 (2-3-5)

สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียมใน
สัตว0เลี้ยง
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0

3 (2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา

3 (2-3-5)
3 (1-4-4)

เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา
คงเดิม

3 (2-3-5)

สศ 420 คอมพิวเตอร0เพื่อการ
ปศุสัตว0
สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร

3 (1-4-4)
3 (2-3-5)

สศ 420 คอมพิวเตอร0เพื่อการ
ปศุสัตว0
สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สตั ว0

3 (2-3-5)

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สตั ว0

3 (2-3-5)

สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร

3 (2-3-5)

สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร

3 (2-3-5)

มจ 497 สหกิจศึกษา

9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 15
สัปดาห0)
9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 15
สัปดาห0)
9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 15
สัปดาห0)

สศ 497 สหกิจศึกษา

9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 16
สัปดาห0)
9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 16
สัปดาห0)
9 (ปฏิบัติไม@
นอยกว@า 16
สัปดาห0)

หรือ

มจ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
มจ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน
หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ

หรือ

สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ
ฝŠกอบรมต@างประเทศ

3 (2-3-5)

หมายเหตุ

คงเดิม

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคํา อธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคํา อธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
วิชาเอกอาหารสัตว
คม 240 เคมีอนินทรีย0
3 (2-3-5)
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร0สัตว0 1 (0-3-1)
สศ 302 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3 (2-3-5)
สัตว0
สศ 400 อาหารและการใหอาหาร
3 (3-0-6)
สัตว0
สศ 404 อาหารสัตว0น้ําและการ
3 (3-0-6)
เพาะเลี้ยง
สศ 409 พืชอาหารสัตว0และการ
3 (2-3-5)
จัดการแปลงหญา

สศ 421 การใชคอมพิวเตอร0ทาง
โภชนศาสตร0สัตว0
สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหาร
สัตว0
สศ 459 การจัดการโรงงานอาหาร
สัตว0

3 (2-2-5)

หรือ

สศ 400 อาหารและการใหอาหารสัตว0

3 (2-3-5)

3 (3-0-6)

หมายเหตุ

คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา
คงเดิม

สศ 404 อาหารสัตว0น้ําและการเพาะเลี้ยง 3 (3-0-6)

คงเดิม

สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการจัดการ
แปลงหญา
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0

เปลี่ยนรหัสวิชา

สศ 421 การใชคอมพิวเตอร0ทาง
โภชนศาสตร0สัตว0

3 (2-3-5)

9 (ปฏิบัตไิ ม@
นอยกว@า
15 สัปดาห0)
9 (ปฏิบัตไิ ม@
มจ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
นอยกว@า
15 สัปดาห0)
มจ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ 9 (ปฏิบัตไิ ม@
นอยกว@า
ฝŠกอบรมต@างประเทศ
15 สัปดาห0)

มจ 497 สหกิจศึกษา

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วิชาเอกอาหารสัตว
คม 240 เคมีอนินทรีย0
3 (2-3-5)
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร0สัตว0
1 (0-3-1)
สศ 301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว0 3 (2-3-5)

สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว0
สศ 497 สหกิจศึกษา

หรือ

สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ
ฝŠกอบรมต@างประเทศ

3 (2-3-5)

ยายจากกลุม@
วิชาเอกเลือก/
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา
3 (2-2-5) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
ยายไปกลุ@ม
วิชาเอกเลือก
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
ชื่อวิชา/คํา
อธิบายรายวิชา
9 (ปฏิบัตไิ ม@ เปลี่ยนรหัสวิชา/
นอยกว@า
คําอธิบายรายวิชา
16 สัปดาห0)
9 (ปฏิบัตไิ ม@ เปลี่ยนรหัสวิชา/
นอยกว@า
คําอธิบายรายวิชา
16 สัปดาห0)
9 (ปฏิบัตไิ ม@ เปลี่ยนรหัสวิชา/
นอยกว@า
คําอธิบายรายวิชา
16 สัปดาห0)

3 (2-3-5)
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม
โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
- กลุ(มวิชาเอกเลือก
6
- กลุ(มวิชาเอกเลือก
6
หน(วยกิต
หน(วยกิต
กลุ(มวิชาสัตวปDก
สศ 432 การปรับปรุงพันธุส0 ัตว0ป[ก
3 (2-3-5) สศ 432 การปรับปรุงพันธุ0
3 (2-3-5) คงเดิม
สัตว0ป[ก
สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[กสวยงาม
3 (2-3-5) สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[กสวยงาม
3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบาย
สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษ0ไก@
พื้นเมือง
สศ 461 เทคโนโลยีไข@และเนื้อสัตว0
ป[ก

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

สศ 492 ระบบคุณภาพและมาตรฐาน 3 (3-0-6)
ฟาร0มสัตว0ป[ก
สศ 485 การประกวดและตัดสินสัตว0 3 (2-3-5)
ป[ก
สศ 462 การผลิตน้ํานมคุณภาพดี
สศ 486 การประกวดและตัดสินโคกระบือ
สศ 450 การจัดการสิ่งแวดลอมใน
ฟาร0มปศุสัตว0
สศ 458 การจัดการโรงฆ@าสัตว0และ
ผลิตภัณฑ0

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษ0ไก@
พื้นเมือง
สศ 444 การผลิตไก@เพื่อการคา
สศ 461 เทคโนโลยีไข@และเนื้อสัตว0ป[ก
สศ 483 การบริหารธุรกิจและการตลาด
ของสัตว0ป[ก
สศ 484 ระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ฟาร0มสัตว0ป[ก
สศ 485 การประกวดและตัดสินสัตว0ป[ก
กลุ(มวิชาโคนมและโคเนื้อ
สศ 462 การผลิตน้ํานมคุณภาพดี
สศ 486 การประกวดและตัดสินโคกระบือ
กลุ(มวิชาการผลิตสุกร
สศ 450 การจัดการสิ่งแวดลอมในฟาร0ม
ปศุสัตว0
สศ 457 การจัดการโรงฆ@าสัตว0และ
ผลิตภัณฑ0
สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว0

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มใหม@
คงเดิม

3 (2-3-5)

เพิ่มใหม@

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา

3 (2-3-5)

คงเดิม

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

คงเดิม
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา

3 (2-3-5)

คงเดิม

3 (2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มใหม@

3 (2-3-5)

3 (2-3-5)
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
สศ 305 ไขมันในอาหารสัตว0

3 (3-0-6)

สศ 306 ไวตามินและแร@ธาตุใน
อาหารสัตว0

3 (3-0-6)

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
กลุ(มวิชาอาหารสัตว
สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว0
3 (3-0-6)
สศ 304 ไวตามินและแร@ธาตุในอาหาร
สัตว0

3 (3-0-6)

หมายเหตุ

เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม
คงเดิม

สศ 308 เครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูง 3 (2-3-5)
เพื่อการวิเคราะห0อาหารสัตว0

สศ 306 เครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงเพื่อ 3 (2-3-5)
การวิเคราะห0อาหารสัตว0

สศ 353 การจัดการอาหารสัตว0
3 (2-3-5)
สศ 393 การปฏิบัติงานใน
1 (0-3-1)
หองปฏิบัติการอาหารสัตว0
สศ 407 อาหารและการใหอาหารมา 3 (3-0-6)

สศ 353 การจัดการอาหารสัตว0
3 (2-3-5)
สศ 393 การปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 1 (0-3-1)
อาหารสัตว0
สศ 405 โภชนาศาสตร0และการใหอาหาร 3 (3-0-6)
มา

สศ 408 อาหารและการใหอาหาร
สัตว0ปา{

3 (3-0-6)

สศ 406 โภชนาศาสตร0และการใหอาหาร 3 (3-0-6)
สัตว0ปา{

สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหาร
สัตว0
สศ 491 กฎหมายอาหารสัตว0

3 (2-3-5)

สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว0

3 (2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา/
ชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
ชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม

3 (2-3-5)

สศ 480 กฎหมายอาหารสัตว0
กลุ(มวิชาอื่น ๆ
สศ 490 การฝŠกงาน

3 (2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา

สศ 491 ปsญหาพิเศษ
สศ 490 การศึกษาหัวขอสนใจ

3 (2-3-5)

สศ 493 การศึกษาหัวขอสนใจ

3 (ไม@นอย เพิ่มใหม@
กว@า 270
ชั่วโมง)
3 (ปฏิบัติ เพิม่ ใหม@
นอกเวลา)
3 (2-3-5) เปลีย่ นรหัสวิชา
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
สศ 304 สารเสริมในอาหารสัตว0
3 (2-3-5)
สศ 350 เครื่องทุ@นแรง อุปกรณ0และ 3 (2-3-5)
โรงเรือนเลี้ยงสัตว0
สศ 401 โภชนศาสตร0สัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
ประยุกต0
สศ 405 อาหารและการใหอาหาร
3 (3-0-6)
สุนัขและแมว
สศ 406 อาหารและการใหอาหาร
3 (3-0-6)
กระต@าย
สศ 410 การสืบพันธ0ของสัตว0
3 (3-0-6)
สศ 444 การขุนโค-กระบือ
3 (2-3-5)
สศ 457 การจัดการโรงงานนม
3 (2-3-5)
สศ 464 นมและผลิตภัณฑ0นม
3 (2-3-5)
ทอ 441 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0นม
3 (2-3-5)
ทอ 470 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0เนื้อ
3 (2-3-5)
สศ 481 การตลาดสัตว0ป[ก
3 (3-0-6)
สศ 482 การตลาดโค-กระบือ
3 (2-3-5)
สศ 483 การตลาดสุกร
3 (2-3-5)
สศ 484 สหกรณ0โคนมและการตลาด 3 (2-3-5)
สศ 487 การประกวดและตัดสินสุกร 3 (2-3-5)
สศ 493 การจัดการธุรกิจฟาร0ม
3 (3-0-6)
สัตว0ป[ก
สศ 244 การผลิตกระต@าย
3 (2-3-5)

สศ 448 การเลี้ยงกระต@าย

3 (2-3-5)

สศ 354 การจัดการและอนุรักษ0นก
ในธรรมชาติ

สศ 354 การจัดการและอนุรักษ0
นกในธรรมชาติ

3 (2-3-5)

3 (2-3-5)

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

หมายเหตุ
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย/
เปลี่ยนรหัส/
เปลี่ยนชื่อวิชา
ยายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย/
เปลี่ยนคํา
อธิบายรายวิชา
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
สศ 412 การเจริญเติบโตของสัตว0
3 (2-3-5)

สศ 442 สัตว0ป[กเพื่อการอนุรักษ0

3 (2-3-5)

สศ 446 การเลี้ยงสุนัข

3 (2-3-5)

สศ 447 การเลี้ยงแมว

3 (2-3-5)

สศ 480 การตลาดปศุสัตว0

3 (2-3-5)

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) ยายกลุ@มเอก
บังคับ(วิชาเอก
อาหารสัตว0) /
เปลี่ยนรหัส/
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
สศ 442 สัตว0ป[กเพื่อการอนุรักษ0 3 (2-3-5) ยายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย/
เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
สศ 446 การเลี้ยงสุนัข
3 (2-3-5) ยายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย/
เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
สศ 447 การเลี้ยงแมว
3 (2-3-5) ยายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย/
เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
สศ 482 การตลาดปศุสัตว0
3 (2-3-5) ยายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย/
เปลี่ยนรหัสวิชา/
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
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โครงสร*างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
สศ 413 พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยง
3 (2-3-5)

สศ 431 หลักพันธุวิศวกรรมในสัตว0
สศ 445 การเลี้ยงมา
สศ 463 เนื้อและผลิตภัณฑ0เนื้อ
สศ 475 สุขศาสตร0เนื้อสัตว0
3.หมวดวิชาเลือกเสรี

โครงสร*างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก*ไข
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สศ 412 พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยง 3 (2-3-5) ยายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย/
เปลี่ยนรหัสวิชา
3 (2-3-5)
ยายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย
3 (2-3-5)
ยายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย
3 (2-3-5)
ยายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
ยายเป\นรายวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย
6
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
6
คงเดิม
หน(วยกิต
หน(วยกิต
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เอกสารแนบ 3
สาระในการปรับปรุงแก*ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม(โจ*

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
2. สภามหาวิทยาลัยแม@โจ ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแต@ป[การศึกษา 2556 เป\นตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 เป\นไปตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.2 เพื่อใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 มีความทันสมัย เนื้อหาวิชามีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
5. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 ปรับปรุงตามรูปแบบการจัดวาง
ขอมูลตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
5.1 ปรับปรุงชื่อคณะ
เดิม
ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว0 คณะผลิตกรรมการเกษตร
ใหม(
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี
5.2 การปรับปรุงชื่อหลักสูตร

คงเดิม

5.3 ปรับปรุงชื่อปริญญา

คงเดิม

มคอ. 2
5.4 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
5.4.1 เพิ่มรายวิชาในกลุ(มวิชาสังคมศาสตร จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้
เดิม
ใหม(
รายวิชา
หน(วยกิต
รายวิชา
- กลุ(มวิชาสังคมศาสตร
3
- กลุ(มวิชาสังคมศาสตร
ศท 021 สังคมศาสตร0ใน
3 (3-0-6) ศท 021 สังคมศาสตร0ใน
ชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
ศท 022 อารยธรรมโลก
ศท 104 มนุษย0และสิ่งแวดลอม
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ศศ 101 เศรษฐศาสตร0เพื่อ
ชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ
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หน(วยกิต
6
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

รายวิชาที่ 1
ศท 022 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของมนุษยชาติทั้งโลกตะวันตก และโลกตะวันออก ในดาน
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ การแสดง วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ที่มีอิทธิพล
กับสังคมไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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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รายวิชาที่ 2
ศท 104 มนุษย0และสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความเป\นมาของมนุษย0 ความสมดุลย0ทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา ความรูเกี่ยวกับพืช
และสัตว0 วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม พัฒนาการทางวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยี ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต@อธรรมชาติและระบบนิเวศ กระบวนการคิดและตัดสินใจ
เพื่อใหรูจักใชประโยชน0จากทรัพยากรอย@างคุมค@า
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)
รายวิชาที่ 3
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาความเป\นมาของสังคมไทย ปsจจัยที่กําหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง
ศาสนา พิธีกรรม การละเล@นพื้นบาน ศิลปกรรม นาฏศิลปx ดนตรี ตลอดจนโครงสรางของสังคมไทยใน
ปsจจุบันและลักษณะที่สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต รวมทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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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รายวิชาที่ 4
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความหมาย ความเป\นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งความสัมพันธ0ระหว@างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส@งผลต@อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
เนนการศึกษากรณีตัวอย@างของไทย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)
รายวิชาที่ 5
ศศ 101 เศรษฐศาสตร0เพื่อชีวิตประจําวันและการประกอบการ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตร0เพื่อชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ•อ เงินฝ‘ด
ปsจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลกระทบต@อชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจที่เกี่ยวของ
กับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพื่อการประกอบการ เพื่อใหเกิดวิธีคิดต@อการเขาใจ
และสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันไดและสามารถ
พัฒนาใชเป\นแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันนําไปสู@การเป\นเจาของกิจการในอนาคตได
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)

มคอ. 2
5.4.2 เพิ่มรายวิชาในกลุ(มวิชามนุษยศาสตร จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้
เดิม
ใหม(
รายวิชา
หน(วยกิต
รายวิชา
- กลุ(มวิชามนุษยศาสตร
9
- กลุ(มวิชามนุษยศาสตร
ศท 011 มนุษย0กับความงามทาง 3 (3-0-6)
ศท 011 มนุษย0กับความงาม
ศิลปะ
ทางศิลปะ
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม 3 (3-0-6)
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม
มนุษย0
มนุษย0
ศท 013 สุขภาพเพื่อการ
3 (1-4-6)
ศท 013 สุขภาพเพื่อการ
ดํารงชีวิต
ดํารงชีวิต
ศท 180 ศิลปะกับความคิด
สรางสรรค0
ศท 304 ศาสตร0และศิลปxแห@ง
ปsญญาชน
ศท 305 ประวัติศาสตร0และ
พัฒนาการของลานนา
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หน(วยกิต
6
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

รายวิชาที่ 1
3 (1-4-4)
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค0
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึ ก ษาความหมายของศิ ล ปะ ประเภทแบบอย@ า งของงานศิ ล ปะแขนงต@ า ง ๆ ศึ ก ษา
กระบวนการของการสรางสรรค0 เกณฑ0หรือปsจจัยที่ใชในการพิจารณาความคิดสรางสรรค0 ปsญหาของ
การสรางสรรค0และวิธีแกไขปsญหาและปฏิบัติกิจ กรรมของการนําส@วนประกอบสําคัญของศิลปะที่
ใหผลต@อความคิดและความรูสึก
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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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รายวิชาที่ 2
ศท 304 ศาสตร0และศิลปxแห@งปsญญาชน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาเกี่ยวกับการรูจักตนเอง การรูจักผูอื่น เทคนิคและกลวิธีในการรูจักตนเองและผูอื่น
ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ0 การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะห0ปsญหา
สถานการณ0ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปsจจุบัน รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกในสาธารณ
สมบัติ ตลอดจนการดํารงชีวิตในสังคมอย@างเป\นสุข
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)
รายวิชาที่ 3
ศท 305 ประวัติศาสตร0และพัฒนาการของลานนา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาประวัติศาสตร0ความเป\นมาของลานนา ในสมัยก@อนการก@อตั้งเป\นอาณาจักร สมัย
ก@อตั้งเป\นอาณาจักร สมัยพม@าปกครอง สมัยเป\นประเทศราชของสยาม สมัยถูกผนวกเป\นส@วนหนึ่ง
ของสยาม ศึ กษาถึ งกระบวนการเปลี่ ย นแปลงดานเศรษฐกิ จ การเมือง สังคมและวั ฒนธรรมของ
ลานนา เรียนรูถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของลานนาในปsจจุบัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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 socioeconomic, 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)

มคอ. 2
5.4.3 เพิ่มรายวิชาในกลุ(มวิชาภาษา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
เดิม
ใหม(
รายวิชา
หน(วยกิต
รายวิชา
- กลุ(มวิชาภาษา
9
กลุ(มวิชาภาษา
ศท 031 การใชภาษาไทย
3 (1–4–4) ศท 031 การใชภาษาไทย
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 3 (2–2–5) ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 3 (2–2–5) ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
การเกษตร 1
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หน(วยกิต
12
3 (1–4–4)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)

รายวิชาที่ 1 (ย*ายรายวิชามาจากกลุ(มวิชาแกน)
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก@อน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
นักศึกษาจะไดศึกษาและเพิ่มพูนคําศัพท0เฉพาะทาง ศึกษาสํานวนภาษา รูปแบบประโยค
และไวยากรณ0 ที่เกี่ ย วของ เพื่อใชในการอ@า นภาษาอั งกฤษในระดั บ บรรยายความ เพื่อนํ าไปใชใน
การศึกษาคนควาสื่อสารในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดอย@างมีประสิทธิภาพ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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 เพิ่มรายวิชาในกลุ(มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
เดิม
ใหม(
รายวิชา
หน(วยกิต
รายวิชา
หน(วยกิต
- กลุ(มวิชาวิทยาศาสตรและ
9
- กลุ(มวิชาวิทยาศาสตรและ
6
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
วท 101 วิทยาศาสตร0เพื่อชีวิต
3 (2-2-5) วท 101 วิทยาศาสตร0เพื่อชีวิต 3 (2–2–5)
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร0 3 (2-2-5) วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร0 3 (2–2–5)
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศ
3 (1-4-4) ศท 014 การสืบคนสารนิเทศ
3 (1–4–4)
เพื่อการศึกษา
เพื่อการศึกษา
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนใน 3 (3-0-6)
ชีวิตประจําวัน
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับ
3 (3-0-6)
อาหารและยา
รายวิชาที่ 1
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ระบบไฟฟ•าและการสื่อสาร การใชอุปกรณ0ไฟฟ•าอย@างประหยัดพลังงาน การใชและดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอร0 การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต0และรถยนต0 เครื่องจักรกลเกษตร
ความรู พื้ น ฐานในงานก@ อ สราง ระบบประปาและสุ ข าภิ บ าลเบื้ อ งตนการจั ด การสิ่ ง แวดลอมใน
ชีวิตประจําวัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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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รายวิชาที่ 2
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความสําคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใชเทคโนโลยีกับอาหารใน
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชน0จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การใหบริการดานอาหาร ธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส0และซัพพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร0 ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับยาอันตรายจากการใชยา ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ สิทธิของผูบริโภคและการคุมครอง
ผูบริโภคทางอาหารและยา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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(
2.1 กลุ(มวิชาแกน
62
2.1 กลุ(มวิชาแกน
หน(วยกิต
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 3 (2-2-5)
1
ศท 348 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)
ต@อและการประกอบอาชีพ
ศป 241 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1
ศป 242 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 2
ศป 243 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน 3 (3-0-6) สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน

59
หน(วยกิต

หมายเหตุ
ลดลง
ยายไปกลุ@มวิขา
ภาษา
ยกเลิก

1 (0-2-1)

เพิ่มใหม@

1 (0-2-1)

เพิ่มใหม@

1 (0-2-1)

เพิ่มใหม@

3 (3-0-6)

เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อ/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
วิชา/แกไข
ชั่วโมงบรรยายปฏิบัติ

สศ 242 การผลิตโคนมและโคเนื้อ

3 (3-0-6) สศ 242 การผลิตโคและกระบือ

3 (3-0-6)

สศ 243 การผลิตสุกร

3 (3-0-6) สศ 243 การผลิตสุกร

3 (3-0-6)

สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม

1 (0-3-1) สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม

1 (0-3-1)

สศ 499 สัมมนา

1 (1-0-2) สศ 492 สัมมนา

1 (0-2-1)
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5.5.1 ย*ายรายวิชาในกลุ(มวิชาแกน ไปกลุ(มวิชาภาษา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1 (ย*ายรายวิชาไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ(มวิชาภาษา )
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก@อน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
นักศึกษาจะไดศึกษาและเพิ่มพูนคําศัพท0เฉพาะทาง ศึกษาสํานวนภาษา รูปแบบประโยค
และไวยากรณ0 ที่เกี่ ย วของ เพื่อใชในการอ@า นภาษาอั งกฤษในระดั บ บรรยายความ เพื่อนํ าไปใชใน
การศึกษาคนควาสื่อสารในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดอย@างมีประสิทธิภาพ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
รายวิชาที่ 1
ศท 348 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต@อและการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
GE 348 English for Further Studies and Careers
วิชาบังคับก@อน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 หรือ
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 หรือ
ศท 340 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษาและฝŠกฝนทักษะที่จําเป\นต@อการศึกษาต@อ และการประกอบอาชีพ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
5.5.3 เพิ่มรายวิชาในกลุ(มวิชาแกน จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
คําศัพท0และหลักไวยากรณ0ระดับค@อนขางสูง การฟsงเรื่องที่มีความยาวขึ้น การพูดแสดง
ความคิดเห็น และการเขียนระดับย@อหนาสั้น
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)

รายวิชาที่ 2
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
คํ า ศั พท0 และหลั กไวยากรณ0 ร ะดั บ สู ง การฟs งข@ า ว สารคดี หรื อบทสั มภาษณ0 การพู ด
โตตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนความคิดเห็น การเขียนเรียงความขนาดสั้น
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)
รายวิชาที่ 3
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
คําศัพท0และหลักไวยากรณ0ระดับกาวหนา การฟsงเรื่องประเภทต@าง ๆ ที่มีความยาวมาก
การพูดเพื่อจุดประสงค0ต@าง ๆ การเขียนความเรียงขนาดยาว
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
รายวิชาที่ 1 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน
3 (3-0-6)
AS 200 Principles of Animal Nutrition
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
ศึกษาโภชนะที่สําคัญต@อการดํารงชีวิต การเจริญเติบโต การใหผลผลิตของสัตว0 ระบบ
ย@อยอาหาร การดูดซึม และการใชประโยชน0ของโภชนะในร@างกายสัตว0
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
โภชนะที่สําคัญต@อการดํารงชีพ การเจริญเติบโต การใหผลผลิตของสัตว0 ระบบย@อย
อาหาร การดูดซึม และการใชประโยชน0ของโภชนะในร@างกายสัตว0
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
รายวิชาที่ 2 เปลี่ยนชื่อรายวิชา/เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 242 การผลิตโคนมและโคเนื้อ
3 (3-0-6)
AS 242 Dairy and Beef Production
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ลักษณะพันธุ0โคนมและโคเนื้อ ความเป\นมาและระบบการเลี้ยงในประเทศไทย อาหาร
และการใหอาหาร การเลี้ยงดูในระยะต@าง ๆ การสืบพันธุ0 โรคและสุขาภิบาล อุปกรณ0และโรงเรือน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ลักษณะพันธุ0โคนมโคเนื้อ และกระบือ ความเป\นมาและระบบการเลี้ยงในประเทศไทย
อาหารและการใหอาหาร การเลี้ยงดูในระยะต@าง ๆ การสืบพันธุ0 โรคและสุขาภิบาล อุปกรณ0และ
โรงเรือน และการตลาด
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
รายวิชาที่ 3 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 243 การผลิตสุกร
3 (3-0-6)
AS 243 Swine Production
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
การศึกษาประวัติการเลี้ยงสุกรและการพัฒนาการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย ความสําคัญ
ของการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุ0สุกร อาหารและการใหอาหารสุกร โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยง
สุกร โรคและพยาธิที่สําคัญในสุกร และการตลาดสุกร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 243 การผลิตสุกร
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ประวัติการเลี้ยงสุกรและการพัฒนาการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย ความสําคัญของการ
เลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุ0สุกร อาหารและการใหอาหารสุกร โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยงสุกร
โรคและพยาธิที่สําคัญในสุกร และการตลาดสุกร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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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รายวิชาที่ 4 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม
1 (0-3-1)
AS 290 Farm Practice
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานสัตวศาสตร0 เพื่อความรอบรู และประสบการณ0จาก
หน@วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือภาควิชา
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานสัตวศาสตร0 เพื่อความรอบรูและประสบการณ0จาก
หน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
รายวิชาที่ 5 เปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา/แก*ไขจํานวนชั่วโมง บรรยาย-ปฏิบัติ
เดิม
สศ 499 สัมมนา
1 (1-0-2)
AS 499 Seminar
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ใหนักศึกษาศึกษาและวิเคราะห0เรื่องที่น@าสนใจทางดานสัตวศาสตร0 เพื่อนําเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาหรือภาควิชา
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 2 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 492 สัมมนา
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ใหนักศึกษาศึกษาและวิเคราะห0 เรื่องที่น@า สนใจทางดานสัตวศาสตร0เพื่อนํ าเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารย0ผูรับผิดชอบวิชา
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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 เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้
เดิม
ใหม(
สศ 409 พืชอาหารสัตว0และการ
3 (2-3-5) สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการ
จัดการแปลงหญา
จัดการแปลงหญา
สศ 411 การสืบพันธุ0และผสมเทียมใน 3 (2-3-5) สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียม
สัตว0เลี้ยง
ในสัตว0เลี้ยง
สศ 415 การใหนม
3 (2-3-5) สศ 414 การใหนม
สศ 411 การสืบพันธุ0และผสมเทียมใน 3 (2-3-5) สศ 410 การสืบพันธุ0และผสมเทียม
สัตว0เลี้ยง
ในสัตว0เลี้ยง
สศ 409 พืชอาหารสัตว0และการ
3 (2-3-5) สศ 407 พืชอาหารสัตว0และการ
จัดการแปลงหญา
จัดการแปลงหญา

หมายเหตุ
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
3 (2-3-5) เปลีย่ นรหัสวิชา
3 (2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา

มคอ. 2
5.6.2 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 12 รายวิชา ดังนี้
เดิม
ใหม(
สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0
3 (2-3-5) สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0
สัตว0ป[ก
สัตว0ป[ก
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0 1 (0-3-1) สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0ม
ป[ก
สัตว0ป[ก
สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะ 3 (2-3-5) สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะ
อย@าง
อย@าง
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0
3 (2-3-5) สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0
สัตว0
สัตว0
สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว0 3 (2-3-5) สศ 471 โรคและสุขาภิบาล
ป[ก
สัตว0ป[ก
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโค 1 (0-3-1) สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโค
นมและโคเนื้อ
นมและโคเนื้อ
สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม 3 (2-3-5) สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม
สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ 3 (2-3-5) สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร 1 (0-3-1) สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0ม
สุกร
สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร
3 (2-3-5) สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร
สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 3 (2-3-5) สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร
สศ 421 การใชคอมพิวเตอร0ทาง 3 (2-2-5) สศ 421 การใชคอมพิวเตอร0ทาง
โภชนศาสตร0สัตว0
โภชนศาสตร0สัตว0
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หมายเหตุ
3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
1 (0-3-1) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
1 (0-3-1) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลีย่ นคําอธิบายรายวิชา
1 (0-3-1) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลีย่ นคําอธิบายรายวิชา
3 (2-2-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา

รายวิชาที่ 1 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ0สัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
AS 351 Poultry Housing and Equipments
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความสัมพันธ0ของสรีรวิทยาสัตว0ป[กกับสิ่งแวดลอม พิจารณาที่ตั้งฟาร0มแบบโรงเรือนและ
อุปกรณ0ที่ใชในการเลี้ยง การคํานวณการติดตั้งระบบEvaporative Cooling system ระบบการ
ระบายอากาศความสัมพันธ0ระหว@างสรีรวิทยาสัตว0ป[กกับสิ่งแวดลอม ระบบไฟฟ•าและประปาที่ใชใน
ฟาร0มสัตว0ป[ก
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
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โรงเรือนและอุปกรณ0สัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความสัมพันธ0ของสรีรวิทยา สัตว0ป[กกับสิ่งแวดลอม พิจารณาที่ตั้งฟาร0มแบบโรงเรือน
และอุปกรณ0ที่ใชในการเลี้ยง การคํานวณการติดตั้งระบบ Evaporative Cooling system ระบบการ
ระบายอากาศ ระบบไฟฟ•าและประปาที่ใชในฟาร0มสัตว0ป[ก
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
รายวิชาที่ 2 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[ก
1 (0-3-1)
AS 351 Poultry Farm Practice
วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0มหรือเทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของผูสอน
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตสัตว0ป[กเพื่อความรอบรูและประสบการณ0
จากหน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือภาควิชา
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[ก
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจํา
หลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตสัตว0ป[ก เพื่อความรอบรูและประสบการณ0
จากหน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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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รายวิชาที่ 3 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะอย@าง
3 (2-3-5)
AS 440 Selected Poultry Production
วิชาบังคับก@อน: สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก หรือ เทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของผูสอน
ความสํา คัญ ทางเศรษฐกิจ กําเนิด และพัฒ นาการเลี้ย งสัต ว0ป[กในเมืองไทย พันธุ0 และ
ประเภทของสัตว0ป[ก โรงเรือน อาหาร การใหอาหารสัตว0ป[ก การผสมพันธุ0 และการคัดเลือกพันธุ0 การ
ฟsกไข@ การจัดการโรงฟsก โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก โดยเลือกเฉพาะสัตว0ป[กที่สําคัญเท@านั้น
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 440 การเลี้ยงสัตว0ป[กเฉพาะอย@าง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก หรือ เทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
ระบบการผลิตครบวงจรของสัตว0ป[กที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เช@น เป\ด ห@าน
นกกระทา นกกระจอกเทศ ไก@พื้นเมือง โดยมีการศึกษาทุกระยะ เช@น ระยะกก ระยะเจริญเติบโต
ใหผลผลิตไข@ ระยะพ@อแม@พันธุ0 ความตองการตลาดแปรรูป มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
รายวิชาที่ 4 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0
3 (2-3-5)
AS 460 Animal Product Technology
วิชาบังคับก@อน : : ไม@มี
ส@วนประกอบของซาก และผลพลอยไดจากการฆ@าสัตว0 องค0ประกอบของผลิตภัณฑ0สัตว0
เช@น ขนหนังเนื้อและน้ํานม การจัดการผลิตภัณฑ0สัตว0 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ0 และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ0สัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
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ใหม(
สศ 460

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0สัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : : ไม@มี
ปsจจัยที่มีผลต@อการผลิตเนื้อสัตว0 และผลิตภัณฑ0ที่มีคุณภาพ ขั้นตอนการฆ@าสัตว0และ
อุปกรณ0 การจัดการเนื้อสัตว0 ภายหลังกระบวนการฆ@าการควบคุมคุณภาพเชิงป•องกันในกระบวนการ
ผลิตเนื้อ คุณภาพความสําคัญของระบบ GMP, HACCP ตามโครงการเนื้ออนามัย การใชประโยชน0
จากชิ้นส@วนที่ไดจากการจัดเกรด และตัดแต@งซากการแปรรูปผลิตภัณฑ0เนื้อสัตว0 การจัดการเนื้อสัตว0
และผลิตภัณฑ0จากสัตว0 การจัดการผลพลอยได และของเสียจากโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)

รายวิชาที่ 5 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
AS 471 Poultry Diseases and Sanitation
วิชาบังคับก@อน : : ไม@มี
ศึกษาเกี่ยวกับการสุขาภิบาล วัคซีนและการใชวัคซีนการสุขาภิบาล การฟsกไข@ ยาและ
การใชยาควบคุม และรักษาโรคสัตว0ป[ก, โรคระบาดติดต@อจากเชื้อจุลินทรีย0 โดยศึกษาอาการของโรค
จากการผ@าซาก และการวินิจฉัยทางแบคทีเรีย และทางปรสิตวิทยา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
การสุขาภิบาลวัคซีน และการใชวัคซีนการสุขาภิบาล การฟsกไข@ ยาและการใชยาควบคุม
และรักษาโรคสัตว0ป[ก โรคระบาดติดต@อจากเชื้อจุลินทรีย0 โดยศึกษาอาการของโรคจากการผ@าซาก
และการวินิจฉัยทางแบคทีเรีย และทางปาราสิตวิทยา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)

รายวิชาที่ 6 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 491 การปฏิบัติงานฟาร0มโคนมและโคเนื้อ
1 (0-3-1)
AS 491 Dairy and Beef Farm Practice
วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือ เทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของผูสอน
จั ดใหนั กศึ กษาไดปฏิ บั ติ งานทางดานการผลิ ตโคนมและโคเนื้ อเพื่ อ ความรอบรู และ
ประสบการณ0จากหน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือภาควิชา
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร0มโคนมและโคเนื้อ
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
จั ดใหนั กศึ กษาไดปฏิ บั ติ งานทางดานการผลิ ตโคนมและโคเนื้ อเพื่ อ ความรอบรู และ
ประสบการณ0จากหน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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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รายวิชาที่ 7 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม
3 (2-3-5)
AS 452 Dairy Farm Management
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
การดําเนินงานฟาร0มโคนมในเชิงธุรกิจการวางแผนธุรกิจ และการดําเนินการผลิตในดาน
ต@าง ๆ เช@น การตั้งเป•าหมายการผลิต การวางระบบ การจัดการและแบ@งฝูงโคนม การจัดการเลี้ยงโค
ในระยะต@าง ๆ ของการเจริญเติบโต การจัดการใหอาหารฝูงโค รีดนมโดย การประยุกต0ใชคะแนน
ความสมบูรณ0ของร@างกายเป\นหลัก การสํารองอาหารโคนม การจัดการใหอาหาร การแกปsญหาของ
โคที่ใหผลผลิตสูง การจัดการดานการผสมพันธุ0 ระบบการรีดนมและโรคเตานมอักเสบ ความผิดปกติ
ของกีบ และการตัดแต@งกีบ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร0สําเร็จรูปในการจัดการฟาร0ม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 452 การจัดการฟาร0มโคนม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
การจัดการตนเอง การดําเนินงานฟาร0มโคนมในเชิงธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการ
ดําเนินการผลิตในดานต@าง ๆ เช@น การตั้งเป•าหมายการผลิต การวางระบบ การจัดการและแบ@งฝูงโค
นม การจัดการเลี้ยงโคในระยะต@าง ๆ ของการเจริญเติบโต การจัดการใหอาหารฝูงโครีดนมโดยการ
ประยุกต0ใชคะแนนความสมบูรณ0ของร@างกายเป\นหลัก การสํารองอาหารโคนม การจัดการใหอาหาร
การแกปsญหาของโคที่ใหผลผลิตสูง การจัดการดานการผสมพันธุ0 ระบบการรีดนมและโรคเตานม
อักเสบ ความผิดปกติของกีบ และการตัดแต@งกีบ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร0สําเร็จรูปในการจัดการ
ฟาร0ม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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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รายวิชาที่ 8 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ
3 (2-3-5)
AS 453 Beef Cattle Farm Management
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ลักษณะฟาร0มโคเนื้อ และธุรกิจการเลี้ยงโคเนื้อในปsจจุบัน การจัดทําแผนธุรกิจฟาร0ม
การดําเนินการและเทคนิคการจัดการเลี้ยงโคในระยะต@าง ๆ ของการเจริญเติบโตเพื่อใหการผลิตโค
เนื้ อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การใชคอมพิ ว เตอร0 กั บ งานฟาร0 ม โคเนื้ อ การใชฮอร0 โ มนและสารเร@ ง การ
เจริญเติบโตในโคเนื้อ การจัดการดานฝูงโค การขุนโคเพื่อส@งตลาด เทคนิคการใหอาหาร การควบคุม
โรคพยาธิ การทําทะเบียนประวัติ และการจดบันทึกต@าง ๆ ในฟาร0มโคเนื้อ การจัดการดานการตลาด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 453 การจัดการฟาร0มโคเนื้อ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ลั ก ษณะฟาร0 ม โคเนื้ อ และธุ ร กิ จ การเลี้ ย งโคเนื้ อ การจั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ ฟาร0 ม การ
ดําเนินการ และเทคนิคการจัดการเลี้ยงโคในระยะต@าง ๆ ของการเจริญเติบโต เพื่อใหการผลิตโคเนื้อ
มีประสิทธิภาพการใชคอมพิวเตอร0กับงานฟาร0มโคเนื้อ การใชฮอร0โมนและสารเร@งการเจริญเติบโตใน
โคเนื้อ การจัดการดานฝูงโคการขุนโค เพื่อส@งตลาด เทคนิคการใหอาหารการควบคุมโรค พยาธิ การ
ทําทะเบียนประวัติ และการจดบันทึกต@าง ๆ ในฟาร0มโคเนื้อ การจัดการดานการตลาด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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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รายวิชาที่ 9 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร
1 (0-3-1)
AS 392 Swine Farm Practice
วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือ เทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของผูสอน
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตสุกร เพื่อความรอบรูและประสบการณ0จาก
หน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา หรือภาควิชา
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร0มสุกร
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก@อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร0ม หรือเทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตสุกร เพื่อความรอบรูและประสบการณ0จาก
หน@วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)
รายวิชาที่ 10 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 454 การจัดการฟาร0มสุกร
3 (2-3-5)
AS 454 Swine Farm Management
วิชาบังคับก@อน : สศ 243 การผลิตสุกร หรือ เทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ผูสอน
ศึกษาโครงการอุตสาหกรรมการผลิต และการตลาดของสุกร การวางแผนธุรกิจสําหรับ
การดํ า เนิ น งานฟาร0 มสุ กร การจั ด การเลี้ ย งดู สุ ก รในระยะต@ า ง ๆ ของอายุ และการเจริ ญ เติ บโต
ตลอดจนการขุนสุกรส@งตลาด การจัดการเลี้ยงดูสุกรพันธุ0 การจัดการดานอาหาร และการใหอาหาร
การจัดการดานของเสียจากฟาร0มสุกร และการจัดการดานแผนการตลาด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 การจัดการดานอาหารและการใหอาหาร การจัดการดานของ
เสียจากฟาร0มสุกร และการจัดการดานแผนการตลาด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)

รายวิชาที่ 11 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร
3 (2-3-5)
AS 473 Swine Diseases and Sanitation
วิชาบังคับก@อน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง และ
ชว 330 จุลชีววิทยา
ศึ ก ษาโรคและพยาธิ ที่ สํ า คั ญ ของสุ ก ร อาการของโรค วิ ธี ก ารตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรค
การป•องกันกําจัดสภาพที่ถูกสุขาภิบาลในฟาร0ม การรักษาความสะอาดของโรงเรือนอุปกรณ0 และ
เครื่องใชต@าง ๆ การกําจัดของเสียภายในฟาร0ม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง
และ ชว 330 จุลชีววิทยา
โรคและพยาธิที่สํา คัญของสุกร อาการของโรค วิธี การตรวจวิ นิจฉั ยโรค การป•องกั น
กําจัด สภาพที่ถูกสุขาภิบาลในฟาร0ม การรักษาความสะอาดของโรงเรือนอุปกรณ0 และเครื่องใชต@าง
ๆ การกําจัดของเสียภายในฟาร0ม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)

รายวิชาที่ 12 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 421 การใชคอมพิวเตอร0ทางโภชนศาสตร0สัตว0
3 (2-2-5)
AS 421 Computer Usage in Animal Nutrition
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาลักษณะและการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชในงานอาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 421 การใชคอมพิวเตอร0ทางโภชนศาสตร0สัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ลักษณะและการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชในงานอาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 เปลี่ยนรหัสวิชา / เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้
เดิม
ใหม(
หมายเหตุ
สศ 414 กายวิภาคและสรีรวิทยา 3 (2-3-5) สศ 413 กายวิภาคและ
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
ของสัตว0ป[ก
สรีรวิทยาของสัตว0ป[ก
คําอธิบายรายวิชา
มจ 497 สหกิจศึกษา หรือ
9 (ปฏิบัติ สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
9 (ปฏิบัติ เปลี่ยนรหัสวิชา/
ไม@นอย
ไม@นอย
คําอธิบายรายวิชา
กว@า 15
กว@า 16
สัปดาห0)
สัปดาห0)
มจ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ 9 (ปฏิบัติ สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ 9 (ปฏิบัติ เปลี่ยนรหัสวิชา/
ไม@นอย
ไม@นอย
คําอธิบายรายวิชา
กว@า 15
กว@า 16
สัปดาห0)
สัปดาห0)
มจ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน 9 (ปฏิบัติ สศ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน 9 (ปฏิบัติ เปลี่ยนรหัสวิชา/
หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
ไม@นอย
หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
ไม@นอย
คําอธิบายรายวิชา
กว@า 15
กว@า 16
สัปดาห0)
สัปดาห0)
สศ 302 การควบคุมคุณภาพ
3 (2-3-5) สศ 301 การควบคุมคุณภาพ
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
อาหารสัตว0
อาหารสัตว0
คําอธิบายรายวิชา
สศ 412 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) สศ 411 การเจริญเติบโตของ
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
สัตว0
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่ 1 เปลี่ยนรหัสวิชา/คําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 414 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
AS 414 Avian Anatomy and Physiology
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาความรูพื้นฐานของสัตว0ป[ก กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต@าง ๆ เช@น ระบบ
ปกคลุมร@างกาย ระบบโครงร@างและกลามเนื้อ ระบบหมุนเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบย@อยอาหาร
ระบบหายใจ โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ0 เพศผูและเพศเมีย ตลอดจน การออกไข@ และต@อมไรท@อ
เป\นตน เพื่อนําเอาความรูและเทคนิคไปใช ในการแกปsญหาในการเลี้ยง
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
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ใหม(
สศ 413

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความรูพื้นฐานของสัตว0ป[ก กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต@าง ๆ เช@น ระบบปกคลุม
ร@างกาย ระบบโครงร@างและกลามเนื้อ ระบบหมุนเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบย@อยอาหาร ระบบ
หายใจ โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ0 เพศผูและเพศเมีย ตลอดจนการออกไข@ และต@อมไรท@อ เป\นตน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)

รายวิชาที่ 2 เปลี่ยนรหัสวิชา/คําอธิบายรายวิชา
เดิม
มจ 497 สหกิจศึกษา
9 หน@วยกิต
MJ 497 Co-operative Education
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
เป\นการทํางาน หรือ ฝŠกปฏิบัติงานจริง หรือ วิจัย ในหน@วยงานของราชการ หรือ เอกชน
ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับสาขาวิชาเป\นระยะเวลา 15 สัปดาห0 โดยนักศึกษาจะตองผ@านการ
อบรมเตรียมความพรอมเขาร@วมโครงการสหกิจศึกษาก@อนไปปฏิบัติงาน จัดทํารายงานปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และเขารับการสัมมนาร@วมกับอาจารย0นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว
(ปฏิบัติไม@นอยกว@า 15 สัปดาห0)
ใหม(
สศ 497 สหกิจศึกษา
9 หน@วยกิต
วิชาบังคับก@อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และผ@านการอบรมเตรียมความพรอม
ก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม@นอยกว@า 30 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป\นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนิ นงาน
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู@เป\นระยะเวลา ไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0ต@อเนื่อง นักศึกษาจะตองผ@าน
การอบรม เตรียมความพรอมก@อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว@างนักศึกษา อาจารย0ที่ปรึกษา หรือ อาจารย0
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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)

รายวิชาที่ 3 เปลี่ยนรหัสวิชา/คําอธิบายรายวิชา
เดิม
มจ 498 การเรียนรูอิสระ
9 หน@วยกิต
MJ 498 Independent Learning
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
นักศึกษาวิจัย หรือศึกษา หรือโครงงานวิชาชีพ หรือฝŠกอบรมเสริมทักษะความรู ทั้งนี้อาจ
ผสมผสานกัน ตามความสนใจ ความถนัดภายใตการดูแล และแนะนําจากอาจารย0ที่ปรึกษาวิชาการ
เรี ยนรู อิ สระ มี การกํ าหนดใหเขี ยนเป\ นโครงการศึ กษาของนั กศึ กษาแต@ ละคน นํ าเสนอรายงานผล
อภิปราย และการประเมินผล ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
(ปฏิบัติไม@นอยกว@า 15 สัปดาห0)
ใหม(
สศ 498 การเรียนรูอิสระ
9 หน@วยกิต
วิชาบังคับก@อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาจมีการฝŠกอบรม
เพื่อเสริม สรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใต
การกํากับดูแลของ อาจารย0ที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงร@างการ
เรียนรูอิสระ ส@งรายงาน ฉบับสมบูรณ0 และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา
(ปฏิบัติไม@นอยกว@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)
รายวิชาที่ 4 เปลี่ยนรหัสวิชา/คําอธิบายรายวิชา
เดิม
มจ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
9 หน@วยกิต
MJ 499 Studying or Training Abroad
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
นักศึกษาไปศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาอยู@ ขั้นตอนการดําเนินการประกอบดวยการเสนอโครงการศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ
ฝŠ กอบรม การรายงานผลในลั กษณะของรายงานทางวิ ชาการ ทุ กขั้ นตอนอยู@ ในความเห็ นชอบของ
อาจารย0ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
(ปฏิบัติไม@นอยกว@า 15 สัปดาห0)
ใหม(
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
9 หน@วยกิต
วิชาบังคับก@อน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
การศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษา
ตองเขี ย น โครงการศึ กษา ส@ งรายงานฉบั บ สมบู ร ณ0 และนํ า เสนอผลงาน โดยทุ กขั้ น ตอนอยู@ ใน
ความเห็นชอบของ อาจารย0ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝŠกงาน หรือ ฝŠกอบรมต@างประเทศ
(ปฏิบัติไม@นอยกว@า 16 สัปดาห0)
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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)
รายวิชาที่ 5 เปลี่ยนรหัสวิชา/คําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 302 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว0
3 (2-3-5)
AS 302 Feed Quality Control
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
เงื่อนไขรายวิชา : เฉพาะนักศึกษาคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี
ศึกษาแหล@ง และชนิดของสารยับยั้งการเจริญเติบโต สารพิษในธรรมชาติสารพิษจาก
เชื้อจุลินทรีย0 ซึ่งมีในวัตถุดิบอาหารสัตว0ลักษณะอาการผิดปกติในสัตว0 ที่เกิดจากการไดรับสารพิษ
ชนิดต@าง ๆ การปรับปรุงคุณภาพ การทําลายสารพิษและการป•องกัน การเกิดพิษจากเชื้อจุลินทรีย0ใน
วัตถุดิบ และอาหารผสม การตรวจสอบหาสารยับยั้ง และสารพิษในอาหารสัตว0 ความสัมพันธ0ระหว@าง
การใชประโยชน0ไดของโภชนะกับสารยับยั้ง หรือสารพิษการตรวจสอบคุณภาพ ในดานโภชนะ เช@น
โปรตีนพลังงานแร@ธาตุ ฯลฯ ในวัตถุดิบและอาหารสําเร็จรูป กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
เงื่อนไขรายวิชา : เฉพาะนักศึกษาคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี
แหล@ ง และชนิ ด ของสารยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โต สารพิ ษ ในธรรมชาติ สารพิ ษ จาก
เชื้อจุลินทรีย0 ซึ่งมีในวัตถุดิบอาหารสัตว0 ลักษณะอาการผิดปกติในสัตว0ที่เกิดจากการไดรับสารพิษ
ชนิดต@าง ๆ การปรับปรุงคุณภาพ การทําลายสารพิษ และการป•องกันการเกิดพิษจากเชื้อจุลินทรีย0 ใน
วัตถุดิบและอาหารผสม การตรวจสอบหาสารยับยั้งและสารพิษในอาหารสัตว0 ความสัมพันธ0ระหว@าง
การใชประโยชน0ไดของโภชนะกับสารยับยั้งหรือสารพิษ การตรวจสอบคุณภาพในดานโภชนะ เช@น
โปรตีน พลังงาน แร@ธาตุ ฯลฯ ในวัตถุดิบและอาหารสําเร็จรูป กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)

มคอ. 2

174

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)
รายวิชาที่ 6 เปลี่ยนรหัสวิชา/คําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 412 การเจริญเติบโตของสัตว0
3 (2-3-5)
AS 412 Animal Growth
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาเกี่ ยวกับลั กษณะของการเจริญเติ บโตของร@างกาย รวมทั้งการเจริญเติ บโตของ
เนื้ อเยื่ อต@ า ง ๆ ของร@ า งกายปs จ จั ย ที่ ควบคุ มและมี อิทธิ พลต@ อการเจริ ญ เติ บโตทั้ งทางดานอาหาร
สรีรวิทยา และสภาพแวดลอมการเจริญเติบโตของร@างกายที่มีผลต@อการสืบพันธุ0ซากสัตว0 และการ
ใหผลผลิตศึกษาถึงสารเร@งการเจริญเติบโตของร@างกายสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ลักษณะของการเจริญเติบโตของร@างกาย รวมทั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต@าง ๆ ของ
ร@ า งกาย ปs จ จั ย ที่ ค วบคุ ม และมี อิ ท ธิ พ ลต@ อ การเจริ ญ เติ บ โตทั้ ง ทางดานอาหาร สรี ร วิ ท ยาและ
สภาพแวดลอม การเจริญเติบโตของร@างกายที่มีผลต@อการสืบพันธุ0 ซากสัตว0 และการใหผลผลิตศึกษา
ถึงสารเร@งการเจริญเติบโตของร@างกายสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
เดิม
ใหม(
หมายเหตุ
สศ 301 โภชนศาสตร0สัตว0ป[ก
3 (2-3-5) สศ 401 โภชนศาสตร0และการ 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/
ใหอาหารสัตว0ป[ก
คําอธิบายรายวิชา
สศ 459 การจัดการโรงงาน
3 (2-3-5) สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหาร 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/
อาหารสัตว0
สัตว0
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่ 1 เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 301 โภชนศาสตร0สัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
สศ 301 Poultry Nutrition
วิชาบังคับก@อน : สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน หรือ เทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของผูสอน
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สรี ร วิ ท ยา ระบบย@ อ ยอาหารของสั ต ว0 ป[ ก โภชนะและการวิ เ คราะห0
รายละเอียดดานโครงสราง ส@ว นประกอบของโภชนะชนิดต@าง ๆ และขบวนการเมตาโบลิซึมของ
คาร0โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ไวตามิน แร@ธาตุ อาหารพลังงานสารเพิ่มเติม ในอาหารสัตว0 วัตถุดิบ
อาหารสัตว0 และการประกอบสูตรอาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 401 โภชนศาสตร0และการใหอาหารสัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : สศ 200 โภชนศาสตร0สัตว0เบื้องตน หรือ เทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
สรีรวิทยาระบบย@อยอาหารของสัตว0ป[ก โครงสรางส@วนประกอบของโภชนะชนิดต@าง ๆ
และกระบวนการเมตาโบลิซึมของคาร0โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ไวตามิน แร@ธาตุอาหาร พลังงานสาร
เพิ่มเติม ในอาหารสัตว0 วัตถุดิบอาหารสัตว0 การประกอบสูตรอาหารสัตว0 และการใหอาหาร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
รายวิชาที่ 2 เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 459 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว0
3 (2-3-5)
สศ 459 Feed Manufacturing Management
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ลักษณะการดําเนินกิจการโรงงานอาหารสัตว0 และธุรกิจโรงงานอาหารสัตว0 ในประเทศ
ไทย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับโรงงานอาหารสัตว0 ความสําคัญของระบบคุณภาพในการ
บริเวณโรงงานใหโรงงานอาหารสัตว0 การวางผังการจัดการต@าง ๆ ในโรงงานอาหารสัตว0 การจัดการ
สิ่งแวดลอม ปsญหาและอุปสรรค และการแกไขในการดําเนินธุรกิจ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ประวัติความเป\นมาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว0 ลักษณะการดําเนินกิจการและการ
จัดการโรงงานอาหารสัตว0ในประเทศไทย ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับโรงงานอาหารสัตว0
ชนิดและการทํางานของเครื่องมืออุปกรณ0ที่ใชในโรงงานอาหารสัตว0 การผลิตอาหารสัตว0และควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว0ดวยระบบประกันคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม การแกไขปsญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจอาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 เพิ่มรายวิชาใหม( จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้
เดิม
ใหม(
สศ 444 การผลิตไก@เพื่อการคา
สศ 483 การบริหารธุรกิจและ
การตลาดของสัตว0ป[ก
สศ 481 การจัดการธุรกิจ
ปศุสัตว0
สศ 490 การฝŠกงาน
สศ 491 ปsญหาพิเศษ

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

หมายเหตุ
เพิ่มใหม@
เพิ่มใหม@

3 (2-3-5)

เพิ่มใหม@

3 (ไม@นอยกว@า เพิ่มใหม@
270 ชั่วโมง)
3 (ปฏิบัตินอก เพิม่ ใหม@
เวลา)

รายวิชาที่ 1
สศ 444 การผลิตไก@เพื่อการคา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
การผลิตไก@เป\นการคาทุกชนิด เช@น ไก@เนื้อ ไก@ไข@ ไก@พื้นเมือง ไก@สวยงาม ตลอดชีพจักร
เช@น ระยะไก@เล็ก ไก@รุ@น ไก@พ@อแม@พันธุ0 ปู{ย@าพันธุ0 การฟsกไข@และตูฟsก รวมทั้งศึกษาทางดานกายวิภาค
และสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธุ0 โรงเรือนอุปกรณ0 การแปรรูปผลผลิต การตลาด มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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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รายวิชาที่ 2
สศ 483 การบริหารธุรกิจและการตลาดของสัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : สศ 241 การผลิตสัตว0ป[ก หรือ เทียบเท@าตาม
ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
พั น ธุ0 สั ต ว0 ป[ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ0 ที่ ต ลาดนิ ย ม การบริ ห ารการลงทุ น ดานการผลิ ต และ
การตลาดสัตว0ป[ก การประเมินอนาคตดานการผลิตและการตลาด งานดานการขาย การวิจัยธุรกิจ
และการตลาด การตลาดต@างประเทศ การศึกษาวิเคราะห0ต@าง ๆ เช@น ดานลูกคา ดานคู@แข@งขัน ดาน
ส@วนแบ@งตลาด ดานกําไร ดานกลยุทธ0 การศึกษาดูงานนอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
รายวิชาที่ 3
สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว0 หรือ
กจ 200 ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ หรือ เทียบเท@าตาม
ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
ความสํ า คั ญ ขอบเขตและจริ ย ธรรมของนั ก การจั ด การธุ ร กิ จ ปศุ สั ต ว0 ระบบองค0 ก ร
กระบวนการจัดการ ดานการเงินบัญชี การผลิต เศรษฐศาสตร0 การลงทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ
ปศุสัตว0 การตลาดภายในและต@างประเทศ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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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รายวิชาที่ 4
สศ 490 การฝŠกงาน
3 (0-270-0)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
จัดใหนักศึกษาไดเขาฝŠกงานทางดานการผลิตสัตว0 เช@น การผลิตสัตว0ป[ก การผลิตสุกร
การผลิ ตโคนมและโคเนื้ อ และการผลิ ต อาหารสั ต ว0 เพื่ อเพิ่ ม ความรอบรู และประสบการณ0 จ าก
หน@วยงานราชการและเอกชน โดยความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 270 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
รายวิชาที่ 5
สศ 491 ปsญหาพิเศษ
3 (ปฏิบัตินอกเวลา)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
นักศึกษาเลือกคนควาหรือทดลองในหัวขอที่สนใจทางดานสัตวศาสตร0 และเรียบเรียง
เขียนเป\นรายงานตามหลักวิชาการภายใตการควบคุม และแนะนําของอาจารย0ที่ปรึกษาปsญหาพิเศษ
(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 โดยเปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนชื่อวิชา/เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
จํานวน 13 รายวิชา ดังนี้
เดิม
ใหม(
หมายเหตุ
สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[กสวยงาม 3 (2-3-5) สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[ก
3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
สวยงาม
สศ 443 การเลี้ยงและการ
3 (2-3-5) สศ 443 การเลี้ยงและการ
3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
อนุรักษ0ไก@พื้นเมือง
อนุรักษ0ไก@พื้นเมือง
สศ 492 ระบบคุณภาพและ
3 (3-0-6) สศ 484 ระบบคุณภาพและ
3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/
มาตรฐานฟาร0มสัตว0ป[ก
มาตรฐานฟาร0มสัตว0ป[ก
คําอธิบายรายวิชา
สศ 486 การประกวดและตัดสิน 3 (2-3-5) สศ 486 การประกวดและตัดสิน 3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
โค-กระบือ
โค-กระบือ
สศ 458 การจัดการโรงฆ@าสัตว0
3 (2-3-5) สศ 457 การจัดการโรงฆ@าสัตว0 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
และผลิตภัณฑ0
และผลิตภัณฑ0
คําอธิบายรายวิชา
สศ 305 ไขมันในอาหารสัตว0
3 (3-0-6) สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว0
3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา
สศ 306 ไวตามินและแร@ธาตุใน 3 (3-0-6) สศ 304 ไวตามินและแร@ธาตุใน 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/
อาหารสัตว0
อาหารสัตว0
คําอธิบายรายวิชา
สศ 308 เครื่องมือวิทยาศาสตร0 3 (2-3-5) สศ 306 เครื่องมือวิทยาศาสตร0 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
ชั้นสูงเพื่อการวิเคราะห0อาหาร
ชั้นสูงเพื่อการวิเคราะห0อาหาร
คําอธิบายรายวิชา
สัตว0
สัตว0
สศ 407 อาหารและการใหอาหาร 3 (3-0-6) สศ 405 โภชนาศาสตร0และการ 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ ชื่อ
มา
ใหอาหารมา
วิชา/คําอธิบายรายวิชา
สศ 408 อาหารและการใหอาหาร 3 (3-0-6) สศ 406 โภชนาศาสตร0และการ 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ ชื่อ
สัตว0ป{า
ใหอาหารสัตว0ป{า
วิชา/คําอธิบายรายวิชา
สศ 491 กฎหมายอาหารสัตว0
3 (2-3-5) สศ 480 กฎหมายอาหารสัตว0
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
สศ 490 การศึกษาหัวขอสนใจ
3 (2-3-5) สศ 493 การศึกษาหัวขอสนใจ 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
สศ 412 การเจริญเติบโตของสัตว0 3 (2-3-5) สศ 411 การเจริญเติบโต
3 (2-3-5) ยายไปกลุ@มเอกบังคับ
ของสัตว0
(วิชาเอกอาหารสัตว0) /
เปลี่ยนรหัส/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
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รายวิชาที่ 1 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 441 การเลี้ยงสัตว0ป[กสวยงาม
3 (2-3-5)
AS 441 Fancy Birds Raising
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาธรรมชาติ วิธีการและปsจจัยในการผลิตสัตว0ป[กสวยงามชนิดต@าง ๆ รวมถึงระบบ
การผสมพัน ธุ0 ปรั บปรุ งพั นธุ0 การเลี้ยงดู การใหอาหาร การคัดเลือก การจัด การ การตลาด และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ มีการปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[กสวยงามในมหาวิทยาลัย การศึกษานอกสถานที่
เช@น การเยี่ยมชม กิจการฟาร0มทั้งของภาคเอกชน และรัฐบาล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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 การใหอาหาร การคัดเลือก การจัดการ การตลาด และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ มีการปฏิบัติงานฟาร0มสัตว0ป[กสวยงามในมหาวิทยาลัย การศึกษานอกสถานที่ เช@น การ
เยี่ยมชม กิจการฟาร0มทั้งของภาคเอกชนและรัฐบาล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
รายวิชาที่ 2 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษ0ไก@พื้นเมือง
3 (2-3-5)
AS 443 Native Chickens Conservation and Raising
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
พันธุ0และลักษณะประจําพันธุ0ของไก@พื้นเมืองไทย ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคการ
ผสม และปรับปรุงพันธุ0ไก@ชน กติกาการแข@งขันทางเกมกีฬา และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
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ใหม(
สศ 443

การเลี้ยงและการอนุรักษ0ไก@พื้นเมือง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
พันธุ0และลักษณะประจําพันธุ0ของไก@พื้นเมืองไทย ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเลี้ยง
และการจัดการเทคนิคการผสม และปรับปรุงพันธุ0ไก@ชน โรคและการสุขาภิบาล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)

รายวิชาที่ 3 เปลี่ยนรหัสวิชา/ คําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 492 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร0มสัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
AS 492 Quality System and Poultry Farm Standardization
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ระเบี ยบที่ เ กี่ย วของกั บ การเลี้ ย งสั ต ว0 ป[กมาตรฐาน ฟาร0 มการเลี้ย งสั ต ว0ป[ ก ชนิ ด และ
ประเภทต@าง ๆ ระบบประกันคุณภาพการผลิต (ISO, GFP, HACCP) การควบคุม การใชยา และสาร
ตกคางในเนื้อไก@ และการประเมิน ระบบการผลิตเพื่อใหไดมาตรฐานสากล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 484 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร0มสัตว0ป[ก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ระเบีย บที่เกี่ย วของกับการเลี้ยงสัตว0ป[ก มาตรฐานฟาร0มการเลี้ย งสัตว0 ป[ก ชนิ ด และ
ประเภทต@าง ๆ ระบบประกันคุณภาพการผลิต เช@น GAP, HACCP, Animal Welfare ฯลฯ
การควบคุมการใชยา และสารตกคางในเนื้อไก@ การประเมินระบบการผลิตเพื่อใหไดมาตรฐานสากล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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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รายวิชาที่ 4 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
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 การใชระบบคะแนน การตัดสินซาก และการตรวจสอบคุณภาพซาก
เพื่อการปรุงอาหาร การเตรียมโค-กระบือเขาประกวด และการจัดประกวดโค-กระบือมีชีวิต และ
คุณภาพซาก
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 486 การประกวดและตัดสินโค-กระบือ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
พันธุ0และสมาคมพันธุ0 การตัดสินและการคัดเลือกโค-กระบือ รูปร@างและลักษณะของ
พันธุ0ต@าง ๆ เกณฑ0การตั ดสินการใชระบบคะแนน การเตรีย มโค-กระบือเขาประกวด และการจั ด
ประกวดโค-กระบือมีชีวิต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
รายวิชาที่ 5 เปลี่ยนรหัสวิชา/ คําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 458
การจัดการโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0
3 (2-3-5)
AS 458
Slaughter house and Animal Products management
วิชาบังคับก@อน:ไม@มี
ความเป\ น มา และลั กษณะของการดํ า เนิ น กิ จ การโรงงานฆ@ า สั ต ว0 ใ นประเทศไทย
ระเบียบ ขอบังคับ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการโรงฆ@าสัตว0 ความสําคัญของ
ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) และระบบอื่น ๆ ในโรงงานฆ@าสัตว0 และผลิตภัณฑ0 การวางผัง และการจัดการในโรงเรือนฆ@า
ชํา แหละสั ตว0 การจั ด การตั ด แต@ ง และการแปรรู ป ผลิ ตภั ณฑ0จ ากซากสัต ว0 การผลิต เนื้ อสัต ว0ต าม
โครงการเนื้ออนามัย การจัดการของเสีย ปsญหาอุปสรรคในขบวนการฆ@าชําแหละ และแปรรูปสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
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ใหม(
สศ 457

การจัดการโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความเป\ นมาและลั กษณะของการดํา เนิ นกิ จ การโรงฆ@ าสั ต ว0ในประเทศไทย ระเบี ย บ
ขอบั งคับ และพระราชบัญ ญัติที่เกี่ย วของในการดําเนินกิ จการโรงฆ@า สัตว0 ความสํ าคัญ ของระบบ
GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),
และระบบอื่น ๆ ในโรงฆ@าสัตว0 และผลิตภัณฑ0 การวางผังและการจัดการในโรงฆ@าชําแหละสัตว0 การ
จัดการของเสีย ปsญหาและอุปสรรคในการฆ@าและชําแหละ และแปรรูป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)

รายวิชาที่ 6 เปลี่ยนรหัสวิชา/ คําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 305 ไขมันในอาหารสัตว0
3 (3-0-6)
AS 305 Fat in Animal Nutrition
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน หรือ เทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
ศึกษาความสํา คัญของไขมัน ไขมันจากพืช และไขมันจากสัตว0 ทางเคมี ชีวเคมี และ
โภชนะการย@อย การดูดซึม และการขนส@ง ไขมันของสัตว0กระเพาะเดี่ยว และสัตว0เคี้ยวเอื้อง กรด
ไขมันที่จําเป\นในอาหารสัตว0 และการใชไขมันในอาหารสัตว0
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว0
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน หรือ เทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
ความสําคัญของไขมัน ไขมันจากพืช และไขมันจากสัตว0 ทางเคมี ชีวเคมีและโภชนะ
การย@อย การดูดซึมและการขนส@งไขมันของสัตว0กระเพาะเดี่ยวและสัตว0เคี้ยวเอื้อง กรดไขมันที่จําเป\น
ในอาหารสัตว0 และการใชไขมันในอาหารสัตว0 รวมถึงการขาดและการเสริมกรดไขมันที่จําเป\นใน
อาหารสัตว0
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)

รายวิชาที่ 7 เปลี่ยนรหัสวิชา/ คําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 306 ไวตามินและแร@ธาตุในอาหารสัตว0
3 (3-0-6)
AS 306 Vitamins and minerals in Animal Nutrition
วิชาบังคับก@อน :ไม@มี
ศึกษาคุณสมบัติและโครงสรางทางเคมีขบวนเมตาโบลิซึมหนาที่ความตองการแหล@งใน
ธรรมชาติการขาดการเสริมและการเป\นพิษของไวตามินและแร@ธาตุแต@ละชนิด
(บรรยาย 3ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชัว่ โมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 304 ไวตามินและแร@ธาตุในอาหารสัตว0
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
คุณสมบั ติ และโครงสรางทางเคมี ขบวนเมตาโบลิ ซึม หนาที่ ความตองการแหล@ งใน
ธรรมชาติ การขาด การเสริมและการเป\นพิษของไวตามินและแร@ธาตุแต@ละชนิด
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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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รายวิชาที่ 8 เปลี่ยนรหัสวิชา/ คําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 308 เครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงเพื่อการวิเคราะห0อาหารสัตว0
3 (2-3-5)
AS 308 Advance Scientific Instruments for Animal Feed Analysis
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาความรูพื้นฐาน และหลักการทํางานของอุปกรณ0 และเครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูง
ที่สํ าคั ญในการวิเ คราะห0ทางอาหารสัต ว0 การใชอุ ปกรณ0 และเครื่ องมื อวิ ทยาศาสตร0 ชั้น สูง ในการ
วิเคราะห0เชิงปริมาณ และคุณภาพของโปรตีน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 306 เครื่องมือวิทยาศาสตร0ชั้นสูงเพื่อการวิเคราะห0อาหารสัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความรู พื้นฐาน และหลักการทํา งานของอุ ปกรณ0 และเครื่องมื อวิทยาศาสตร0 ชั้น สูงที่
สํ า คั ญ ในการวิ เ คราะห0 ท างอาหารสั ต ว0 การใชอุ ป กรณ0 แ ละเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร0 ชั้ น สู ง ในการ
วิเคราะห0เชิงปริมาณ และคุณภาพของอาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
รายวิชาที่ 9 เปลี่ยนรหัสวิชา/ ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 407 อาหารและการใหอาหารมา
3 (3-0-6)
AS 407 Horse Nutrition and Feeding
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน หรือ เทียบเท@าตาม
ความเห็นชอบของผูสอน
ศึกษาถึงสรีรวิทยาของระบบย@อยอาหาร โภชนะและความตองการโภชนะ พฤติกรรม
การกินอาหาร และการควบคุมปริมาณอาหารที่กิน ความสัมพันธ0ระหว@างโภชนะ โรคและการให
อาหารมา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห0)
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ใหม(
สศ 405

โภชนศาสตร0และการใหอาหารมา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน หรือ เทียบเท@าตาม
ความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
สรีรวิทยาของระบบย@อยอาหาร โภชนะและความตองการโภชนะ พฤติกรรมการกิ น
อาหาร และการควบคุมปริมาณอาหารที่กิน ความสัมพันธ0ระหว@างโภชนะ โรค และการใหอาหารมา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)

รายวิชาที่ 10 เปลี่ยนรหัสวิชา/ ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 408 อาหารและการใหอาหารสัตว0ป{า
3 (2-3-5)
AS 408 Wildlife Nutrition and Feeding
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน หรือเทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของผูสอน
ศึกษาถึงสรีรวิทยาของระบบย@อยอาหาร โภชนะและความตองการโภชนะ พฤติกรรม
การกินอาหาร และการควบคุมปริมาณอาหารที่กิน ความสัมพันธ0ระหว@างโภชนะ โรคและการให
อาหารสัตว0ป{า
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 406 โภชนศาสตร0และการใหอาหารสัตว0ป{า
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน หรือเทียบเท@า
ตามความเห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตร
สรีรวิทยาของระบบย@อยอาหารโภชนะ และความตองการโภชนะ พฤติกรรมการกิ น
อาหาร และการควบคุมปริมาณอาหารที่กิน ความสัมพันธ0ระหว@างโภชนะ โรคและการใหอาหารสัตว0
ป{า
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)

รายวิชาที่ 11 เปลี่ยนรหัสวิชา
เดิม
สศ 491 กฎหมายอาหารสัตว0
3 (2-3-5)
AS 491 Feed Law
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติอาหารสัตว0 กฎกระทรวงและระเบียบเกี่ยวกับอาหาร
สัตว0 และโรงงานอาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 480 กฎหมายอาหารสัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติอาหารสัตว0 กฎกระทรวงและระเบียบเกี่ยวกับอาหาร
สัตว0 และโรงงานอาหารสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)
รายวิชาที่ 12 เปลี่ยนรหัสวิชา
เดิม
สศ 490 การศึกษาหัวขอสนใจ
3 (2-3-5)
AS 490 Selected Topic
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
เลื อ กศึ ก ษาในหั ว ขอสนใจขอหนึ่ ง หรื อ มากกว@ า ในสาขาวิ ช าสั ต ว0 ศ าสตร0 ต ามความ
เห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตรโดยคําแนะนําของอาจารย0ประจําวิชาและเรียบเรียงเป\นรายงาน
ตามรูปแบบที่กําหนด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
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ใหม(
สศ 493

การศึกษาหัวขอสนใจ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
เลื อ กศึ ก ษาในหั ว ขอสนใจขอหนึ่ ง หรื อ มากกว@ า ในสาขาวิ ช าสั ต ว0 ศ าสตร0 ต ามความ
เห็นชอบของอาจารย0ประจําหลักสูตรโดยคําแนะนําของอาจารย0ประจําวิชาและเรียบเรียงเป\นรายงาน
ตามรูปแบบที่กําหนด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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)

รายวิชาที่ 13 ย*ายไปกลุ(มเอกบังคับ(วิชาเอกอาหารสัตว) /เปลี่ยนรหัส/เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 412 การเจริญเติบโตของสัตว0
3 (2-3-5)
AS 412 Animal Growth
วิชาบังคับก@อน: ไม@มี
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการเจริญเติบโตของร@างกาย รวมทั้งการเจริญเติบโตของ
เนื้อเยื่อต@าง ๆ ของร@างกาย ปsจจัยที่ควบคุมและมีอิทธิพลต@อการเจริญเติบโต ทั้งทางดานอาหาร
สรีรวิทยา และสภาพแวดลอม การเจริญเติบโตของร@างกายที่มีผลต@อการสืบพันธุ0 ซากสัตว0 และการ
ใหผลผลิตศึกษาถึงสารเร@งการเจริญเติบโตของร@างกายสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ลักษณะของการเจริญเติบโตของร@างกาย รวมทั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต@าง ๆ ของ
ร@ า งกาย ปs จ จั ย ที่ ค วบคุ ม และมี อิ ท ธิ พ ลต@ อ การเจริ ญ เติ บ โต ทั้ ง ทางดานอาหาร สรี ร วิ ท ยาและ
สภาพแวดลอม การเจริญเติบโตของร@างกายที่มีผลต@อการสืบพันธุ0ซากสัตว0 และการใหผลผลิตศึกษา
ถึงสารเร@งการเจริญเติบโตของร@างกายสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 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
ชื่อรายวิชา
1. สศ 304 สารเสริมในอาหารสัตว0
2. สศ 350 เครื่องทุ@นแรง อุปกรณ0และโรงเรือนเลี้ยงสัตว0
3. สศ 401 โภชนศาสตร0สัตว0ป[กประยุกต0
4. สศ 405 อาหารและการใหอาหารสุนัขและแมว
5. สศ 406 อาหารและการใหอาหารกระต@าย
6. สศ 410 การสืบพันธุ0ของสัตว0
7. สศ 444 การขุนโค-กระบือ
8. สศ 457 การจัดการโรงงานนม
9. สศ 464 นมและผลิตภัณฑ0นม
10. ทอ 441 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0นม
11. ทอ 470 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ0เนื้อ
12. สศ 481 การตลาดสัตว0ป[ก
13. สศ 482 การตลาดโค-กระบือ
14. สศ 483 การตลาดสุกร
15. สศ 484 สหกรณ0โคนมและการตลาด
16. สศ 487 การประกวดและตัดสินสุกร
17. สศ 493 การจัดการธุรกิจฟาร0มสัตว0ป[ก

หน(วยกิต
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)

หมายเหตุ
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
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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) ยายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยน
รหัส/เปลี่ยนชื่อ
สศ 354 การจัดการและอนุรักษ0 3 (2-3-5) สศ 354 การจัดการและอนุรักษ0 3 (2-3-5) ยายเป\นรายวิชากลาง
นกในธรรมชาติ
นกในธรรมชาติ
ของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
สศ 442 สัตว0ป[กเพื่อการอนุรักษ0 3 (2-3-5) สศ 442 สัตว0ป[กเพื่อการอนุรักษ0 3 (2-3-5) ยายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
สศ 446 การเลี้ยงสุนัข
3 (2-3-5) สศ 446 การเลี้ยงสุนัข
3 (2-3-5) ยายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
สศ 447 การเลี้ยงแมว
3 (2-3-5) สศ 447 การเลี้ยงแมว
3 (2-3-5) ยายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
สศ 480 การตลาดปศุสัตว0
3 (2-3-5) สศ 482 การตลาดปศุสัตว0
3 (2-3-5) ยายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยน
รหัสวิชา/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
สศ 413 พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยง 3 (2-3-5) สศ 412 พฤติกรรมของ
3 (2-3-5) ยายเป\นรายวิชากลางของ
สัตว0เลี้ยง
มหาวิทยาลัย/เปลี่ยนรหัส
วิชา
สศ 431 หลักพันธุวิศวกรรมใน 3 (2-3-5)
ยายเป\นรายวิชากลางของ
สัตว0
มหาวิทยาลัย
สศ 445 การเลี้ยงมา
3 (2-3-5)
ยายเป\นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย
สศ 463 เนื้อและผลิตภัณฑ0เนื้อ 3 (2-3-5)
ยายเป\นรายวิชากลางของ
มหาวิทยาลัย
สศ 475 สุขศาสตร0เนื้อสัตว0
3 (3-0-6)
ยายเป\นรายวิชากลางของ
มหาวิทยาลัย
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รายวิชาที่ 1 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยนรหัส/เปลี่ยนชื่อวิชา
เดิม
สศ 244
การผลิตกระต@าย
3 (2-3-5)
AS 244
Rabbit Raising
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความสํา คัญของการเลี้ยงกระต@าย การจัด จําแนกประเภทและพั นธุ0กระต@ าย การ
สืบพันธุ0 ระบบการผสมและคัดเลือกพันธุ0 โภชนศาสตร0และระบบการย@อยอาหารของกระต@าย อาหาร
และการใหอาหาร โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยง การสุขาภิบาลและโรคพยาธิ ระบบการเลี้ยงและ
การจัดการดูแล การชําแหละและการตัดแต@งเนื้อกระต@าย และการฟอกหนัง
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 448
การเลี้ยงกระต@าย
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความสํา คัญของการเลี้ยงกระต@าย การจัด จําแนกประเภทและพั นธุ0กระต@ าย การ
สืบพันธุ0 ระบบการผสมและคัดเลือกพันธุ0 โภชนศาสตร0และระบบการย@อยอาหารของกระต@าย อาหาร
และการใหอาหาร โรงเรือนและอุปกรณ0การเลี้ยง การสุขาภิบาลและโรคพยาธิ ระบบการเลี้ยงและ
การจัดการดูแล การชําแหละและการตัดแต@งเนื้อกระต@าย และการฟอกหนัง
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)
รายวิชาที่ 2 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 354
การจัดการและการอนุรักษ0นกในธรรมชาติ
3 (2-3-5)
AS 354
Wild Birds Management and Conservation
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาถึงกายวิภาค และการปรับตัวของนกใหเหมาะสมกับถิ่นอาศัย และระบบนิเวศ
ในธรรมชาติ พฤติกรรมและการดํารงชีวิตในธรรมชาติ อนุกรมวิธานและสถานภาพของนกประจําถิ่น
การสํ า รวจและการจั ด การถิ่ น อาศั ย การสํ า รวจและการจั ด การประชากรนกป{ า กฎหมาย และ
ขอตกลงระหว@างประเทศเพื่อการอนุรักษ0สัตว0ป{า การจัดการเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
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ใหม(
สศ 354

การจัดการและการอนุรักษ0นกในธรรมชาติ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
กายวิ ภ าคและการปรั บ ตั ว ของนกใหเหมาะสมกั บ ถิ่ น อาศั ย และระบบนิ เ วศใน
ธรรมชาติ พฤติกรรมและการดํารงชีวิตในธรรมชาติ อนุกรมวิธานและสถานภาพของนกประจําถิ่น
การสํารวจและการจัดการถิ่นอาศัย การสํารวจและการจัดการประชากรนก
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)

รายวิชาที่ 3 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 442
สัตว0ป[กเพื่อการอนุรักษ0
3 (2-3-5)
AS 442
Poultry for Conservation
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาถึงธรรมชาติ แหล@งกําเนิด ประวัติ พฤติกรรมความเป\นอยู@ การขยายพันธุ0
รูปร@างลักษณะของสัตว0ป[กที่ใกลจะสูญพันธุ0ในธรรมชาติ ความสําคัญของการอนุรักษ0และกฎหมายที่
เกี่ยวของ ศึกษานอกสถานที่โดยการเยี่ยมชมกิจการฟาร0มเพาะและขยายพันธุ0สัตว0ป[กที่เกี่ยวของของ
ภาครัฐและเอกชน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 442
สัตว0ป[กเพื่อการอนุรักษ0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ธรรมชาติ แหล@งกําเนิด ประวัติ พฤติกรรมความเป\นอยู@ การขยายพันธุ0 รูปร@าง
ลั ก ษณะของสั ต ว0 ป[ ก ที่ ใ กลจะสู ญ พั น ธุ0 ใ นธรรมชาติ ความสํ า คั ญ ของการอนุ รั ก ษ0 แ ละกฎหมายที่
เกี่ยวของ ศึกษานอกสถานที่โดยการเยี่ยมชมกิจการฟาร0มเพาะและขยายพันธุ0สัตว0ป[กที่เกี่ยวของของ
ภาครัฐและเอกชน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)

รายวิชาที่ 4 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 446 การเลี้ยงสุนัข
3 (2-3-5)
AS 446 Dogs Raising
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึ กษาธรรมชาติ วิ ธี การ และปs จ จั ย ในการเลี้ ย งสุ นั ข ชนิ ด ต@ า ง ๆ การศึ กษาชี ว วิ ทยา
มาตรฐานพันธุ0 และการปรับปรุงพันธุ0 การประกวดและตัดสิน การจัดการต@าง ๆ การศึกษาตลาด
พรอมเยี่ยมชมฟาร0มนอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 446
การเลี้ยงสุนัข
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
มาตรฐานพันธุ0และการประกวดสุนัข กายวิภาคและสรีรวิทยาของสุนัข การเลี้ยงการ
จัดการ การผสมและการปรับปรุงพันธุ0 โรคและการป•องกันโรคในสุนัข รวมถึงความพรอมในการเลี้ยง
สุนัข
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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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รายวิชาที่ 5 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 447 การเลี้ยงแมว
3 (2-3-5)
AS 447 Cats Raising
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึ กษาธรรมชาติ วิ ธี ก าร และปs จ จั ย ในการเลี้ ย งแมวชนิ ด ต@ า ง ๆ การศึ กษาชี ว วิ ทยา
มาตรฐานพันธุ0 และการปรับปรุงพันธุ0 การประกวดและตัดสิน การจัดการต@าง ๆ การศึกษาตลาด
พรอมเยี่ยมชมฟาร0มนอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 447
การเลี้ยงแมว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ศึกษาถึงมาตรฐานพันธุ0และการประกวดแมว กายวิภาคและสรีรวิทยาของแมว การ
เลี้ยงการจัดการ การผสมและการปรับปรุงพันธุ0 โรคและการป•องกันโรคในแมว รวมถึง ความพรอม
ในการเลี้ยงแมว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)
รายวิชาที่ 6 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เดิม
สศ 480
การตลาดปศุสัตว0
3 (2-3-5)
AS 482
Livestock Marketing
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ตลาดปศุสัตว0และผลิตภัณฑ0ทั้งภายในและต@างประเทศตองการ การจัดการสินคา
ปศุสัตว0และผลิตภัณฑ0ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด การนําเขาและส@งออกสินคาปศุสัตว0
รวมทั้งกฎระเบียบขอบังคับต@าง ๆ ที่เกี่ยวของ การวิเคราะห0สถานการณ0ดานการผลิต การตลาด
รวมทั้งแนวทางการแกไข
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
พันธุ0ปศุสัตว0และผลิตภัณฑ0ที่ไดรับความนิยมจากตลาด ประเภทเครื่องมือการส@งเสริม
การตลาดปศุสัตว0 การวิเคราะห0ประเมินผลและการตลาดต@างประเทศ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)

รายวิชาที่ 7 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย/เปลี่ยนรหัสวิชา
เดิม
สศ 413
พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยง
3 (2-3-5)
AS 413
Farm Animal Behavior
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
อิทธิ พลของพั น ธุ กรรมและสิ่ งแวดลอมที่มีผ ลต@ อพฤติ กรรม ระบบสรี ร วิ ทยาและ
ฮอร0โมนที่มีผลต@อพฤติกรรม พฤติกรรมที่ผิดปกติ พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยงชนิดต@าง ๆ และการใช
ประโยชน0จากพฤติกรรมมาปรับปรุงงานฟาร0มสัตว0เลี้ยงใหมีประสิทธิภาพ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
ใหม(
สศ 412
พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
อิทธิ พลของพั น ธุ กรรมและสิ่ งแวดลอมที่มีผ ลต@ อพฤติ กรรม ระบบสรี ร วิ ทยาและ
ฮอร0โมนที่มีผลต@อพฤติกรรม พฤติกรรมที่ผิดปกติ พฤติกรรมของสัตว0เลี้ยงชนิดต@าง ๆ และการใช
ประโยชน0จากพฤติกรรมมาปรับปรุงงานฟาร0มสัตว0เลี้ยงใหมีประสิทธิภาพ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)
รายวิชาที่ 8 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย
สศ 431

หลักพันธุวิศวกรรมในสัตว0
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ชว 340 พันธุศาสตร0เบื้องตน หรือ
ชว 341 พันธุศาสตร0 และ
ชว 342 ปฏิบัติการพันธุศาสตร0
โครงสรางและหนาที่ของ DNA เทคนิคพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม การตัดต@อ DNA
การโคลนนิ่งยีน (gene cloning) การหาลําดับของเบส (base sequencing) หองสมุดยีน (gene
library) การคัดเลือกยีน การถ@ายยีนสู@การเพาะเลี้ยง การทําโคลนนิ่งในสัตว0 ยีนเครื่องหมายและ
การทําแผนที่ยีน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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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รายวิชาที่ 9 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย
สศ 445
การเลี้ยงมา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
ความสําคัญและการเลี้ยงมาต@อประเทศชาติ ระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาของมา
ระบบการเคลื่อนที่ของมา โรงเรือนและอุปกรณ0สําหรับมา พันธุ0และการบํารุงรักษามา การสืบพันธุ0
ของมา การใหอาหารมา โรคและการสุขาภิบาล การฝŠกมาและการจัดการทั่วไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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)
รายวิชาที่ 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 ปsจจัยที่มีผลต@อการผลิตเนื้อสัตว0และ
ผลิตภัณฑ0ที่มีคุณภาพ การวางผังและการจัดการในโรงฆ@าสัตว0และผลิตภัณฑ0 ขั้นตอนการฆ@าสัตว0และ
อุปกรณ0 การจัดการเนื้อสัตว0ภายหลังกระบวนการฆ@า การควบคุมคุณภาพเชิงป•องกันเทคโนโลยี การ
ลดการปนเป‘˜อนของเชื้อจุลินทรีย0ที่เกี่ยวของกับเนื้อและผลิตภัณฑ0 การใชประโยชน0จากชิ้นส@วนที่ได
จากการจัดเกรดและตัดแต@งซาก ผลิตภัณฑ0เนื้อและการแปรรูปผลิตภัณฑ0เนื้อสัตว0 การถนอมและเก็บ
รักษาเนื้อสัตว0และผลิตภัณฑ0จากสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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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รายวิชาที่ 11 ย*ายเปFนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย
สศ 475
สุขศาสตร0เนื้อสัตว0
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก@อน : ไม@มี
หลักการปฏิบัติในการนําสัตว0สู@โรงฆ@าสัตว0 การจัดการโรงฆ@าสัตว0และการสุขาภิบาล
การตรวจคุณภาพสัตว0ก@อนฆ@า การตรวจคุณภาพซากหลังฆ@า โรคที่ตรวจพบในโรงฆ@าสัตว0 การแบ@ง
เกรดซาก การตรวจเนื้อและผลิตภัณฑ0 ผลพลอยไดและอุตสาหกรรมจากการฆ@าสัตว0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 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
ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร

1. ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
2. ตําแหน(งปLจจุบัน
3. หน(วยงานที่สังกัด
4. สถานที่ทํางาน

นายประภากร ธาราฉาย
Mr. Prapakorn Tarachai
ผูช@วยศาสตราจารย0 ระดับ 8
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ อ. สันทราย
จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4 โทรสาร 053 353830
E-mail: tarachai@mju.ac.th
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ อ. สันทราย
จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4 โทรสาร 053 353830

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก (Ph. D) Animal Functional
Anatomy
ปริญญาโท (วท.ม) สัตวศาสตร0
ปริญญาตรี (ทษ.บ) สัตวศาสตร0 (สัตว0ป[ก)

ปD พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
2544
Kagawa University JAPAN
2535
2531

มหาวิทยาลัยขอนแก@น
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต@างจากวุฒิการศึกษา)
- สวัสดิภาพสัตว0และสิ่งแวดลอมในฟาร0ม
- โภชนศาสตร0และการใหอาหารสัตว0ป[ก
- การใชพืชสมุนไพรในอาหารสัตว0ป[ก
- ปsกษีวิทยาและการอนุรักษ0
7. ประสบการณเกี่ยวข*องกับงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ : ระบุสถานภาพในการทํา
วิจัยว@าเป\นหัวหนาโครงการหรือผูร@วมวิจัยในแต@ละเรื่อง
- การใชพืชสมุนไพรเพื่อทดแทนการใชยาปฏิ ชีวนะในการผลิตไก@เนื้อ ผู ร@วมโครงการวิจั ย
แหล@งทุน : สํานักวิจัยและส@งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม@โจ.
- โครงการวิจัยเปรียบเทียบผลการใชสารสกัดจากขมิ้นชันและฟ•าทะลายโจรต@อสมรรถภาพ
การเจริ ญ เติ บโตสุ ขภาพและการเปลี่ ย นแปลงลั กษณะทางจุ ล กายวิ ภ าคของลํ าไสไก@ เ นื้ อ
หัวหนาโครงการวิจัยแหล@งทุน : สํานักวิจัยและส@งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม@โจ.
ป[งบประมาณ 2547.
- โครงการวิจัยศึกษาผลการใชบัวบกทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารเพื่อป•องกันโรคบิดในไก@เนื้อ
หั ว หนาโครงการวิ จั ย แหล@ ง ทุ น : สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร0 และเทคโนโลยี แห@ งชาติ
เครือข@ายภาคเหนือป[งบประมาณ 2549.
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8. งานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร(ในวารสารต(าง ๆ
- ประภากร ธาราฉาย, มานิตย0 เทวรักษ0พิทักษ0 และสุกิจ ขันธปราบ. 2549. ผลการใชสาร
สกัดหยาบขมิ้นชันในอาหารต@อสมรรถภาพการผลิตและค@าโลหิตวิทยาของไก@เนื้อ. หนา 177184. ในรายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7. ระหว@างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2549 ณ
ศู น ย0 ก ารศึ ก ษาและฝŠ ก อบรมนานาชาติ สํ า นั ก วิ จั ย และส@ ง เสริ ม วิ ช าการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม@โจ, จังหวัดเชียงใหม@.
- ประภากร ธาราฉาย และบุ ญ ธรรม พลเจริ ญ . 2549. ผลการเสริ ม บั ว บกในอาหารต@ อ
สมรรถภาพการเจริญเติบโตส@วนประกอบซากและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายวิภาค
ของลําไสเล็กในไก@เนื้อ. หนา 194-204. ในรายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร0ภาคใต
ครั้ ง ที่ 4. ระหว@ า งวั น ที่ 15-16 สิ ง หาคม 2549 ณ คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, จังหวัดสงขลา.
- ประภากร ธาราฉาย และโคเอ็น ยามาอูชิ . 2545. ผลการใชกากเตาหู ในอาหารต@อการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายวิภาคของลําไสของไก@กระทง. หนา 220-226. ในรายงานการ
ประชุ มวิ ช าการครั้ งที่ 4 ภาคบรรยาย วั น ที่ 2-3 ธั น วาคม 2545 ณ ศู น ย0 การศึ กษาและ
ฝŠกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม@โจ เชียงใหม@.
- ประภากร ธาราฉาย, นรินทร0 ทองวิทยาและโคเอ็น ยามาอู ชิ. 2540. ผลการใชกาก
มะพราวในอาหารต@ อสมรรถภาพการเจริ ญ เติ บโต และการเปลี่ ยนแปลงของท@ อทางเดิ น
อาหารของไก@ ก ระทงระยะแรก (0–3 สั ป ดาห0 ) . หนา 152–161. ในรายงานการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร0 วันที่ 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. ชื่อ (ภาษาไทย)
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นายมานิตย0 เทวรักษ0พิทักษ0
Mr.Manit Tewarugpitug
ผูช@วยศาสตราจารย0 ระดับ 8
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ อ. สันทราย
จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4 โทรสาร 053 353830

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
Ph.D Animal Science
M.S. Animal Science
ทษ.บ. สัตวศาสตร0

ปD พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
2542
Central Luzon State
University, Philippines
2535
Central Luzon State
University, Philippines
2522
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ

6. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
- การจัดการฟาร0มสัตว0ป[ก
- การเลี้ยงและอนุรักษ0ไก@พื้นเมือง
7. ประสบการณที่เกี่ยวข*องกับงานวิจัย
- การศึ กษาปริมาณความตองการแคลเชี่ย มและฟอสฟอรั ส สํา หรับไก@พื้น เมื องลู กผสมใน
ภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2537
- การใชพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมดวงป[กแข็ง ALPHITOBIUS DIAPERINUS (PANSER)
(COLEOPTERA : TENEBRIONIDAE) ในฟาร0มไก@เนื้อ พ.ศ. 2548
- การใชสมุนไพรรางจืดเพื่อลดพิษตกคางของยาปฏิชีวนะ
(SUNFADIAZINE AND ENROFLOXACIN) ในเนื้อไก@ พ.ศ. 2551
- การใชพืชสมุนไพรเพื่อทดแทนการใชยาปฏิชีวนะในการผลิตไก@เนื้อ พ.ศ. 2551
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1. ชื่อ (ภาษาไทย )
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
2. ตําแหน(งปLจจุบัน
3. หน(วยงานที่สังกัด
4. สถานที่ทํางาน
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
Ph.D. Agriculture
M.Sc. Agriculture
วท.บ. เคมี
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นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ0
Miss Buaream Maneewan
อาจารย0
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ อ. สันทราย
จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4
โทรสาร 053 353830
ปD พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
2548
Ehime University, Japan
2545
Kagawa University, Japan
2538
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@

6. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต(างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา
- สรีรวิทยาของสัตว0ป[ก
- การใชกลองจุลทรรศน0อิเลคตรอน แบบส@องกราด (Scanning electron microscope)
7. ประสบการณที่เกี่ยวข*องกับงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือนําเสนอเผยแพร(ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- บัวเรียม มณีวรรณ0 และทองเลียน บัวจูม. 2551. ผลของการเสริมผงถ@านไมลําไยในอาหารต@อ
สมรรถภาพการผลิตของไก@เนื้อและจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติกในไสติ่ง. บทคัดย@อการประชุม
ทางวิชาการประจําป[ 2551 มหาวิทยาลัยแม@โจ ระหว@างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2551 ณ. ศูนย0
การศึกษาและฝŠกอบรมนานาชาติ สํานักวิจัยและส@งเสริมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัยแม@โจ,
เชียงใหม@. หนา 74-75.
- บัวเรียม มณีวรรณ0 และเพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ. 2550. ผลของระดับโปรตีนในอาหารต@อผลผลิตและ
คุณภาพไข@หลังการบังคับผลัดขนในไก@ไข@. รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 สาขาสัตว0, 30
มกราคม – 2 กุมภาพันธ0 2550, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0, กรุงเทพฯ. หนา 9-18.
- บัวเรียม มณีวรรณ0 เผ@าพงษ0 ปูระณะพงษ0 และนรินทร0 ทองวิทยา. 2550. การใชผักตบชวาเป\น
อาหารสํ า หรับ การบั งคั บ ผลั ด ขนแนวใหม@ . รายงานผลการวิ จั ย คณะผลิ ต กรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม@โจ เชียงใหม@. 11 น.
- ทองเลียน บัวจูม และบัวเรียม มณีวรรณ0. 2550. การสํารวจแหล@งและปริมาณผลพลอยได/เศษ
เหลือทางการเกษตรในเขตอําเภอสันทราย ดอยสะเก็ด แม@ริม และแม@แตงเพื่อใชเป\นแหล@ง
วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว0 . รายงานผลการวิ จั ย คณะผลิ ต กรรมการเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย แม@ โ จ
เชียงใหม@. 20 น.
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- ทองเลียน บัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ0 และเผ@าพงษ0 ปูระณะพงษ0. 2550. ผลของผงถ@านไมลําไย
ต@อปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนและเชื้ออีโคไลในมูลกิจกรรมเอนไซม0ทริปซินในลําไสเล็กและ
ประสิทธิภาพการผลิตไข@ในไก@ไข@. การประชุมวิชาการ“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 3 ความสําเร็จของ
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน0, 28-29 กรกฏาคม 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
หนา 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 : 415423.
- 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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นางสาวกฤดา ชูเกียรติศิริ
Miss Kridda Chukiatsiri
อาจารย0
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ อ. สันทราย
จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4 โทรสาร 053 353830

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วท.ด. อายุรศาสตร0 สัตวแพทย0
วท.ม. อายุรศาสตร0สัตว0ป[ก
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร0

ปD พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
2555
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
2550
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@

6. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
- อายุรศาสตร0
7. ประสบการณที่เกี่ยวข*องกับงานวิจัย
- การศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนเชื้อตายที่เตรียมจากเชื้อฮีโมฟ]ลลัสพารากัลปxลินารุม พ.ศ.
2549
- ปsจจัยความรุนแรงของเชื้อ Avibacterium paragallinarum ที่แยกไดจากไก@ใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2554
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1. ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
2. ตําแหน(งปLจจุบัน
3. หน(วยงานที่สังกัด
4. สถานที่ทํางาน
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นายไพโรจน0 ศิลมั่น
Pirote Silman
อาจารย0
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ อ. สันทราย
จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4 โทรสาร 053 353830

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วท.ม. เกษตรศาสตร0
ทษ.บ. สัตวศาสตร0 (โคนม-โคเนื้อ)

ปD พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
2533
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ

6. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ(แตกต(างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา
- การผลิตโคนมและโคเนื้อ
- การจัดการฟาร0มโคนมและโคเนื้อ
- พืชอาหารสัตว0และการจัดการทุ@งหญา
7. ประสบการณที่เกี่ยวข*องกับงานวิจัย
- การใชแป•งถั่วเหลืองเป\นแหล@งโปรตีนในอาหารแทนนมเลี้ยงลูกโค พ.ศ. 2545
- แนวทางการเพิ่มมูลค@าลูกโคนมเพศผูโดยการผลิตเนื้อลูกโควัยอ@อน พ.ศ. 2545
- การเจริญเติบโตและคุณภาพซากของแกะที่เลี้ยงดวยเปลือกฝsกถั่วเหลือง พ.ศ. 2545
- การผ@าตัดใส@ท@อเก็บตัวอย@างอาหารที่กระเพาะรูเมนในโคโดยวิธีการผ@าตัดแบบครั้งเดียว
พ.ศ. 2546
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3. หน(วยงานที่สังกัด
4. สถานที่ทํางาน
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นายจํารูญ มณีวรรณ
Mr. Chamroon Maneewan
อาจารย0
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ อ. สันทราย
จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 –4 โทรสาร 053 353830

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วท.ม. เกษตรศาสตร0
ทษ.บ. สัตวศาสตร0

ปD พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
2530
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ

6. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
- การผลิตสุกร
- การจัดการฟาร0มสุกร
- การผลิตกระต@าย
7. ประสบการณที่เกี่ยวข*องกับงานวิจัย
- การใชโปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตและทดแทนการใชยาปฏิชีวนะใน
สุกรในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย (ย@อย) ซึ่งอยู@ในชุดโครงการการผลิตและประยุกต0ใช
โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและทดแทนการใชยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการ
ผลิตสัตว0
- การใชโปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและทดแทนการใชยาปฏิชีวนะในแม@สุกรอุม
ทองและแม@สุกรเลี้ยงลูก (หัวหนาโครงการ)
- ผลการเสริมเอนไซม0ในสูตรอาหารขาวโพด, กากถั่วเหลืองและปลาป{นสําหรับสุกรหย@า
นม. วารสารวิจัยและส@งเสริมวิชาการเกษตร. 11(3) : 117-124. 2537. (ผูร@วมวิจัย)
- ผลของการกําจัดพลังงานในอาหารสุกรขุน. วารสารวิจัยและส@งเสริมวิชาการเกษตร.
17(2) : 43-37. 2543. (ผูร@วมวิจัย)
- การเปรียบเทียบการใชขาวโพดบด มันเสนบด และเมล็ดถั่วเหลืองตม เป\นอาหารเลี้ยง
สุกรขุน (ผูร@วมวิจัย)
- การใชเมล็ดถั่วมะแฮะเป\นอาหารสุกร. รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 สาขาสัตว0,
2534. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 กรุงเทพฯ (ผูร@วมวิจัย)
- ผลการใชรําถั่วเขียวในสูตรสุกรระยะเจริญเติบโต-ขุน. รายงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29.
สาขาสัตว0. 2534. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 กรุงเทพฯ (ผูร@วมวิจัย)
- การใชใบถั่วมะแฮะบดเสริมดวยกรดอะมิโนสังเคราะห0ในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต.
รายงานผลงานวิจัย สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ. 2534. (ผูร@วมวิจัย)
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- ผลของช@วงในการรีดน้ําเชื้อต@อคุณสมบัติของน้ําเชื้อสุกรสามพันธุ0. รายงายผลงานวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ. 2535. (ผูร@วมวิจัย)
- ผลของพื้นคอกแบบต@าง ๆ ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตของสุกรเล็ก. วารสารวิจัยและ
ส@งเสริมวิชาการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ จังหวัดเชียงใหม@ 2538.
(หั ว หนาโครงการวิ จั ย ) (รายงานการประชุ ม ทางวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 2, 2539. สถาบั น
เทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ)
- การใชรากขาวมอลเป\นแหล@งโปรตีนในอาหารสุกร. รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
แม@โจ. 2540. (ผูร@วมวิจัย)
- สมรรถภาพการสืบพันธุ0ของสุกรพันธุ0แทและลูกผสม. วารสารวิจัยและส@งเสริมวิชาการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแม@โจ. 20(1) : 50-60. (2547) (ผูร@วมวิจัย)
- การปรับปรุงคุณค@าทางโภชนะของอาหารสัตว0โดยการเอกซ0ทรูด การย@อยไดของเมล็ด
ขาวโพดเอกซ0ทรูดที่อุณหภูมิต@าง ๆ และผลต@อโครงสรางเซลล0ลําไสเล็กในสุกร. รายงาน
ผลการประชุ ม ทางวิ ช าการ ครั้ งที่ 5 มหาวิ ทยาลั ย แม@ โ จ จั ง หวั ด เชี ย งใหม@ (2547)
รายงานผลงานวิจัย. 2545. มหาวิทยาลัยแม@โจ. (ผูร@วมวิจัย)
- การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ค@ า ทางโภชนะของอาหารสั ต ว0 โ ดยการเอกซ0 ท รู ด สมรรถภาพการ
เจริญเติบโตของสุกรที่ใชขาวโพดผ@านการเอกซ0ทรูด. รายงานผลการประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม@โจ จ.เชียงใหม@ (2547) รายงานผลงานวิจัย. 2545. (ผูร@วม
วิจัย)
- การใชเมล็ดถั่วมะแฮะบดเสริมดวยกรดอะมิโนสังเคราะห0ในอาหารสุกร. วารสารวิจัยและ
ส@งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม@โจ จังหวัดเชียงใหม@ (ผูร@วม
วิจัย)
- ผลของการใชกากเรปซีดในอาหารสุกร. เสนอในที่ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4. 2-3
ธันวาคม 2545. ณ ศูนย0การศึกษาและฝŠกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม@โจ. (ผูร@วม
วิจัย)
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นางสาวธนนันท0 ศุภกิจจานนท0
MissThananan Suppakitchanon
อาจารย0
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ อ. สันทราย
จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4 โทรสาร 053 353830

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วท.ม. สัตวศาสตร0
วท.บ เทคโนโลยีการผลิตสัตว0

ปD พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
2535
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญเปFนพิเศษ
- การจัดการโรงฆ@ามาตรฐานสากลสําหรับโคและสุกร
- การตัดแต@งซากโค สุกร ไก@ ตามระบบสากล
- การใชประโยชน0และเพิ่มมูลค@าเนื้อสัตว0ดวยการแปรรูปเป\นผลิตภัณฑ0
7. ประสบการณที่เกี่ยวข*องกับงานวิจัย
- งานวิจัยที่เสร็จแล*ว
- ผูวิจัยร@วม : ชื่อโครงการวิจัยการผลิตโคพื้นเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ0
(สกว.)
- ผูวิจัยร@วม : ชื่อโครงการวิจัยการผลิตโคพื้นเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (สกว.)
- ผูวิจัยร@วม : ชื่อโครงการวิจัยระบบการผลิตและวิถีการตลาดโคพื้นเมืองของเกษตรกรใน
พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล (สกว.)
- ผูวิจัยร@วม : ชื่อโครงการวิจัยผลของชนิดเกลือฟอสเฟตและความเป\นกรดด@างต@อผลผลิต
และคุณภาพของเนื้อปลานิลแร@แช@แข็ง (วช.)
- ผูวิจัยร@วม : ชื่อโครงการวิจัยรูปแบบการผลิตและโอกาสทางตลาดสําหรับเนื้อโคขาว
ลําพูนภายใตสภาพการเลี้ยงของกลุ@มเกษตรกรในจังหวัดลําพูน (สกว.)
- หัวหนาโครงการ : ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ0
เพื่อสรางมูลค@าเพิ่ม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม@ (สกว.)
- งานวิจัยที่ยังไม(เสร็จ
- หัวหนาโครงการ : ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาลักษณะเด@นของไก@ดํา (วช.)
- หัวหนาโครงการ : ชื่อโครงการวิจัย : ศึกษาแนวโนมความตองการการบริโภคเนื้อ
คุณภาพสูงและเนื้อคุณภาพปานกลางภายในจังหวัดเชียงใหม@ (วช.)
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- ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
จุฑารัตน0 เศรษฐกุล ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ กันยา ตันติวิสุทธิกุล ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0 2548.
การผลิตเนื้อจากโคลูกผสมเลือดบราห0มันที่เลี้ยงดวยหญาเป\นอาหารหยาบ : คุณภาพซากและ
คุณภาพเนื้อ. หนา 288 - 295. ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 ครั้งที่
43 ระหว@ า งวั น ที่ 1- 4 กุ มภาพั น ธ0 2548. ณ มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร0 วิ ท ยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
จุฑารัตน0 เศรษฐกุล ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ กันยา ตันติวิสุทธิกุล ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0 2548ข.
ผลของน้ําหนักซากต@อชิ้นส@วนตัดแต@งของโคลูกผสมเลือดบราห0มันที่เลี้ยงดวยหญาเป\นอาหาร
หยาบ. หนา 329-336. ในการประชุมทางวิช าการของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร0 ครั้ งที่ 43
ระหว@ า งวั น ที่ 1-4 กุ ม ภาพั น ธ0 2548. ณ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร0 วิ ท ยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร.
ญาณิ น โอภาสพั ฒนกิ จ จุฑารั ตน0 เศรษฐกุ ล กัน ยา ตัน ติวิ สุทธิกุล ธนนั นท0 ศุ ภกิ จจานนท0 2548.
ผลตอบแทนในการผลิตเนื้อจากโคลูกผสมเลือดบราห0มันที่เลี้ยงดวยหญาเป\นอาหารหยาบ. หนา
296-301. ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0ครั้งที่ 43 ระหว@างวันที่ 1 - 4
กุมภาพันธ0 2548. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.
ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0. 2547. “คุณภาพซากและผลตอบแทนในการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโค
ลูกผสมเลือดบราห0มัน.” วิทยานิพนธ0วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร0บัณฑิตวิทยาลัย,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
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. ผลของฤดูกาลที่มีต@อคุณภาพซากโคพื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลก. หนา 61 - 64. ใน
การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร0เทคโนโลยีเนื้อสัตว0 ครั้งที่ 1 ระหว@างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม
2552. ณ โรงแรมรามาการ0เดนส0 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.
กันยา ตันติวิสุทธิกุล สัญญา ศิริรักษ0 และธนนันท0 ศุภกิจจานนท0. 2552. สภาพการเลี้ยงโคพื้นเมือง
ของเกษตรกรในพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล : หมู@ 5 บานสันป{าป•วย.หนา17-21. ในการประชุมทาง
วิชาการวิทยาศาสตร0เ ทคโนโลยีเนื้อสัตว0 ครั้งที่ 1 ระหว@า งวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2552. ณ
โรงแรมรามาการ0เดนส0 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.
พนอม ศรีวัฒนสมบัติ ณิฐิมา เฉลิมแสน ธนนันท0 ศุภกิจจานนท0 ทินกร ทาตระกูล และปรีชา บัวทอง
จันทร0. 2552. การผลิตโคพื้นเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก.หนา 187-193. ในการประชุม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 ครั้งที่ 48 ระหว@างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ0 2553. ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.
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ธนนั นท0 ศุภ กิ จ จานนท0 และพรรณิ ภา ศิว ะพิ รุฬห0 เทพ. 2553. เครื่องในและผลพลอยไดจากการ
ชําแหละโคเนื้อประเภทต@าง ๆ. หนา 38 - 42. ในการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร0เทคโนโลยี
เนื้อสัตว0 ครั้งที่ 2 ระหว@างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2553. ณ โรงแรมรามาการ0เดนส0 ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร.
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อาจารย0ไพโรจน0 พงศ0กิดาการ
Mr. Pirote Phongkidakarn
อาจารย0
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ อ. สันทราย
จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4
โทรสาร 053 353830

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร0

ปD พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
2529
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย

6. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
สัตวแพทย0
7. ประสบการณที่เกี่ยวข*องกับงานวิจัย
- การใชกวาวเครือขาวเพื่อการคุมกําเนิดในสุนัขเพศเมีย พ.ศ. 2554
- ผลของน้ําสมควันไมและพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีต@อเห็บสัตว0เลี้ยง พ.ศ. 2554
- การผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อราจากน้ําทิ้งโรงงานมันฝรั่งทอดกรอบ พ.ศ. 2554
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1. ชื่อ (ภาษาไทย )
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
2. ตําแหน(งปLจจุบัน
3. หน(วยงานที่สังกัด
4. สถานที่ทํางาน
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร0

213
อาจารย0ภาณุพงศ0 มหาพรหม
Mr.Panupong Mahaprom
อาจารย0
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ
คณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม@โจ อ. สันทราย
จ. เชียงใหม@ 50290 โทรศัพท0 053 35383 – 4 โทรสาร 053 353830
ปD พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0

6. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
- มีความถนัดในเรื่องสุกร โรงฟsกไข@ พ@อแม@พันธุ0ไก@เนื้อ ไก@เนื้อ ไก@ไข@ เกี่ยวกับวัคซีนยา
ปฏิชีวนะเป\นอย@างดี
- มีความรูในเรื่องการรักษาสัตว0ป{าและสัตว0ป{าสงวน
- มีความรูความเขาใจเรื่องวางแผนการตลาดงานขายเป\นอย@างดี
- มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ0ที่ดี
7. ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2553 –ปsจจุบัน
พ.ศ. 2550-2553
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549-2550
พ.ศ. 2548-2549

อาจารย0ประจําคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม@โจ จ. เชียงใหม@
บริษัทเบทาโกรนอร0ธเทอร0น จํากัด เครือเบทาโกร
ตําแหน@งสัตวแพทย0 รับผิดชอบงานวิชาการของทีมขายอาหารสัตว0
บริษัทเบ็ทเทอร0ฟาร0ม@า จํากัด เครือเบทาโกร
ตําแหน@ง Senior sale and technical
รับผิดชอบงานขายและวิชาการ การจัดการในฟาร0มโรงงานอาหาร
สัตว0ในเครือเบทาโกร
บริษัทอžอคตาเมมโมเรียล จํากัด Senior sale and technical
รับผิดชอบงานขายและวิชาการ การจัดการในฟาร0มในเขตประเทศ
มาเลเซีย ประเทศสิงค0โปร0 และประเทศฟ]ลิปป]นส0
บริษัทไบโอเท็คอะกริบิสสิเนส จํากัด ตําแหน@ง
Sale Representative รับผิดชอบงานขายยาปฎิชีวนะ วัคซีนไก@เนื้อ ไก@ไข@
และสุกร
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คําสั่งแต(งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร
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คําสั่งแต(งตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร และรายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร
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รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร
รายงานผลการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภายใต*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา
วันที่ 22 ธันวาคม 2553
-----------------------------------------------------

1. ชื่อกิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
คณะสั ต วศาสตร0 และเทคโนโลยี ไดเป] ดสอนนั กศึกษาในหลั กสูต รวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสัตวศาสตร0 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะ
การวิจัยทางดานสัตวศาสตร0 ใหสอดคลองต@อความตองการของประเทศ โดยคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดทุก ๆ 5 ป[ เพื่อใหหลักสูตรฯ เป\นหลักสูตรที่ได
มาตรฐานตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ จึงจัดทํากิจกรรมวิพากษ0หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อรับฟsงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณ0ยิ่งขึ้นต@อไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 มีมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
3.2 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 ใหเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีการผลิตสัตว0
4. ผู*รับผิดชอบกิจกรรม
รองศาสตราจารย0 ดร.สุกิจ ขันธปราบ
5. สนองยุทธศาสตร/เปkาประสงค/ตัวชี้วัด
ข*อที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพตามความตองการของประเทศ
ข*อที่ 3. การบูรณาการองค0ความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
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เปkาประสงค

กลยุทธหลัก

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป\นผูที่มีปsญญา ความรู ทักษะ อดทน สูงาน
มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัวตอบสนองต@อบริบทความ
เปลี่ยนแปลงไดอย@างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเป\นแหล@งเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
มหาวิทยาลัยมีการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของ
ภูมิภาคและประเทศ
มุ@งเนนการสรางและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป\น
ศูนย0กลางและสอดคลองกับความตองการของตลาดและสังคม
ส@งเสริมใหมหาวิทยาลัยเป\นผูนําและแหล@งเรียนรู ชี้แนะดานการบริการ
วิชาการแก@สังคม โดยเฉพาะดานการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยเนนระบบ
เกษตรมั่นคงและปลอดภัย

6. ผู*เข*าร(วมกิจกรรม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร0 ผูทรงคุณวุฒิ
คณาจารย0 นักวิชาการ และบุคลากรคณะสัตวศาสตร0และเทคโนโลยี เขาร@วมโครงการรวม จํานวน 30
คน
7. ระยะเวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ระยะเวลา 1 วัน วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ อาคารศูนย0สัตวศาสตร0และเทคโนโลยี
8. ค(าใช*จ(ายในการดําเนินกิจกรรม
ประมาณการ
8.1 ค@าเลี้ยงรับรองมื้อกลางวัน
6,000 บาท
8.2 ค@าเลี้ยงรับรองมื้อเย็น
8,000 บาท
8.3 ค@าเลี้ยงรับรองอาหารว@าง
1,500 บาท
และเครื่องดื่ม
8.4 ค@าเดินทางสําหรับวิทยากร 18,000 บาท
8.5 ค@าวัสดุที่ใชในกิจกรรม
16,500 บาท
รวมทั้งสิ้น
44,000 บาท

ใช*จริง
8.1 ค@าเลี้ยงรับรองมื้อกลางวัน
8.2 ค@าเลี้ยงรับรองมื้อเย็น
8.3 ค@าเลี้ยงรับรองอาหารว@าง
และเครื่องดื่ม
8.4 ค@าเดินทางสําหรับวิทยากร
8.5 ค@าวัสดุที่ใชในกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น

6,000 บาท
5,000 บาท
1,500 บาท
4,385 บาท
16,500 บาท
33,385 บาท
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ข*อบังคับมหาวิทยาลัยแม(โจ* ว(าด*วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556
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