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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
            English Listening and Speaking for Communication 

  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นที่การออกเสียง การเน้นเสียง

ในระดับค าและประโยค เสียงสูงต่ าในประโยค ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม การฝึกฟังและฝึกพูดในหัวข้อ

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและการท างาน 

          English Listening and speaking skills for communication   with emphasis on 

pronunciation,word and sentence stress, intonation, cross-cultural understanding, listening 

and speaking practice in everyday and job-related topics 

 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3(2-2-5) 
       English Critical Reading for Effective Communication 

  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยเน้นที่การอ่านเพ่ือหาใจความส าคัญและ

รายละเอียดสนับสนุน การเดาความหมายจากบริบท การสรุปความ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การ

บอกจุดประสงค์ ทัศนคติ และน าเสียงของผู้เขียนการประเมินข้อมูลและแนวคิด          

English language skills for critical reading with emphasis on reading for main  

ideas and supporting details, guessing meaning form contexts, making inferences, distinguishing 

facts and opinions , identifying the author’s purpose, attitude and tone of voice, evaluating 

information and ideas 

 
001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
         English Writing for Effective Communication 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การฝึกการเขียน
ประโยคและย่อหน้าที่มีการใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างและการจัดเรียง ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
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            English language skills for effective written communication with emphasis on 
practice in writing sentences and paragraphs with proper and correct use of vocabulary, 
grammar, structure and organization 
 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า     3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการ
ความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 
และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ชื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information, types of information sources, 
Access to different sources of information; application of information technology and 
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis, 
and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in 
students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country. 
 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                  3(2-2-5) 
           Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม
พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and  
society as well as language and culture in terms of the ways in which language reflects 
society and culture. The study includes verbal and symbolic communication, new meanings 
of social and cultural structure, changes of language and usages in borderless world.  
 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,
โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน
ขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่
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สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและสากลได ้   

Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, differences 
and the relationship between the various categories of works of art including fine art, applied 
art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art.  Through the artistic experience 
and basic practice on various types of art.  For developing knowledge, understanding and 
indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, harmonized with the social 
context in both the global and local levels. 
 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล        3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
  Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, 
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and 
individual responsibility to the society in communication behaviors. 
 
001227  ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา       3(2-2-5) 

Music Studies in Thai Way of Life 
พัฒนาการ และลักษณะทางดนตรีในวิถีชีวิตไทย ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ คุณค่า ความ 

เปลี่ยนแปลง สุนทรียภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม รวมไปถึงสมรรถนะทักษะในศตวรรษท่ี 21 
Music development and characteristic in Thai way of life. Cultural and Social  

significance role, values, changes, aesthetic as well as 21st Century competence.  
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก        3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องคป์ระกอบพื้นฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   
  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
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001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5)
  Philosophy of Life for Sufficient Living 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนิน
ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ
ของผู้มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,  
philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and profession of respected people. 
 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  
   The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human 
rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws 
relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments 
towards the 21st century. 
 
001233 ไทยกับประชาคมโลก       3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ   
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over time 
premodern period to the present day and roles of Thailand in the world forum including future 
trends, applications of knowledge in self- improvement, ethic of life management and being a 
good citizen of Thailand and the world. 
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001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 

 พัฒนาการของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ในด้านศิลปและวัฒนธรรม ทั้ง
รูปธรรรมและนามธรรม ในด้านต่างๆอันเป็นรากฐานของอารยธรรมไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอารยธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณค่า เพิ่มมูลค่า    ให้
เกิดความคุ้มค่า และบูรณาการอย่างยั่งยืน 
  Development of local wisdom effecting to gain the body of knowledge in art 
and culture with concrete and abstract areas which is a foundation of Thai Civilization and a 
path of developing innovation in art and culture creatively on a foundation of local wisdom 
and Thai civilization for maintaining, promoting value with worthiness and sustainable 
integration. 
 
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม      3(2-2-5) 

          Politics, Economy and Society 
  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การปกครองประเทศ
ไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทาง
สังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้
ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศ
ไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy and society, development of 
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and 
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in 
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of 
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social 
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to 
one’ s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships 
of world and Thai systems. 
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001236  การจัดการการด าเนนิชีวิต      3(2-2-5) 
Living Management  

            ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จที่
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิต
ให้ทันสมัยรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human  
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 
thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life.  Living 
ethically along the dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN 
Community as well as world community. 
 
001237 ทักษะชีวิต        3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมและใน
สังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้น าและการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a 
society, life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and self-
direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability 
skills, leadership and responsibility skills. 
 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ        3(2-2-5) 

Media Literacy 
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล ทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎีสื่อศึกษา ได้แก่ มายา

คติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย และสื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์
สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 21 
  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy.  of 21 st  
century media effect theories, such as myth semiology and advertising concept, attributes and 
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influence of contemporary and digital media, including analyzing contents on every current 
platform. 
 
001239 ภาวะผู้น ากับความรัก        3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 
                     ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชี วิตด้วยความ
รัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทาง
ในการท าจริงของผู้เรียน 

          The importance of leader, leadership in the 21 st century, learning and living 
with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a 
guideline for learners' own activities. 
 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
                    Western Music in Daily Life 
                     สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ
บทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตกใน
ชีวิตประจ าวัน  
                     Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. 
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of 
Western music in daily life. 
 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม     3(2-2-5) 
                    Creative Thinking and Innovation 
                     กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การ
สร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล 
การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การท างานให้
ส าเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับ
ความขัดแย้ง 

Innovation development process; means of accessing customers’  mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, 
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build- test cycles, 
getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving 
constructive comments and managing conflicts.   
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001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม      3(2-2-5) 
                    Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม 
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group 
characterization, group’ s environments, interpersonal relations versus group involvement, 
group persuasion, change in group attitudes, intra- group communication, teamwork model, 
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and practice 
of teamwork. 
 
001252    นเรศวรศึกษา        3(2-2-5) 
                    Naresuan  Studies 

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่   
พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้ ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความชื่อสัตย์ 
และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 
                       Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the 
kingdom such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various 
aspects namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty 
and their tolerance for troubles. 
 
001253 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม             3(2-2-5) 
  Entrepreneurship for Small Business Start-up  
                    การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ 
การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการ
ประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่นั้น เรียนรู้
ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ แนะน า
มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    
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                    The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business 
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on 
identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. Exposure 
to the stresses of a start- up business, the uncertainties that exist, and the behavior of 
entrepreneurs.   Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการด ารงชีวิต     3(2-2-5) 
  The King’s Philosophy for Living 
             พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด าริ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 

     Biography, ideas, philosophy, royal duties, royal initiative projects of the late 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej with special reference to living. 
 
001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม           3(2-2-5) 
    Man and Environment 
                     ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการ
รองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
และการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
       Ecosystems and biodiversity, man- nature and ecosystem service, human 
structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate 
change, sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, and 
environmental public participation. 
 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
ในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งาน
ระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 
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Evolution of computer technology from past to present and a possible  
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management, 
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media 
publishing, web design and development and an influence of technology on human and 
society. 
 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday Life  
การวัด การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การส ารวจข้อมูล วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการท าวิจัยเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความ
น่าจะเป็นในการตัดสินใจ 

Measurement, surface area and volume of geometric shapes, introduction to 
mathematics in financial fields, survey and data collection methods, data analysis and 
presentation for basic research, application of probability to statistical decision making. 
 
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
           Drugs and Chemicals in Daily Life  
                     ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องส าอาง
และยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
            Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including 
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health as 
well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
 
001275 อาหารและวิถีชีวิต       3(2-2-5) 

Food and Life Style  
บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรม
การบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความ
ต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior 
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, 
identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs, 
food choices, information for purchasing food, and food and life style in the age of 
globalization with the awareness of environmental conservation. 
 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว      3(2-2-5) 

Energy and Technology around Us  
ความรู้ พ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  

พลังงาน 
เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  สถานการณ์
พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมี  
ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources   
and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; relationship 
between technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global 
warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and 
technology; participation in energy conservation; efficient energy use and proactive approach 
to energy issuers. 
 
001277 พฤติกรรมมนุษย์        3(2-2-5) 
  Human Behavior 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม  พื้นฐานทาง 
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เก่ียวข้องกับการมีสติ  
การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  
พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological  
basis and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and its 
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and 
others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and 
applications in daily life. 
 
 



   ~ 12 ~ 
 

001278 ชีวิตและสุขภาพ        3(2-2-5) 
   Life and Health  
                     ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group 
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement 
of the quality of life for oneself and others. 
 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both biological  
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms 
and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth, 
space and the new frontier of science and technology. 
 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย      1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
  The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 
physical fitness test. 
 
 
001291 การบริโภคในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
  Consumption in Daily life 

ความส าคัญของการบริโภค ภาวะโภชนาการที่ดี แนวทางปฏิบัติทางด้านการบริโภคอาหารที่
ดีการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย  อาหารปลอดภัย  การจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการบริโภค สิทธิของผู้บริโภค กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค    

Importance of consumption, good nutritional status and practical guidelines for  
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good food consumption, Choosing medicines and safe health products, food safety, 
management of consumerism effects, consumer rights, laws and organizations for consumer 
protection. 
 
001292  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5)   
           Circular Economic Lifestyle for 21st Century 
     การเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในด้านการน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์
และการเป็นแหล่งรองรับและบ าบัดมลพิษ ภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากร สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิตและกระบวนการออกแบบธุรกิจภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน นวัตกรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนวิถีชิวตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ความตระหนักและแรงผลักดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

Learning the value of nature to human life in the use of resources and being a 
source of support and pollution treatment, crisis of resource problems, climate and 
environmental emergency situations, concepts throughout the life cycle and business design 
process under the concept of circular economy, business model innovation to the circular 
economy, lifestyle under the concept of circular economy, awareness and driving force to the 
way of life under the concept of circulating economy and circulating economy society. 

 
001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
  Thai Language for Academic Communication 
  การอ่านเพ่ือการสืบค้น การเขียนและการพูด เพื่อน าเสนองานในเชิงวิชาการ 
  Reading for information; writing and speaking for academic presentation 
 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21     3(2-2-5) 
  Thai Language for Communication in the 21st Century  

  พัฒนาทักษะการรับสารและส่งสารภาษาไทยเพ่ือน าไปใช้อย่างเหมาะสมและเท่าทันใน
ศตวรรษที่ 21  
  Developing Thai communicative skills for appropriate and updated use in the 
21st century 
 
 
 
 



   ~ 14 ~ 
 

 
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
  Reading in the Digital Age Century 
  การพัฒนาทักาะการอ่านในบริบทของสังคมยุคดิจิทัล เพื่อความรอบรู้และพัมนาคุณภาพชีวิต 
  Developing reading skill in context of digital society for knowledge and 
improving the quality of life 
 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

Korean for Communication 
ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ

เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
Basic Korean communicative skills used in daily-life situations and learning of  

Korean culture 
 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Japanese for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น 

Basic Japanese communicative skills used in daily-life situations and learning  
of Japanese culture 
 
001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5)
  Chinese for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น 

Basic Chinese communicative skills used in daily-life situations and learning of  
Chinese culture 
 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5)
  Myanmar for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาพม่าข้ันพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของชาวพม่า 

Basic Myanmar communicative skills used in daily-life situations and learning  
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of Myanmar culture 
 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
  French for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส 

Basic French communicative skills used in daily-life situations and learning of  
French culture 
 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5)
  Spanish for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาสเปนขั้นพ้ืนฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของชาวสเปน 

Basic Spanish communicative skills used in daily-life situations and learning of  
Spanish culture 
 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
  Lao for Communication  

ทักษะการสื่อสารภาษาลาวขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของชาวลาว 

Basic Lao communicative skills used in daily-life situations and learning of  
Lao culture 
 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Indonesian for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาอินโดนีเซียขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย 

Basic Indonesian communicative skills used in daily-life situations and learning  
of Indonesian culture 
 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Vietnamese for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามข้ันพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
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เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
Basic Vietnamese communicative skills used in daily-life situations and 

learning of Vietnamese culture 
 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Hindi for Communication  

ทักษะการสื่อสารภาษาฮินดูขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของชาวฮินดู 

Basic Hindi communicative skills used in daily-life situations and learning of  
Hindi culture 
 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Khmer for Communication  
  ทักษะการสื่อสารภาษาเขมรตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรม
ของชาวกัมพูชา 

  Khmer language communicative skills used in daily-life situations and learning 
of Combodian culture 

 
001331    นวัตกรรมเพื่อสังคม       3(2-2-5)  

Social Innovation 
แนะน านวัตกรรมเพ่ือสังคม ความไม่แน่นอนในอนาคต (ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ,     

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4) ประเด็นระดับโลก (ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม) เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) ชุมชนยั่งยืน (ชุมชนนิเวศ) การมีส่วนร่วมของประชาชน แนะน านวัตกรรม กิจการเพ่ือสังคม 
ผู้ประกอบการในศตวรรษที่  21 (ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี เ พ่ือสังคม) กรณีศึกษา (การพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรมเพ่ือสังคม) 

Introduction to Social innovation, Future Uncertaint ies (21st Century  
challenges, 4th Industrial revolution) , Global Issues ( social and environmental issues) , 
Sustainable Development Goals ( SDGs) , Sustainable community ( eco village) , Public 
participation, Introduction to Innovation, Social enterprises, 21st entrepreneurship ( social 
technopreneur), Case study (development of social innovation entrepreneurship)  
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001332 การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Introduction to Data Mamagement in Digital Era 
  ภาพรวมของการจัดการข้อมูล ความรู้พ้ืนฐานและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
มหัตและวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคนิคการน าเสนอสารสนเทศให้เกิ ดมูลค่าในเชิงธุรกิจ    
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสมัยใหม่ 
  Overview of data management,fundamentals and tools for big data and data 
science,data analytics and techniques of information presention for business value by using 
modern tools. 
 
 
001351  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ    3(2-2-5) 

From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice 
ความหมาย ที่มา และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของ 3 ห่วง 2  

เงื่อนไข ความพอเพียงกับหลักการท ายุทธศาสตร์ชีวิตและงาน ความมีเหตุผลกับหลักการท างาน/ด ารงชีวิตด้วย
วิธีทางวิทยาศาสตร์ ความมีภูมิคุ้มกันกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตให้สัมพันธ์และดุลยภาพ หลักการฝึก
นิสัยรักการอ่าน หลักการสืบค้นข้อมูล วิธีการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น องค์ความรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
หลักการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมในด้านความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ความเอ้ืออาทร การแบ่งปัน  

Meaning, origin, and application of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP),  
the definition of 3 chains 2 conditions, in details, sufficiency philosophy to achieve principles 
of strategy for livelihood, reasonableness and scientific method to achieve successful working, 
and immunity to maintain of physical and mental health in relation to life homeostasis,  
principles of reading habits practice, information searching principles, introduction to 
information presentation methods, knowledge for the 21st century, principles of being good 
citizen, honesty, empathy, and public mind practice 
 
001352   สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ      3(2-2-5) 

      Peace and Religion for Human Kinds 
การเรียนรู้ แนวคิด  ทฤษฎี สันติภาพ  ศาสนธรรมและคุณธรรม บนฐานคิดของศาสนาและ 

บุคคลส าคัญ หลักธรรมความต้องการของมนุษย์  ปัญหาสังคม ความขัดแย้งการจัดระเบียบ การขัดเกลา ความ
มีเหตุผล มิตรภาพอหิงสธรรม สามัคคียธรรม เจรวาสมานฉันท์  สันติวิธีมนุษย์ในศตรรษที่ 21 ประสบการณ์อัน
ทรงคุณค่าของบุคคลลส าคัญ ที่มีประโยชน์ เพ่ือประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ สู่ความสงบสุขของมวลมนุษย์ สันติภาพ  
เพ่ือมนุษยชาติ 



   ~ 18 ~ 
 

               Learning of the value  concept, theory, peace, religion principles and morals based 
on religion and key mans, moral principles, needs, social problems, conflict, organization, 
socialization, reasonability, friendship, encroachment, harmonious, reconciliation speech, 
peaceful method, human kind on 21th century, value experience of key man with useful for 
creatively apply to be human calming and peace to human kinds. 
 
121101  พืชไร่ และพืชอาหารสัตว์           3(2-3-5) 

Field and Forage Crops 
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจ และพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญ การปลูก การ

ปฏิบัติรักษา การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ การจัดการและควบคุมศัตรูพืชและเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 
   Botanical characteristics of important economic field crops and forage crops, 
planting, maintenance, harvesting, storage, applications, pest management and control, and 
postharvest technology of field and forage crops 
 
121151  กายวิภาคและสรีรวิทยาเปรียบเทียบของสตัว์เลี้ยง    3(2-3-5) 
   Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic Animals 
   โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบต่างๆ ของสัตว์เลี้ยง การเปรียบเทียบกายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม และสัตว์ปีก  
  Structures and functions of various organs of domestic animals, comparative anatomy 
and physiology of mammals, and poultry 
 
121191  การฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์ 1      1(0-6-3) 

Training Skills for Animal Science 1  
การฝึกงานด้านการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ในระดับเบื้องต้น  

   Fundamental practicum in animal science 
 
121202   การตลาด และธนกิจเกษตร       3(2-3-5) 

    Marketing and Agricultural Finance  
    ความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ แนวความคิด

ทางการตลาด ประเภทของตลาด ส่วนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย  แรงจูงใจ 
พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนการตลาดเงินทุนในการประกอบการ บทบาทความหมายและขอบเขตของ
สินเชื่อ นโยบายสินเชื่อ  การวิเคราะห์สินเชื่อ  การวิเคราะห์โครงการ  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของธุรกิจ
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ฟาร์ม การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือการจัดการ ทฤษฎีหลักการและแนวคิดระบบสหกรณ์ โครงสร้างสหกรณ์ 
กระบวนทัศน์การจัดการสหกรณ์และธุรกิจเกษตร บทบาทของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับสหกรณ์และธุรกิจ
เกษตร 

    Definition, importance of marketing as main activities of business, concepts of 
marketing, components of marketing, marketing systems and targets, incentives, consumer 
behaviors, planning, capital for business, role, meaning, and scope of loan, credit policy, credit 
analysis, project analysis, financial analysis of farm business, Cost analysis of management 
theory and concepts and society, Cooperative structure, Paradigm of cooperative management 
and agricultural business, The role of public and private sectors relating to cooperatives and 
agricultural business 

 
121212  การผลิตสุกร        3(2-3-5) 
   Swine Production 
   พันธุ์ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ พฤติกรรม และสวัสดิภาพ
สุกร การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์และ
ฟาร์มสุกรขุน การวางแผนการผลิต การผลิตสุกรอย่างยั่งยืน การจัดการของเสีย การจัดการต้นทุนการผลิต
และการตลาด  
   Breeds, selection, and breeding of swine, housing and  equipment, behavior, 
pig welfare, environment  and sanitation management, feeds  and feeding, breeding and 
finishing pig farm management, production planning, sustainable pig production, waste 
management, production cost and marketing management. 
 
121231  วัตถุดิบอาหารสัตว ์และสารเสริม      3(2-3-5) 
   Feedstuffs and Feed supplement   
   การแบ่งประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ และการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของวัถุดิบอาหาร
สัตว์ ความต้องการโภชนะของสัตว์ ค าแนะน าการใช้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ สาร
เพ่ิมเติม และสารเสริมเพ่ือเพ่ิมการเจริญและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 
   Classification of feedstuffs, nutritive value of feedstuffs, nutrients requirement, 
recommendation of feedstuffs, feed formulation, feed additives and feed supplements for 
growth promoters and health improvement purposes 
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121241  จุลชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์   3(2-3-5) 
Microbiology for Animal Science and Feed Technology 

  บทน าจุลชีววิทยาส าหรับสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับงาน
ทางด้านจุลชีววิทยา ชนิดของจุลินทรีย์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์  อาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคการ
แยกเชื้อบริสุทธิ์ การนับจ านวนจุลินทรีย์ การจ าแนกสายพันธ์ของจุลินทรีย์ การเจริญของจุลินทรีย์และปัจจัยที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การเพ่ิมจ านวนและการเก็บรักษาจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และ
ก่อโรค การควบคุมจุลินทรีย์และการตรวจหาจุลินทรีย์ โปรไบโอติก พรีไบโอติก ซินไบโอติกและการใช้
ประโยชน์ในปศุสัตว์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  Introduction to microbiology for animal science and feed technology, Materials 
and equipment used in microbiology, Types of microorganisms, Structure and function of 
microbial cell, Culture media, Pure culture techniques, Enumeration of microorganisms, 
Classification of microorganisms, Microbial growth and factors affecting growth of 
microorganisms, Proliferation and collection of microorganisms, Beneficial and pathogenic 
microorganisms, Microbial control and detection of microorganism, Probiotic prebiotic 
synbiotic and their utilization in livestock, Application of microorganisms in feed, animal 
production and other related fields 
 
121252  ระบบสืบพนัธุ์และการผสมเทียมสัตว์     3(2-3-5) 
   Reproductive system and Artificial Insemination in Domestic Animals 
   กายวิภาคและสรีระวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ การเป็นสัด 
และวงรอบการเป็นสัด การตกไข่ การผสมพันธุ์ ตั้งท้องและการคลอด  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์
และเทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ การเตรียมและเก็บรักษาน้ าเชื้อ เทคนิคและวิธีการ
ต่างๆในการผสมเทียม  
   Anatomy and physiology of reproductive system, hormone controlling of 
reproductive system, estrus and estrus cycle, ovulation, mating, gestation and farrowing. 
Factors affecting on reproduction efficiency and techniques for improvement, preparation and 
preservation of semen, techniques and methods for artificial insemination.  
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121288  จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสัตว์    1(1-0-2) 
   Animal Ethics and Laws in Livestock Production 

สิทธิ หนาที ่และบทบาทของนักสัตวบาลที่พึงมีในการปฏิบัติงาน ระเบียบขอบังคับและ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับปศุสัตวสวัสดิภาพของสัตวการปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับสัตวทดลอง การประกอบวิชาชีพ

ไดโดยไมสรางความ เดือดรอนใหกับตัวเองและผูอ่ืน  

Right, responsibility and role of animal husbandry, laws, discipline and 

regulation related to livestock production, animal welfare, Proper handling for animal 

experimentation. The course is design for student to independently support themselves for 

potential career path. 

 
121292  การฝึกทกัษะด้านสัตวศาสตร์ 2      1(0-6-3) 

Training Skills for Animal Science 2 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์ 1 
ประสบการณ์จากการฝึกงานนอกสถานที่จากแหล่งฝึกงานที่ได้รับการรับรองจากสาขาวิชา

สัตวบาล การประเมินผลทั้งในส่วนความรู้และทักษะ การส่งรายงานสรุปการฝึกงานภายหลังการฝึกงาน 
   Off-campus work training experience approved by the department. Knowledge 
and skills are to be evaluated. Written summary paper is required after the training. 
 
121303  ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง    3(2-3-5) 
   Research Medthodology and Experimental Design 
   หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตัวแปรและปัจจัยชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์
ปัญหาเพ่ือก าหนดหัวข้องานวิจัย การสร้างกรอบแนวความคิดของการวิจัย การวางแผนการทดลองทางสถิติ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย การตรวจเอกสารหรือทบทวนวรรณกรรม การสร้างแผนการ
ด าเนินการ แผนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ วิธีรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย การ
วิเคราะห์ การแปลผลและการวิจารณ์ การเขียนผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัย การจัดท ารายงานเพ่ือการ
น าเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
   Principles of research in science and social science, variables and factors; 
problem analysis for research topic identification, construction of conceptual framework, 
identification of objective, scope, review literature, action plan, learning plan, and learning 
process; data collecting, research method, research analysis, result explanation and discussion, 
report writing, presentation and preparation for conference and journal publication. 
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121311  หลักพันธุศาสตร์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์    3(2-3-5) 
   Principle of Animal Genetics and Improvements 
   การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ เซลล์พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและ
เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร ลักษณะทางปริมาณ หลักคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์ หลักการคัดเลือกพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง และ
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
   Heredity of animal, cytogenetic, molecular genetics and genetic engineering, 
population genetics, molecular genetics and genetic engineering, quantitative traits, 
mathematics and statistics for animal improvement, population genetics, principle of genetic 
selection, mating system, breed and breeding of indigenous animals, and biotechnology for 
animal breeding 
 
121313  การผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง       3(2-3-5) 
   Ruminant Production  
   ลักษณะทางชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการผลิต พันธุ์ 
การคัดเลือกพันธุ์โค-กระบือเนื้อ โคนม แพะ-แกะ และสวัสดิภาพสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โรงเรือนและอุปกรณ์ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อาหารและการให้อาหาร การผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองอย่างยั่งยืน การตลาดและ
การจัดการผลผลิต  
   Biological and behavioral aspects of Ruminant animal concerning production 
performance. Breeds, selection and of beef-cattle, buffalo, dairy cattle, goat and sheep, 
ruminant animal welfare, housing and equipment, environment and sanitation management, 
feeds and feeding, sustainable ruminant animal production, marketing and product 
management 
 
121314  การผลิตสัตว์ปีก        3(2-3-5) 
   Poultry Production         
   ลักษณะทางชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ปีกที่เกี่ยวข้องกับสมรถภาพการผลิต สายพันธุ์
สัตว์ปีกเศรษฐกิจส าหรับการผลิตเนื้อและไข่ ระบบการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก โรงเรือนและอุปกรณ์ส าหรับการ
ผลิตสัตว์ปีก ไข่และการฟักไข่ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกเชิ งการค้า อาหารและการให้อาหาร โรคสัตว์ปีก
และการป้องกันโรค การวิเคราะห์สมรรถภาพการผลิตและการตลาด 
   Biological and behavioral aspects of poultry concerning production 
performance. Economic poultry breeds for meat and eggs productions. Poultry Breeding 
System. House and equipments for poultry production. Eggs and incubation. Poultry farm 
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management for commercial scale. Feed and feeding. Poultry Diseases and Prevention. 
Analysis of production performance and marketing. 
 
121315  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า      3(2-3-5) 
   Aquaculture Technology 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั้งใน
และต่างประเทศ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการคุณภาพน้ า  เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์น้ า 
อาหารและการให้อาหาร โรคและปรสิต เทคโนโลยีการเก็บเก่ียวผลผลิตและการขนส่งสัตว์น้ า  
   Introduction of aquaculture technology, history of aquaculture in Thailand and 
other countries, aquaculture farm, water quality management, aquatic animal breeding 
technology, aquatic animal culture technology, feeds and feeding, diseases and parasites in 
aquatic animal, aquatic animal harvesting technology and transportation 
 
121316  การผลิตและการจัดการแพะ-แกะ      3(2-3-5) 
   Goats and Sheep Production and Management   
   พันธุ์ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์แพะ-แกะ พฤติกรรม และสวัสดิภาพสัตว์ โรงเรือนและ
อุปกรณ์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหารและการให้อาหาร การ
จัดการผลผลิตแพะ-แกะ และการตลาด 
   Breeds, selection and breeding of goat and sheep, behavior, animal welfare, 
housing and equipment, environment and sanitation management, farm management, feeds 
and feeding, product management and marketing  
 
121321  โภชนศาสตร์สัตว์       3(3-0-6) 
   Animal Nutrition 
   หลักโภชนาการของสัตว์ การใช้วิตามิน เกลือแร่ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
โปรตีนความต้องการกรดอะมิโนและพลังงานของสัตว์ ความต้องการสารอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต การผลิต
ไข่ การอุ้มท้อง  การผลิตน้ านมและฮอร์โมนที่ควบคุม ความสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึมของแคลเซี่ยมกับวิตามิน
ดี การบอกถึงการขาดและได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของสัตว์ เปรียบเทียบความสามารถในการ
ย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ า 
   Principles of animal nutrition, Vitamins and minerals utilization, Metabolisms of 
carbohydrate, lipid and protein. Amino acid and energy requirements of animals, Nutrient 
requirements for growth, gamete formation, pregnancy, lactation and hormonal control, 
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Vitamin D and calcium metabolism relations, Indication of deficiency and excess nutrient 
acquired in animal, Comparative digestibility of livestock and aquatic animals 
 
121322  องค์ประกอบทางเคมีและการวิเคราะห์อาหารสัตว์    1(0-3-1) 
   Feed Chemical Composition and Analysis  
   การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ วิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยวิธีการทางกายภาพ และวิธีการทางเคมี การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี โดย
วิธีการประมาณ การวิเคราะห์หาพลังงานในอาหารสัตว์ เช่น พลังงานรวมทั้งหมด และโภชนะย่อยได้ทั้งหมด 
การประเมินหาคุณค่าทางโภชนะและองค์ประกอบทางเคมีในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง NIR  
   Nutritive value evaluation in feed and Feed Stuffs, Feed quality analysis by 
physical and chemical method, Chemical composition analysis by proximate analysis, Gross 
energy analysis in feed, Total digestible nutrient (TDN), Nutritive value and chemical 
composition analysis by using  near infrared reflectance spectroscopy  (NIR) 
 
121323  โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ าประยุกต์    3(2-3-5) 
   Applied Domestic and Aquatic Animal Nutrition  
   ระบบการย่อยอาหารและการใช้ประโยชน์ของโภชนะ วัตถุดิบอาหารสัตว์พลังงานสูง แหล่ง
ของโปรตีน อาหารหยาบ แร่ธาตุและไวตามิน ความสัมพันธ์ของความต้องการโภชนะ องค์ประกอบในอาหาร 
และสมดุลย์ของโภชนะ ที่มีต่อสัตว์สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ า  ความต้องการจ าเพาะของสัตว์ เช่น สัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
สุกร สัตว์ปีก สุนัข แมว และสัตว์น้ า ที่เก่ียวข้องส าหรับกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ปัจจัยร่วมจ าเพาะระหว่าง
วัตถุดิบอาหารสัตว์และองค์ประกอบทางเคมีและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 
   Digestive system and nutrient utilization, high-energy feedstuffs, protein 
Sources, roughages, mineral and vitamin supplements. Relationship of nutrient requirements, 
feed composition and nutrient balance on domestic and aquatic animal, specific needs with 
relevance for feed processing for common species such as ruminants, pigs, poultry, dogs, cats, 
and aquatic animals, specific interactions between feed ingredients and chemical components, 
and feed processing.  
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121333  การจัดการทุง่หญ้า       3(2-3-5) 
   Pasture Management 
   ความส าคัญของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การปลูกสร้างทุ่งหญ้า ระบบทุ่งหญ้า ปัจจัยการผลิตและ
ระบบการจัดการทุ่งหญ้า  การวางแผนการผลิตอาหารหยาบ และการถนอมรักษาอาหารหยาบ การผลิตเมล็ด
พันธุ์และการตลาด 
  Importance of pasture, pasture establishment, pasture system, production 

factors, and pasture management system, chemical composition and quality of pasture, 

roughage planning, preservation, seed production and marketing  

 
121342  การแปรรูปและการผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม   3(2-3-5) 
   Industrial Feed Manufacturing and Processing 
   บทน าการแปรรูปและการผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม การเตรียมและการจัดการวัตถุดิบ
ส าหรับการผลิตอาหารสัตว์ กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบและเทคนิคการใช้เครื่องมือแบบต่างๆในการผลิต
อาหารสัตว์ ของผสมพรีมิกซ์และการผสมอาหารสัตว์ กระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและ
กายภาพระหว่างกระบวนการแปรรูปอาหารสัตว์ การบรรจุและการล าเลียง ระบบก าจัดฝุ่น การควบคุมสินค้า
คงคลัง และการจัดการคลังสินค้า การสูญเสีย (ชริงค์) ความปลอดภัยในโรงงาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิต (GMP) และ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การ
เลือกท าเลที่ตั้ง หลักการออกแบบและการวางผังโรงงานเบื้องต้น การควบคุมคุณภาพและระบบประกัน
คุณภาพ  
   Introduction to industrial feed manufacturing and processing, raw material 
management and preparation for feed manufacturing. Raw material processing and 
instrumental techniques in feed processing, premix and feed mixing and extrusion processing. 
Physical and chemical changes during feed processing. Packaging and transporting, dust 
collection system, inventory control and warehousing, shrink, plant safety, Good 
Manufacturing Practice (GMP) and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) in feed 
manufacturing, location selecting, principle of systematic designing and layout, quality control 
and quality assurance system. 
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121343  มาตรฐานอาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพ    3(2-3-5) 
   Feed Standard and Quality Control  
   มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์และกฎข้อบังคับ องค์กรระดับประเทศและนานาชาติในการ
ก าหนดมาตรฐาน การวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสัตว์และวัตถุดิบ การตรวจสอบและการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมในการผลิตอาหารสัตว์ ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 
   Feed quality standards and regulations, National and International organization 
for standardization, Quality and safety tests for livestock feeds and feedstuffs, Feed quality 
evaluation and quality control, Good Manufacturing Practices (GMP) and Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP) in feed industry, Feed quality assurance system 
 
121361  โรคและสุขาภิบาลสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม     3(2-3-5) 
   Diseases and Hygiene of Farm Animal 
   โรคส าคัญต่างๆ ในโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก สาเหตุและอาการของโรค การระบาด กลไก
และวงจรของการเกิดโรค การป้องกันและการรักษาเบื้องต้น หลักสุขาภิบาลสัตว์ และพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์  
   Important diseases in cattle, pig and poultry, etiology and symptomology, 
epidemiology, pathogensis mechanisms and disease cycles, prevention and primary medical 
therapy, principles of animal sanitation, the legislation of animal epidemic. 
 
121362  ยาและการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์      3(2-3-5) 
   Drug and Drug used 
   สรรพคุณ การออกฤทธิ์ การเก็บรักษา และประเภทของยาและสารสังเคราะห์ต่างๆ ที่ใช้ใน
สัตว์เลี้ยง และสารเสริมและวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ เพ่ือการเจริญเติบโตและปรับปรุงสุขภาพของสัตว์  
   The medicinal properties, effectiveness, medical therapy and types of  drugs 
and synthetic substances used for domestic animal  
 
121363  หนอนพยาธิวิทยาในฟาร์มปศุสัตว์      3(2-3-5) 

Livestock Helminthology     
ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับหนอนพยาธิ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาทั่วไป วงจร

ชีวิต  
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การจ าแนกชนิดของหนอนพยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด และพยาธิตัวกลม และการติดต่อของหนอนพยาธิในฟาร์ม
ปศุสัตว์ การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น หลักการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิที่มีความส าคัญต่อสัตว์เลี้ยงและ
ปศุสัตว์ โรคจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาของประเทศไทย 

Host-parasite relationship, morphological characteristics; general biology; life cycle; 
taxonomy and classification of cestodes, trematodes and nematodes; transmission of the 
parasites; pathogenesis, clinical signs; diagnosis; principles of control and prevention of 
important parasitic diseases in companion animals and livestock; zoonotic diseases that are 
problems in Thailand 
 
121371   ผลผลิตจากสัตว์และการแปรรูป      3(2-3-5) 
        Animal Products and Processing 
  คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลผลิตจากสัตว์ คือ เนื้อสัตว์ น้ านม และไข่ การจัดการ 
การประเมินคุณภาพและการแบ่งเกรดผลผลิตจากสัตว์ และการแปรรูปผลิตจากสัตว์ 

Chemical and physical properties of animal products include meat, milk, and egg; 
handling, quality evaluation and grading of animal products and processing 

 
121372   การแปรรูปผลผลิตจากสัตวป์ระยุกต์      3(2-3-5) 

Applied Animal Products Processing  

หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ น้ านม และไข่ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและ

การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และวิธีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ระบบการประกันคุณภาพและ

หลักเกณฑว์ิธีการทีด่ีในการผลิต และการประยุกต์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงการค้า 

The principle of food products processing from meat, milk, and egg; factors  

affecting quality and quality evaluation of processed products; packaging and storage of 

processed products; products quality assurance system and good manufacturing practice and 

applied animal products procerssing for commercial 

 
121381  เรื่องเฉพาะทางด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว ์   3(2-3-5) 
   Selected Topic in Animal Science and Feed Technology 
   หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
   Interesting in Science and Feed Technology topics which can be changed 
according to academic progress 
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121382  การจัดการและการตลาดปศุสัตว์และอาหารสัตว์    3(2-3-5) 
   Livestock and Feed Marketing and Management 
   หลักการและทฤษฎีทางการตลาดอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหารสัตว์ การเปลี่ยนแปลง
ตลาดโลก กระบวนการวางแผนทางการตลาด การประยุกต์ใช้การวิจัยตลาด ความเข้าใจผู้บริโภคและลูกค้า 
การตัดสินใจทางการตลาด การวางต าแหน่ง การสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ การบริหารบัญชีและ
การเงินในระบบอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหารสัตว์ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การพยากรณ์การผลิต และการวางแผนการผลิตส าหรับสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหาร
สัตว์ การจัดห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ 
   Major concepts and theories of livestock and feed industry products marketing. 
Topics include the changing of global marketplace, marketing process and planning, the use 
of market research, and understanding of consumers and customers, decision-making, market 
segmentation, position product, accounting and finance management. Management and 
production planning for livestock and feed industrial plants, production, product and 
production process analysis, production forecasting, human resource, production planning, 
inventory, supply chain and logistic management for livestock and feed industry. 
 
121383  สัตว์เลีย้งแสนรัก        3(2-3-5) 
   Lovely Companion Animals  
   พันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ อาหาร และการให้อาหาร สุขภาพและการจัดการสุนัข แมว 
นกกระจอกเทศ กวาง และสัตว์อ่ืน ๆ  
   Breeds, Breeding feed and feeding, health and management of dog, cat, ostrich, 
deer and other animals. 
 
121384  ปศุสัตว์อินทรีย์          3(2-3-5) 

Organics Livestock Farming 
หลักการและความส าคัญของปศุสัตว์อินทรีย์ มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ระบบการผลิตและ

การจัดการสัตว์เคี้ยวเอ้ือง สุกร และสัตว์ปีกอินทรีย์ แนวคิดสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ในการผลิตสัตว์อินทรีย์ 
ความปลอดภัยของผู้บริโภค การตลาดและการจัดการผลผลิตขั้นปฐมภูมิจากปศุสัตว์อินทรีย์   

Principles and importance of organic Livestock farming. Standard for organic  
Livestock. Organic production and management systems of ruminant, swine and poultry. 
Concept of animal health and welfare in organic livestock production. Food safety, marketing 
and management of primary products from organic livestock origin 
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121385  ทักษะช่างพื้นฐานภายในฟาร์มปศุสัตว ์     3(2-3-5)
   Basic Technician Skill in Livestock Farm      

   ความรู้พ้ืนฐานในงานก่อสร้าง การใช้และการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบประปา และ
เครื่องจักรกลเกษตรภายในฟาร์มปศุสัตว์  

Fundamentals of construction, use and maintenance of electrical systems, 
water supply and farm machineries in livestock farm 
 
121386  การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรม     3(2-3-5) 
   Industrial Poultry Farm Management 
   ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกของโลกและประเทศไทย การจัดการธุรกิจครบ
วงจรของสายการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่และเป็ดเนื้อ พันธุ์สัตว์ปีกส าหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม มาตรฐานฟาร์ม
ส าหรับการผลิตสัตว์ปีก การจัดการโรงฟักไข่และฟาร์มสัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร การจัดการของเสีย
จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก การจัดการโรงฆ่าสัตว์ปีก การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการตลาด  
   Overview in the World and Thailand industrial poultry production. Management 
of Integrated business in broilers, layer and meat duck productions. Poultry breeds for 
industrial productions. Farm standard for poultry production. Hatchery and poultry farm 
managements for industrial integrated scale. Waste management from poultry farm. Poultry 
slaughter house management. Analysis of production cost and marketing 
 
121387  การจัดการฟาร์มสุกรเชิงอุตสาหกรรม     3(2-3-5) 
   Industrial Swine Farm Management 
  การจัดการผลผลิตในฟาร์มสุกรเชิงอุตสาหกรรม ระบบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิตสุกร ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การวางแผนการผลิตสุกร การบันทึกข้อมูลฟาร์ม 
การวิเคราะห์ข้อมูลฟาร์มและประเมินผลผลิต ต้นทุนการผลิตและการวางแผนด้านการเงินของฟาร์ม ตลาด
สุกรและการวางแผนการตลาด  

Production management in inustrial swine farm, systems and standards related 
to swine industry, biosecurity system, swine production planning, farm data recording, 
productive data analysis and productivity assessment, production cost and farm financial 
planning, swine market and marketing Planning 
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121393  สัมมนา         1(0-2-1) 
   Seminar   
   การตรวจเอกสารและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารสัตว์เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม 
   Literature review and compilation of scientific reports related to the scientific 
advances in science and feed technology for public presentation. 
 
121489  ภาษาอังกฤษส าหรับสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์   3(3-0-6) 
   English for Animal Science and Feed Technology 
   ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ฝึกน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, 
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable. Practice 
giving oral presentations on academic research related to animal science and feed technology  
area with effective delivery in English 
 
121497  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี        6 หน่วยกิต 
   Undergraduate Thesis  
   ค้นคว้าหรือวิจัยโครงงานตามความสนใจและความถนัดของนิสิต ภายใต้ความดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและเขียนเป็นรูปเล่มของรายงานให้กับภาควิชาฯ 
   Conduct a research project on a topic of student’s interest and performance, 
guided by adviser. Presenting results and a written report in a prescribed format to the 
department 
 
121498  การอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ       6 หน่วยกิต 
   International Academic and Professional Training  
   การอบรมหรือฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
   Professional training or practical apprenticeship in government or private 
sectors in a foreign country approved by the university for at least 16 weeks  
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121499  สหกิจศึกษา         6หน่วยกิต 
   Co-operative Education  
   การฝึกปฏิบัติงานจริงขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ ในฐานะพนักงานชั่วคราว ใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการตามระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
   Basic real-work setting apprenticeship to increase professional career 
experience as a temporary employee in an agency or enterprise according to university co-
operative education system for at least 16 weeks 
 
252181  คณิตศาสตร์และการประยุกต์         3(2-2-5)  
             Mathematics  and Applications  

กราฟของความสัมพันธ์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ปริพันธ์ และการ
ประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง เมทริกซ์และตัวก าหนด 

ของฟังก์ชันและการประยุกต์  
Graph of the relations, limits and continuity of functions, derivative of 

functions and its applications, integral of functions and its applications, technique of 
integration, first-order differential equations, matrices and determinants 

 
255112  หลักสถิต ิ        3(2-2-5) 
   Principles of Statistics  
   มโนมติพ้ืนฐานของสถิติ สถิติพรรณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซงและ การแจกแจงปกติของตัวสถิติ  หลักการประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐานส าหรับประชากรหนึ่งและสองกลุ่ม  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ และการทดสอบไคสแควร์ 
   Basic concepts of statistics, descriptive statistics, data collection method, 
introduction to data analysis, probability, Binomial distribution, Poisson distribution and 
Normal distribution, sampling distribution, estimation and testing hypotheses for one and two 
populations, elementary analysis of variance, regression and correclation analysis, chi-square 
test. 
 
256103  เคมีเบื้องต้น        4(3-3-7) 
   Introductory Chemistry 
   ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี สารละลาย 
สมดุลเคมี  กรด-เบส แก๊ส ของแข็ง ของเหลว เคมีอุณหพลศาสตร์ เคมีจลนศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์และ
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สารชีวโมเลกุล เคมีสิ่งแวดล้อม สารประกอบของธาตุเรพรีเซนเททีฟและแทรนซิชัน เคมีอุตสาหกรรม เคมี
นิวเคลียร์ 
   Stoichiometry, Atomic structure, Periodic table and properties of elements, 
Chemical bonding, Solution, Chemical equilibrium, Acid-base, Gas, Solid, Liquid, 
Thermodynamic, Chemical kinetic, Electrochemistry, Organic chemistry and biomolecules, 
Environmental chemistry, Representative and transition elements, Industrial chemistry, 
Nuclear chemistry 
 
258101  ชีววิทยาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
   Introductory Biology  
   โครงสร้างหน้าที่เซลล์และออร์แกเนลล์ พันธุศาสตร์ กระบวนการท างานของสิ่งมีชีวิต 
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
   Structures, and functions of cells and organelles, genetics, growth, process of 
living organisms, evolution, biodiversity, interactions between organisms and environment 
 
258102            ปฏิบัติการชีววิทยา        1(0-3-1) 

Laboratory in Biology 
           ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และออร์แกเนลล์ การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและการท างานของพืช โครงสร้างและการท างาน
ของสัตว์ นิเวศน์วิทยา 

          Laboratory safety, microscopes, cells and organelles, cell division, genetic inheritance, 
diversity of life, plant tissues, structures and functions of plants, structures and functions of animals, ecology 

 

258342  หลักพันธุศาสตร์        3(3-0-6) 
   Principle of Genetics  
   วัฏจักรเซลล์การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสและไมโอซิส หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎของ 
เมนเดลและภาคขยายของกฎเมนเดล การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ พันธุ
ศาสตร์ของมนุษย์และการวิเคราะห์เพดดิกรี พันธุศาสตร์ประชากร โครงสร้างของจีโนมและสารพันธุกรรม การ
จ าลองสารพันธุกรรม การท างานของยีนและโครโมโซม การกลายพันธุ์การควบคุมการท างานของยีน  
   Cell cycle, mitotic and meiotic cell division, Mendelian inheritance and 
extension of Mendelian genetics, extra-chromosomal inheritance, quantitative genetics, 
human genetics and pedigree analysis, population genetics, genome and genetic materials, 
DNA replication, gene expression, mutation, gene regulations 
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258343  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์       1(0-3-1) 
   Laboratory in Genetics  
   ปฏิบัติการการแบงเซลลไมโตซิสและไมโอซิส การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต ความนาจะเปน การทดสอบไควสแควร ลิงเกจและการสรางแผนที่ยีนบนโครโมโซม การวิเคราะห
พันธุประวัติ การสกัดดีเอ็นเอและการแยกขนาดดีเอ็นเอโดยวิธีเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส  
   Mitotic and meiotic cell division experiment, genetic inheritance of organism, 
linkage and gene mapping, proability, population genetics and chi-square test, pedigree 
analysis DNA isolation and gel electrophoresis. 
 
261103  ฟิสิกส์เบือ้งต้น        4(3-3-7) 
   Introductory Physics  
   คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการ
ชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่นและเคออส เทอร์โม
ไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
   Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy, 
momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave 
phenomena and chaos, thermodynamics, electricity and magnetism, basic electric circuits, 
modern physics.  
 
411221  ชีวเคมี         4(3-3-7) 
   Biochemistry  
   คุณสมบัติและโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน 
โปรตีน กรดนิวคลิอิก กลไกการเร่งปฏิกิริยาและจลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมนและโภชนาการ  ชีวพลังงาน
ศาสตร์ การแสดงออกและการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมภายใน
ร่างกาย ชีววิทยาโมเลกุล ชีวสารสนเทศ สเปคโทรสโคปี และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การทดสอบ
คาร์โบไฮเดรต การทดสอบลิพิด การทดสอบกรดอะมิโนและโปรตีน จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การทดสอบกรด
นิวคลิอิก และเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล 
   Properties and structures of biomolecules such as carbohydrate, lipid, amino 
acid, protein, nucleic acid, mechanism and kinetics of enzymes, hormone and nutrition, 
bioenergetics, gene expression and regulations,  regulation of metabolisms, molecular biology, 
bioinformatics, spectroscopy and quantitative analysis, testing of carbohydrates, lipids, amino 
acids and proteins, kinetics of enzymes, analysis of DNA and molecular biology techniques. 
 



   ~ 34 ~ 
 

 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 

 รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว ดังนี้ 
  1. รหัสตัวเลข 3 ตัวแรก เป็นตัวเลขเฉพาะของรายวิชาสาขา คือ 
   121 หมายถึง วิชาเฉพาะสาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
  2. รหัสตัวเลข 3 ตัวหลัง เป็นตัวเลขประจ ารายวิชา คือ 
   เลขหลักร้อย   หมายถึง ระดับชั้นปีที่เปิดสอน 
   เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา 
    เลข 0 หมายถึง วิชาพ้ืนฐานทางเกษตรศาสตร์ 
    เลข 1 หมายถึง วิชาด้านการผลิตสัตว์ 
    เลข 2 หมายถึง วิชาด้านโภชนศาสตร์สัตว์ 
    เลข 3 หมายถึง วิชาด้านอาหารสัตว์  
    เลข 4 หมายถึง วิชาด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ 
    เลข 5 หมายถึง วิชาด้านสรีรวิทยา 
    เลข 6 หมายถึง วิชาด้านสุขศาสตร์สัตว์ 
    เลข 7 หมายถึง วิชาด้านผลผลิตจากสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
    เลข 8 หมายถึง อ่ืนๆ 
    เลข 9 หมายถึง ฝึกงาน สหกิจศึกษา การวิจัยและพัฒนา ดูงาน 
        และสัมมนา 
   เลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
 
 


