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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2547
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ภาษาไทย :
1.2 ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Bachelor of Science Program in Animal Sciences and Agricultural Technology

2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
2.2 ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร)
Bachelor of Science (Animal Sciences and Agricultural Technology)
วท.บ. (สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร)
B.Sc. (Animal Sciences and Agricultural Technology)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท/โทรสาร : 032-594-037-8
e-mail address : asat-fac@su.ac.th
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
การพัฒนาประเทศที่ผานมาการเกษตรยังเปนรากฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งของประเทศและเปนอาชีพ
ที่เสริมสรางโครงสรางและพัฒนาสังคมชนบทใหเขมแข็ง วิกฤติการณดานภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ณ
พื้นที่ตาง ๆ ของโลก นับเปนโอกาสสําคัญของประเทศไทยในการเปนแหลงผลิตอาหารเลี้ยงประชากรของโลก แต
การที่ประเทศไทยจะสามารถผลิตสินคาเกษตรโดยเฉพาะสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวเปนสินคาสงออกของประเทศ
ที่สามารถแขงขันกับตลาดโลกไดนั้นมีความจําเปนตองยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลผลิต
ดังนั้นการผลิตบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการผลิตสัตวและมีทักษะในการเปนผูจัดการฟารม
มาตรฐานที่มีความเขาใจในนิเวศวิทยา ที่อยูอาศัยของสัตว หลักการควบคุมสิ่งแวดลอมใหสัตวเจริญเติบโตมีสุขภาพ
ดีและไมเกิดโรค มีความรูเกีย่ วกับเชื้อโรคและปรสิตเพื่อปองกันไมใหมีการติดเชื้อและโรคระบาด
มีความเขาใจ
ดานชีววิทยาของสัตว
พันธุกรรมและการสืบสายพันธุสัตวเพื่อนํามาใชในการเพาะขยายพันธุสัตวใหไดตรงตาม
เปาหมายวัตถุประสงค และมีความรูเกี่ยวกับสรีรวิทยาและชีวเคมีของสัตว เพื่อใหเขาใจในดานการใชอาหารสัตว
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางใหสัตวเจริญเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดีและใหผลผลิตสูง รวมทั้งมีการจัดการและ
ใชประโยชนจากของเสียที่เกิดจากการจัดการดูแลสัตวอยางมีประสิทธิภาพ
ศักยภาพทางดานการผลิตสัตวของประเทศไทยนอกจากเพือ่ เปนอาหารแลวยังสามารถผลิตสัตวเพื่อใช
เปนพาหนะ สัตวสวยงามและสัตวทดลอง รวมทั้งผลผลิตจากสัตวที่ใชเปนยารักษาโรคและเปนเครื่องสําอาง สัตวเหลานี้
อาจไดมาจากทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง จึงมีความจําเปนตองศึกษาวิจัยใหสามารถเพาะขยายพันธุไดเพื่อปองกันการ
สูญพันธุและเพื่อเปนการทําการเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
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การแข ง ขั น ในด า นการเพาะเลี้ ย งสั ต ว ก ลายเป น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม มี ขี ด จํ า กั ด ในพื้ น ที่ และมี ผ ลกระทบต อ
สภาพแวดลอมของทองถิ่นเปนอีกปญหาหนึ่งที่ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายไปจาก
ทองถิ่นที่มีการเพาะขยายพันธุสัตวเปนอุตสาหกรรม เกษตรกรโดยทั่วไปยังยากจน และไมประสบความสําเร็จใน
การประกอบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว และตองการการชี้นําเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการจัดการดูแล
สัตวใหฟนคืนกลับมา
มหาวิทยาลัยศิลปากรมุงที่จะรวมแกไขปญหาเหลานี้โดยใชพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรแี ละจังหวัดใกลเคียงซึ่งมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเหมาะที่จะใชเปนแหลงศึกษาและวิจัยสัตวหลากชนิด ทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไม
มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยูบนบกและในน้ํา รวมทั้งยังมีแหลงเพาะพันธุสัตวที่เปนของสวนราชการและของเอกชน
ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจติดตอขอความรวมมือไดอีกดวย
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความมุงมั่นที่จะผลิตบุคลากรทาง
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรที่มีพื้นฐานความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในระยะ 4 ภาคการศึกษาแรก
และอีก 4 ภาคการศึกษา เนนการเรียนรูและการปฏิบัติไปสูรายวิชาเฉพาะทาง รวมทั้งการฝกทักษะการปฏิบัติงาน
ใหเกิดความชํานาญในหองปฏิบัติการของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสรางประสบการณในการ
ทํางานในฟารมของเกษตรกร เพื่อใหบัณฑิตมีความสามารถในการใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและ
เตรียมบัณฑิตใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประกอบอาชีพเปนเจาของฟารม
เลี้ ย งสั ต ว ช นิ ด ต า ง ๆ ตามแผนการเรี ย นที่ จั ด ไว ใ นหลั ก สู ต รอย า งผู ที่ มี ค วามรู มี ค วามพร อ มที่ จ ะค น คว า และ
ประยุกตใชความรูไปแกปญหาและปรับปรุงการทํางานอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ พรอมถึงซึ่งคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูดานสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีดานพันธุกรรม อาหาร โภชนศาสตรสัตว การตลาด ปศุสัตว และธุรกิจทางการเกษตร
2. เพื่อสงเสริมนักศึกษาใหสนใจงานวิจัยและพัฒนาในการแกปญหา และใชทรัพยากรทองถิ่นอันจํากัดให
เกิดประโยชนสูงสุด
3. เพื่อสงเสริมนักศึกษามุงสูการเปนมืออาชีพในดานการประกอบการเลี้ยงสัตว เปนเจาของฟารม ยุค
กาวหนา มีความรอบรูในธุรกิจ มีความเขาใจในวิทยาศาสตรชีวภาพ นิเวศวิทยาของสัตว รูรักษา
สภาพสิ่งแวดลอม และรูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชน
4. เพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสัตว เนนเชิงปฏิบัติใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สูง มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและไมเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
5. เพื่อสงเสริมการยกระดับเทคโนโลยีชุมชนใหมีความสามารถแขงขันในตลาดสากล
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2547
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอืน่ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา
และไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
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7. การคัดเลือกผูเ ขาศึกษา
คัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา 3 วิธี คือ (1) การรับสมัครตรงผานระบบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) ผานระบบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ (3)
คัดเลือกผานระบบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาดวยวิธีพิเศษโดยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษาโดยใชระบบหนวยกิตทวิภาค
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หนวยกิต เทากับ 1 ชั่วโมง/สัปดาห
8.2.2 รายวิชาฝกหรือทดลอง 1 หนวยกิต เทากับ 2 ชั่วโมงหรือ
3 ชั่วโมง/สัปดาห
8.2.3 รายวิชาฝกงานหรือฝกภาคสนาม 1 หนวยกิต เทากับ 3-6 ชั่วโมง/สัปดาห
ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการกําหนดคาของหนวยกิตจาก
จํานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวย
ตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาห แลวหารดวย 3 ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้
จํานวนหนวยกิต

=

บ

+

ป
3

+

น

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเทากับ 4 ปการศึกษา และใหศึกษาไดไมเกิน 8 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาปกติสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ระเบียบการเรียนและการวัดผลใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรสําหรับการจบ
หลักสูตรเปนดังนี้
11.1 สอบไดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตร ไมนอยกวา 147 หนวยกิต และ
11.2 สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00 และ
11.3 สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไมต่ํากวา 2.00

4
12.

อาจารยผูสอน
12.1 คณาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

1. อ. พิเชษฐ ศรีบุญยงค

2. อ. พิรวิทย เชื้อวงษบุญ

3. อ. ภัทราพร ภุมรินทร

4. อ. สุภาวดี มานะไตรนนท

5. อ. กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ

6. อ. ศรัณยพงศ ทองเรือง

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปที่จบการศึกษา
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สัตวศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2537)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2544)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2540)
วท.บ. (การเพาะขยายพันธุสัตว)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2544)
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สัตวศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2541)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2545)

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2545)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง (2541)
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546)

วท.บ. (เกษตรศาสตร) สัตวบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2541)
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สัตวบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546)

ตัวอยางผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. การศึกษาผลของการใชกลูโคแมน
แนนในรูปแปงบุกเพื่อลดโคเลสเตอรอล
ในไกเนื้อ,มหาวิทยาลัยขอนแกน (2544)
งานวิจัย
1. การตัดแบงตัวออนแบบงายและการ
ตัดสินเพศโดยใชปฏิกิริยาลูกโซของ
เอนไซมโพลิเมอเรส,
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2544)
งานวิจัย
1. การประเมินคาคํานวณเชิงโภชนาการ
ของเอนไซมไฟเตสในอาหารลูกสุกรหยา
นม, มหาวิทยาลัยขอนแกน(2545)
2. ผลการเสริมสมุนไพร (กระเทียม, ฟา
ทะลายโจรและฝรั่ง) ในอาหารตอ
สมรรถนะการเจริญเติบโตและสาร
ตกคางในไกเนื้อ (ผูวิจัยรวม),
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2546)
งานวิจัย
1. การปรับปรุงพันธุกรรมสัตวเศรษฐกิจ
ใหตานทานโรคโดยใชวิธี Molecular
genetics เขาชวย, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (2545)
งานวิจัย
1. อิทธิพลของสารไตรฟลูราลินที่มีตอ
สารชีวเคมีเลือดกุงกุลาดํา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545)
2. การศึกษาผลการใชยาซัลฟานิลาไมด
รวมกับยาไพริเมทธามีนที่มีตอการลด
ความสมบูรณพันธุหนูวิสตารแรทเพศผู,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546)
งานวิจัย
1. การใชฮอรโมน Bovine
somatotropin และการใหความเย็นใน
โรงเรือนเปดตอการเพิ่มผลผลิตน้ํานม
ของโคนมออสเตรลียนฟรีเชียนซาฮิวาล
ในประเทศไทย,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546)

ภาระงานสอนเฉลีย่
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
ปจจุบัน
หลักสูตรใหม
8
8.5

7

10

12

11

5

22

11

17

5

6.5

5
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปที่จบการศึกษา

ตัวอยางผลงานทางวิชาการ

ภาระงาน
สอนเฉลี่ย
ปจจุบัน
7

(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป
การศึกษา)
หลักสูตรใหม
19

7. อ. วัชราภรณ รวมธรรม

วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2542)
วท.ม. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545)

งานวิจัย
1. Detoxification mechanisms of the
golden apple snail (Pomacea
canaliculata) against nut grass
(Cyperus rotundus) extracts
containing 4, 11- Selinnadien-3-one
and extract toxicity to some
nontarget species. (ผูวิจัยรวม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545)

8. อ. พรพรรณ แสนภูมิ

วท.บ. (เกษตรศาสตร) สัตวศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2542)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2546)

งานวิจัย
1. บทบาทของ GMO ตอการบริโภค
เนื้อสัตว สัตวเศรษฐกิจ,
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2543)
2. ผลของการใชอาหารขนรวมกับฟาง
แหงและฟางหมักตอสมรรถนะการ
เจริญเติบโต ลักษณะซากและการ
ยอมรับของการบริโภคเนื้อแพะและแกะ,
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2545)

9.5

10.5

9. อ. อนันท เชาวเครือ

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2540)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2546)

งานวิจัย
1. ชีววิทยาของเนื้อทราย (Cervus
porcinus): การเจริญเติบโต ปริมาณการ
กินได, มหาวิทยาลัยขอนแกน (2545)
2. ผลของวิธีการปองกันการถูกยอย
สลายโปรตีนของกากถั่วเหลือง โดยการ
ใชความรอนรวมกับการเสริมสารละลาย
น้ําตาลในหลอดทดลอง(in vitro),
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2546)
3. ผลของอาหารโปรตีนที่ผานการ
ปองกันการยอยสลายในกระเพาะหมัก
ตอปริมาณการกินไดและอัตราการ
เจริญเติบโตในเนื้อทราย (Cervus
porcinus), มหาวิทยาลัยขอนแกน
(2546)

7

12.5

10. อ. วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ

วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2538)
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2542)

งานวิจัย
1. การวิเคราะหการจัดการดูแลไหมเพื่อ
การผลิตอุตสาหกรรมเสนไหมของ
ประเทศไทย ปการผลิต 2539,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2542)

-

11

6
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
11. อ. ภวพล คงชุม

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปที่จบการศึกษา
วท.บ. (ประมง)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2535)
M.S. (Aquaculture)
Central Luzon State University,
Philippines (2542)

12. อ. ชนม ภูสุวรรณ

วท.บ. (วาริชศาสตร)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2538)
M.Sc. (Biological Sciences),
Brock University, Canada (2542)

13. อ. สมฤดี ศิลาฤดี

วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546)
วท.บ. (เกษตรศาสตร) โรคพืช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2542)
วท.ม. (เกษตรศาสตร) กีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2546)

14. อ. กฤษณะ เรืองฤทธิ์

15. อ.น.สพ. สุรวัฒน ชลอสันติสกุล

สพ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544)

16.อ .สพ.ญ. จารุณี เกษรพิกุล

สพ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544)
ส.ม.
มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)

ตัวอยางผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. การทดลองใชสาหราย Ulva sp. เปน
วัตถุดิบในอาหารสัตวน้ํา,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2538)
2. Salinity tolerance of different
strains of genetically improved tilapia
(Oreochromis niliticus), Central
Luazon State University (2542)
งานวิจัย
1. Structure and Condition of
Choaloa Coral Reef, Chanthathun: 3
years after 1997-98 El Nino. (Poster
Presentation in English), (2544)
2. ความสัมพันธระหวางการครอบคลุม
พื้นที่ของพรมทะเล (Zoanthid:
Zoanthidae) และคุณภาพน้ําในแนว
ปะการังจังหวัดชลบุรี, มหาวิทยาลัย
บูรพา (2545)
งานวิจัย
1. การศึกษาปริมาณแพลงกตอน
แบคทีเรียและคุณภาพน้ําในนาเกลือ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545)
งานวิจัย
1. การเปรียบเทียบลายพิมพดีเอ็นเอใน
ไมโตคอนเดรียเพื่อการจําแนกพันธุไหม
ไทยพื้นเมือง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2545)
งานวิจัย
1. การศึกษาเบื้องตนทางโลหิตวิทยา
และคาเคมีเลือดของตะพาบน้ําพันธุ
ไตหวัน, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2544)
งานวิจัย
1. ผลของยาอามิทราสตอระดับน้ําตาล
กลูโคสและฮอรโมนอินซูลินในกระแส
เลือดของสุนัข, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (2544)

ภาระงานสอนเฉลีย่
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
ปจจุบัน
หลักสูตรใหม
8.5
26.5

5

25

8

23.5

10

12.5

9.5

13

-

13

7
12.2 คณาจารยพิเศษจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และจากหนวยงานราชการภาครัฐและ
ภาคเอกชนและเกษตรกรที่มีประสบการณในสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยประกาศแตงตั้ง
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
1. ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์

2. รศ.ดร. สาโรช คาเจริญ

3. รศ.ดร. เยาวมาลย คาเจริญ

4. ผศ.ดร. ประดน จาติกวณิช

5. ผศ.ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ

6. อ.น.สพ. ยันต สุขวงศ

7. ผศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ค.บ. (มัธยม/วิทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2456)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2521)
D.Sc. (Biological Science)
Osaka City University, Japan. (1997)
กสบ. (สัตวบาล)
(เกียรตินิยมอันดับ2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2510)
M.S (Animal Nutrition)
Iowa State University, U.S.A. (1971)
Ph.D.(Animal Nutrition)
Iowa State University, U.S.A. (1973)
กสบ.(สัตวบาล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2510)
M.S (Poultry Nutrition)
Iowa State University, U.S.A. (1971)
Ph.D.(Animal Nutrition)
Iowa State University, U.S.A. (1973)
B.V.Sc.,
University of Queensland, Australia
(1963)
Ph.D. (Parasitology),
University of Queensland, Australia
(1967)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2524)
วท.ม. (ชีววิทยาสิง่ แวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2529)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
สพ.บ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2508)
ส.ม.
มหาวิทยาลัยมหิดล (2523)
สพ.บ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาที่เชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญ
ปรสิตวิทยา

ผูเชี่ยวชาญ
โภชนศาสตรสัตวไมเคี้ยวเอื้อง

ผูเชี่ยวชาญ
โภชนศาสตรสัตวไมเคี้ยวเอื้อง

ผูเชี่ยวชาญ
งานดานสัตวทดลอง

ผูเชี่ยวชาญ
ปรสิตวิทยา เนนหอย และพยาธิ

ผูเชี่ยวชาญ
ผสมเทียม

ผูเชี่ยวชาญ
สัตวปา, สัตวทดลอง

8
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
8. อ. เพ็ญแข มาตระกูล

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
วท.บ. (ฟสิกส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2512)

ผลงานทางวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร

13. จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่

จํานวนนักศึกษา (คน)
ป 2547
ป 2548
ป 2549
ป 2550
150
150
150
150
ชั้นปที่ 1
(92)
150
150
150
ชั้นปที่ 2
(97)
(92)
150
150
ชั้นปที่ 3
(95)
(97)
(92)
150
ชั้นปที่ 4
รวม
150 + (284) 300 + (189) 450 + (92)
600
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
(48)
(96)
(94)
105+(46)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือ จํานวนนักศึกษาตามหลักสูตรเดิม
14.

15.

ป 2551
180
150
150
150
630
150

สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
14.2 อุปกรณการสอน
ครุภัณฑของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

หองสมุด
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีหนังสือดานวิทยาศาสตร และดานเกษตรศาสตร จํานวนประมาณ 1,500 เลม และวารสารทางดาน
สัตวศาสตร จํานวนประมาณ 17 รายการ

9
16.

งบประมาณ
ใชงบประมาณของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคาใชจายในการผลิตบัณฑิต 1 คน
ตอปการศึกษา เปนจํานวนเงินประมาณ 55,570 บาท

17.

หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 147 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 4 หมวดวิชา ดังตาราง
จํานวนหนวยกิต
หมวดวิชา
30
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
15
1.1 กลุมวิชาภาษา
4
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
11
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
23
2. หมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
88
3. หมวดวิชาเฉพาะ
26
3.1 กลุมวิชาแกน
50
3.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
12
3.3 กลุมวิชาชีพเลือก
6
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
147
รวมหนวยกิตสะสมตองไมนอยกวา

10
17.3

คําอธิบายรหัสวิชา
กําหนดรหัสวิชาไวเปน 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปน 2 กลุม กลุมละ 3 หลัก
เลขสามหลักแรก
เปนเลขประจําหนวยงานทีร่ ับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ
080 มหาวิทยาลัยศิลปากร
511 สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
512 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
513 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
514 สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
515 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
700 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
710 สาขาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
711 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
712 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
713 สาขาเทคโนโลยีการสัตวแพทย คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เลขสามหลักหลัง (เฉพาะรายวิชาที่มีรหัสหลักแรกเปน 7)
• เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนไดคือ
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 1 หรือ ชั้นปที่ 2
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 2
3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 3
4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4
• เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุมของรายวิชา
0 = กลุมวิชาแกน
1 = กลุมวิชาชีววิทยา สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตรสัตวเลี้ยง
2 = กลุมวิชาโภชนศาสตรสัตว
3 = กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
4 = กลุมวิชาพันธุศาสตรและการปรับปรุงพันธุสัตว
5 = กลุมวิชาการผลิตสัตวและเทคโนโลยี
6 = กลุมวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม
7 = กลุมวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมการเกษตร
8 = กลุมวิชาอื่นๆ
9 = กลุมวิชาสัมมนา สหกิจศึกษาและจุลนิพนธ
• เลขตัวที่สาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
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รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาภาษา จํานวน 15 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
700 207 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
(Scientific English I)
700 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
(Scientific English II)
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
700 231 สวัสดิภาพสัตวและจรรยาบรรณการทดลองในสัตว
2(2-0-4)
(Animal Welfare and Ethics on Animal Experimentation)
700 303 หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
2(1-3-2)
(Digital Library and Information for Research)
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 11 หนวยกิต
ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 7 หนวยกิต
700 271 หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร
2(2-0-4)
(Principles of Cooperatives and Agricultural Extension)
700 272 เศรษฐกิจพอเพียง
1(1-0-2)
(Self Sufficient Economy)
700 281 ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร
2(2-0-4)
(Thai Wisdom in Agriculture)
700 471 การตลาดสินคาเกษตรและอาหาร
2(2-0-4)
(Food and Agricultural Marketing)
และเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
(Man and Creativity)

3(3-0-6)
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080 107

ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
080 114 ศิลปวิจักษ
(Art Appreciation)
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psychology)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
080 141 หลักนันทนาการ
(Principles of Recreation)
080 145 การจัดการทั่วไป
(Introduction to Management)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
จํานวน 23 หนวยกิต
700 180 แคลคูลัส
(Calculus)
700 185 ชีววิทยา 1
(Biology I)
700 186 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
(Biology Laboratory I)
700 187 ชีววิทยา 2
(Biology II)
700 188 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
(Biology Laboratory II)
700 181 เคมีเบื้องตน
(Fundamental Chemistry)
700 182 ปฏิบัติการเคมีเบื้องตน
(Fundamental Chemistry Laboratory )
700 183 เคมีอินทรียเบือ้ งตน
(Fundamental Organic Chemistry)
700 184 ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบือ้ งตน
(Fundamental Organic Chemistry Laboratory)
700 189 ฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
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3. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน 88 หนวยกิต
3.1 กลุมวิชาแกน
จํานวน 26 หนวยกิต
700 203 ชีวสถิติเบื้องตน
3(2-3-4)
(Basic Statistics)
700 201 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
3(2-3-4)
(Microbiology for Agricultural Science Students)
700 202 นิเวศวิทยาการเกษตร
3(2-3-4)
(Agricultural Ecology)
700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
3(3-0-6)
(Biochemistry for Agricultural Science Students)
700 205 ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร 1(0-3-0)
(Biochemistry Laboratory for Agricultural Science Students)
700 206 กฎหมายการเกษตร
2(2-0-4)
(Agricultural Laws)
700 301 เศรษฐศาสตรการเกษตร
2(2-0-4)
(Agricultural Economics)
700 302 พันธุศาสตรการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Genetics)
710 101 หลักการผลิตสัตว
2(2-0-4)
(Principles of Animal Production)
711 101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2(2-0-4)
(Principles of Aquaculture)
712 101 เทคโนโลยีการผลิตพืช
2(2-0-4)
(Plant Production Technology)
3.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
จํานวน 50 หนวยกิต
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
(Anatomy and Physiology of Domestic Animals)
710 231 วิทยาภูมิคุมกันสัตว
(Animal Immunology)
710 321 โภชนศาสตรสัตว
(Animal Nutrition)
710 322 อาหารสัตว
(Animal Feed)
710 331 สุขภาพและสุขอนามัยสัตว
(Animal Health and Hygiene)
710 334 ปรสิตวิทยาของสัตว
(Animal Parasitology)

4(3-3-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
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710 341 การปรับปรุงพันธุสัตว
(Animal Breeding)
710 343 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว
(Animal Biotechnology)
710 351 การผลิตสัตวปก
(Poultry Production)
710 352 การผลิตสุกร
(Swine Production)
710 381 การวิจัยทางสัตวศาสตร
(Research in Animal Sciences)
710 451 การผลิตโคนมและโคเนื้อในเขตรอน
(Dairy and Beef Production in the Tropics)
710 453 การผลิตเนื้อสัตว
(Meat Production)
710 459 การจัดการของเสียทางการเกษตร
(Agricultural Waste Management)
710 491 สัมมนา
(Seminar)
710 498 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
710 499 จุลนิพนธ
(Senior Project)

3(2-3-4)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
4(3-3-6)
2(0-4-2)
6(0-18-0)
2(0-6-0)

3.3 กลุมวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
710 261 นิเวศวิทยาสัตวบก
3(2-3-4)
(Terrestrial Animal Ecology)
710 311 สรีรวิทยาการสืบพันธุและการเพาะขยายพันธุสัตว
3(2-3-4)
(Animal Reproductive Physiology and Production)
710 323 การตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว
3(2-3-4)
(Feed Microscopy and Quality Control of Raw Materials)
710 324 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว
3(2-3-4)
(Feed Manufacturing Technology)
710 332 พิษวิทยาชีวภาพในสัตว
3(3-0-6)
(Biotoxicology in Animals)
710 333 สุขอนามัยอาหาร
3(3-0-6)
(Food Hygiene)
710 342 กรดนิวคลีอิก
2(2-0-4)
(Nucleic Acid)
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710 353 กีฏวิทยาการเกษตร
3(2-3-4)
(Agricultural Entomology)
710 354 แมลงที่สําคัญทางอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
(Important Insects in Industry)
710 355 การจัดการดูแลสัตวปกสวยงาม
2(1-2-3)
(Management and Care of Fancy Avians)
710 361 ความสัมพันธของสัตวและพืชในการเกษตร
3(3-0-6)
(Animal-plant Relationship in Agriculture)
710 382 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Animal Sciences I)
710 383 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการฟารม
2(1-2-3)
(Computer Application in Farm Management)
710 441 พันธุวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Genetic Engineering)
710 442 ชีวสนเทศการเกษตร
3(2-3-4)
(Agricultural Bioinformatics)
710 452 พืชอาหารสัตวและการจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว
3(2-3-4)
(Forage Crops and Pasture Management)
710 454 การผลิตแพะและแกะ
2(1-2-3)
(Capra and Ovis Production)
710 455 การจัดการดูแลมา
2(1-2-3)
(Management and Care of Equine)
710 456 การจัดการดูแลสุนัขและแมว
2(1-2-3)
(Management and Care of Canine and Feline)
710 457 การจัดการดูแลสัตวทดลอง
3(2-3-4)
(Management and Care of Laboratory Animals)
710 458 การจัดการดูแลสัตวปาและสัตวนําเขา
2(1-2-3)
(Management and Care of Wildlife and Exotic Animals)
710 481 ผลิตภัณฑจากสัตว
3(2-3-4)
(Animal Products)
710 482 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Animal Sciences II)
713 351 การพยาบาลสัตวปศุสัตว
3(2-3-4)
(Farm Animal Nursing Care)
และรายวิชาอื่นที่เปดสอนในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอน
เพิ่มเติม โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
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4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ถานักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาชีพ
เลือก จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
อนึ่ง คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร อาจพิจารณาเทียบสาระเนื้อหา
และจํานวนหนวยกิตรายวิชาของคณะวิชาหรือของมหาวิทยาลัยอื่นใหเทียบเทากับรายวิชาของคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรได
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17.4

แผนการศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 147 หนวยกิต
ปที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา

080
700
700
700
700
700
700
710

177
180
181
182
185
186
189
101

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
แคลคูลัส
เคมีเบื้องตน
ปฏิบัติการเคมีเบื้องตน
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ฟสิกสพื้นฐาน
หลักการผลิตสัตว
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
2(2-0-4)
20

ปที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
080 176
080 178
700 183
700 184
700 187
700 188
711 101
……

ชื่อรายวิชา
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 2
เคมีอินทรียเบือ้ งตน
ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบือ้ งตน
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิชาเลือกในกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
4
20
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ปที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
700 201
700 202
700 206
700 207
700 271
700 281
712 101
……

ชื่อรายวิชา
จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
นิเวศวิทยาการเกษตร
กฎหมายการเกษตร
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร
ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3
20

ปที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2 )
รหัสวิชา
700
700
700
700
700
700
710
710

203
204
205
208
231
272
211
231

ชื่อรายวิชา
ชีวสถิติเบื้องตน
ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 2
สวัสดิภาพสัตวและจรรยาบรรณการทดลองในสัตว
เศรษฐกิจพอเพียง
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
วิทยาภูมิคุมกันสัตว
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
4(3-3-6)
2(2-0-4)
19
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ปที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
700
700
700
710
710
710
710
710

301
302
303
321
331
334
343
381

ชื่อรายวิชา
เศรษฐศาสตรการเกษตร
พันธุศาสตรการเกษตร
หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
โภชนศาสตรสัตว
สุขภาพและสุขอนามัยสัตว
ปรสิตวิทยาของสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว
การวิจัยทางสัตวศาสตร
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
21

ปที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
710 322
710 341
710 351
710 352
710 …
……

ชื่อรายวิชา
อาหารสัตว
การปรับปรุงพันธุสัตว
การผลิตสัตวปก
การผลิตสุกร
วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพเลือก
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
4(3-3-6)
3(2-3-4)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
6
3
20
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ปที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
710 451
710 453
710 459
700 471
710 491
710 …

ชื่อรายวิชา
การผลิตโคนมและโคเนื้อในเขตรอน
การผลิตเนื้อสัตว
การจัดการของเสียทางการเกษตร
การตลาดสินคาเกษตรและอาหาร
สัมมนา
วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพเลือก
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-3-4)
2(2-0-4)
4(3-3-6)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
6
19

ปที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
710 498
710 499

ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต

รวมหนวยกิต

6(0-18-0)
2(0-6-0)
8

สหกิจศึกษา
จุลนิพนธ
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17.5

คําอธิบายรายวิชา

080 101

มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
ศึ ก ษาหลั ก ความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความสํ า นึ ก ในตนอั น เกิ ด จากการพิ จ ารณาเอกภาพของโลก
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับสิ่งแวดลอม การดํารงอยูของจักรวาล
โลกและมวลมนุษย อันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคสวนบุคคลและพลังรวมในการจรรโลงความเปนมนุษย
ทั้งที่เปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเชื่อถือ สภาวะทางจิต สภาวะทางธรรมชาติ และสังคมที่เอื้อตอ
การสรางสรรคทางศิลปะ ตลอดจนการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหศึกษาตัวอยางที่
สําคัญ ๆ จากกิจกรรมสรางสรรคของมนุษยทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งขอขัดแยงและอุปสรรคที่มีตอการสรางสรรค
ในการสอน
080 107

ดนตรีวิจักษ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึ ก ษาองค ป ระกอบของดนตรี เครื่ อ งดนตรี ไ ทยและต า งชาติ ผลงานของคี ต กวี ไ ทยและ
ตางประเทศที่สําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตางๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะของดนตรี
ประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอื่น ทั้งนี้โดยใหนักศึกษาไดฟงดนตรีไทยและตางชาติ
ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
080 114

ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความชื่นชม และความสํานึก
ในคุ ณ ค า ของงานสร า งสรรค ท างศิ ล ปะจากตั ว อย า งศิ ล ปกรรมทั้ ง ในอดี ต และป จ จุ บั น บทบาทของทั ศ นศิ ล ป
ในวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั้งตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแสดงออก ทั้งนี้ใหเห็นอิทธิพล
โดยตรงของทัศนศิลปที่มีตอการดํารงชีวิตของคนไทย
080 127

จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวิชาจิตวิทยา พฤติกรรม
และการกอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ การจูงใจ การรับรู บุคลิกภาพ ความ
ขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต การนําวิชาจิตวิทยาไปใชใหเปนประโยชนในดานตางๆ
080 140

กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
(Sport Education)
ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกา
การแขงขัน การปองกันอุบตั ิเหตุทางการกีฬา เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภท เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล
แบดมินตัน ยูโด ตะกรอ กิจกรรมเขาจังหวะและกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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080 141

หลักนันทนาการ
1(1-0-2)
(Principles of Recreation)
ศึกษาความหมาย ประโยชน และขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งแหลงนันทนาการ
หลักในการเลือก การจัด และการบริหารกิจกรรมนันทนาการ
080 145

การจัดการทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Management)
ศึกษาการจัดการทั่วไป การจัดการองคการ การจัดการธุรกิจ การจัดการในระบบรัฐกิจ เพื่อให
นักศึกษามีความรูพื้นฐานดานจัดการ รูปแบบขององคการ การแบงสวนงาน หนาที่และความรับผิดชอบในการ
จัดการ ระบบจัดการ กลวิธีในการจัดการ การจัดการงานบุคคล พัสดุ และอาคารสถานที่
080 176

ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ แ ละแนวความคิ ด ที่ เ ป น พื้ น ฐานของการสื่ อ สาร และการใช ภ าษาเพื่ อ การ
สื่อความหมายไปยังผูรับใหสัมฤทธิ์ผล ใหรูจักคิดและลําดับความคิดอยางมีเหตุผล โดยศึกษาหลักและขอบกพรอง
ในการใชเหตุผลซึ่งปรากฏในการใชภาษา ฝกการใชถอยคํา สํานวน โวหาร วลี การเตรียมและรวบรวมขอมูลใน
การเขียนตามจุดประสงค การใชภาษาในเชิงบรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปรายโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ในดาน
การสื่อสาร การวิเคราะหและวิจารณปญหาในสภาวการณตาง ๆ
080 177

ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
ทบทวนทักษะในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การอาน การเขียน การฟง การพูด
ซึ่งนักศึกษาไดเรียนมาแลวในชั้นมัธยม และเพิ่มความรูที่จําเปนเพื่อนําไปประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เนนการอานเพื่อความเขาใจสวนการสอนทักษะอื่นใหมีความสัมพันธกับเอกสารที่ใชอาน
080 178

ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับกอน :
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกการใชทักษะทั้ง 4 ในระดับที่สูงขึ้นและเนนทักษะการอานโดยฝกอานเอกสารที่ยากขึ้น

700 180

3(3-0-6)

แคลคูลัส
(Calculus)
การหาอนุพนั ธและการอินทิเกรต
อันดับหนึ่ง การหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน

อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคลอริน สมการเชิงอนุพันธ
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700 185

ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
(Biology I)
หลักการทางชีววิทยา พื้นฐานของชีวิตระดับโมเลกุล โภชนาการ พลังงานกับชีวิต เมแทบอลิซึม
การจัดระบบ โครงสรางและหนาที่ของเซลล เนื้อเยือ่ และอวัยวะ ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจําแนก
การประยุกตทางชีววิทยา
700 186

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
(Biology Laboratory I)
วิชาบังคับกอน :
* 700 185 ชีววิทยา 1
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนือ้ หาในรายวิชา 700 185 ชีววิทยา 1

1(0-3-0)

700 187

ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
(Biology II)
วิชาบังคับกอน :
700 185 ชีววิทยา 1
พันธุกรรมและวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา ฮอรโมน การสืบพันธุและการพัฒนา การยอยอาหาร การ
ลําเลียง การไหลเวียนและการหายใจ การขับถายและการรักษาสมดุลของรางกาย ระบบประสาท อวัยวะรับความรูสึก
และพฤติกรรม
700 188

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
(Biology Laboratory II)
วิชาบังคับกอน :
700 186 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
*700 187 ชีววิทยา 2
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนือ้ หาในรายวิชา 512 108 ชีววิทยา 2

1(0-3-0)

700 181

เคมีเบือ้ งตน
3(3-0-6)
(Fundamental Chemistry)
โครงสรางอะตอมและพันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของเหลว และสารละลายสมดุลเคมี

กรดและเบส
700 182

ปฏิบัติการเคมีเบื้องตน
(Fundamental Chemistry Laboratory )
วิชาบังคับกอน :
* 700 181 เคมีเบื้องตน
* อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สอดคลองกับเนือ้ หาในรายวิชา 700 181 เคมีเบื้องตน

1(0-3-0)
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700 183

เคมีอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6)
(Fundamental Organic Chemistry )
วิชาบังคับกอน :
700 181 เคมีเบื้องตน
โครงการสรางการเรียกชื่อ การสังเคราะหและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอลคิล
เฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและเอมีน

700 184

ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบื้องตน
(Fundamental Organic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน :
700 182 ปฏิบัติการเคมีเบื้องตน
* 700 183 เคมีอินทรียเบื้องตน
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนือ้ หาในรายวิชา 700 183 เคมีอินทรียเบือ้ งตน

1(0-3-0)

700 189

ฟสิกสพื้นฐาน

4(4-0-8)

(Fundamental Physics)
กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ทฤษฎีจลนของแกส
เทอรโมไดนามิกส การสั่นและคลื่น ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม
700 203

ชีวสถิติเบื้องตน
3(2-3-4)
(Basic Statistics for Research)
การจัดการขอมูลทางชีววิทยา การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงคาตัวอยาง การประมาณคา
การทดสอบสมมติฐาน สถิติแบบไมใชพารามิเตอร การวิเคราะหความถดถอย และสหสัมพันธ การวิเคราะหความ
แปรปรวน
3(2-3-4)
จุลชีววิทยาสําหรับสําหรับวิทยาศาสตรการเกษตร
(Microbiology for Agricultural Science Students)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
โครงสรางและสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย การจําแนก พันธุศาสตร หลักการควบคุมจุลินทรียและ
การควบคุ ม โดยชี วิ น ทรี ย การประยุ ก ต ใ ช จุ ลิ น ทรี ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการผลิ ต ทางการเกษตร เครื่ อ งมื อ ใน
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา วิธีทําใหปลอดเชื้อ การเพาะเลี้ยง การแยกเชื้อจุลินทรีย การทําเชื้อบริสุทธิ์
700 201
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700 202

นิเวศวิทยาการเกษตร
3(2-3-4)
(Agricultural Ecology)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
หลักนิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม โครงสรางของระบบนิเวศ หวงโซ
อาหาร พลวัตประชากร ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ การประยุกตนิเวศวิทยาในระบบการเกษตร การจัดการทรัพยากร
การเกษตร
มีปฏิบัติการภาคสนาม
700 204

ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
3(3-0-6)
(Biochemistry for Agricultural Science Students)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
700 183 เคมีอินทรียเบือ้ งตน
* 700 204 ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร
การเกษตร
* อาจเรียนพรอมกันได
เคมีของโมเลกุลที่มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตและหนวยพื้นฐานของโมเลกุล ไดแก กรดนิวคลีอิก
โปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมัน เคมีของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอในสวนที่สัมพันธกับการสังเคราะหโปรตีน หมู
ฟงกชันของกรดอะมิโนซึ่งกําหนดสมบัติทางเคมีและชีววิทยาของโปรตีน เคมีและบทบาทของเอนไซมในการเรง
ปฏิกิ ริยาของสิ่ง มีชี วิต เมแทบอลิ ซึมพื้ นฐานที่ เกี่ยวข องกั บการเปลี่ ยนแปลงชีวโมเลกุ ลรวมถึ งการควบคุ มใน
สิ่งมีชีวิต
700 205

ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
1(0-3-0)
(Biochemistry Laboratory for Agricultural Science Students)
วิชาบังคับกอน :
700 184 ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบื้องตน
* 700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
* อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สอดคลองกับเนือ้ หาในรายวิชา 700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการ

เกษตร
700 206

กฎหมายการเกษตร
(Agricultural Laws)
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการผลิตและการจัดการทางการเกษตร

2(2-0-4)

26
700 207

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
(Scientific English I)
วิชาบังคับกอน :
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกอานบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเขาใจและจับใจความสําคัญของบทความและเขาใจ
วัตถุประสงคของผูเขียนตลอดจนฝกเขียนสรุปใจความสําคัญและเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร
700 208

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
(Scientific English II )
วิชาบังคับกอน :
700 207 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
ฝกอานบทความวิชาการทางวิทยาศาสตรที่ซับซอนขึ้น เพื่อใหเขาใจและจับใจความสําคัญของ
บทความ เขาใจวัตถุประสงคของผูเขียนตลอดจนฝกเขียนสรุปใจความสําคัญและเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร
เปนภาษาอังกฤษไดคุณภาพสูงขึ้น
700 231

สวัสดิภาพสัตวและจรรยาบรรณการทดลองในสัตว
2(2-0-4)
(Animal Welfare and Ethics on Animal Experimentation)
การประยุกตหลักพฤติกรรมศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว กฎระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติในการใชสัตวเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตรและการเกษตรโดยคํานึงถึงจรรยาบรรณในการใช
สัตว แนวทางและวิธีปฏิบัติที่พึงยึดถือในงานวิจัย งานทดสอบและงานผลิตชีววัตถุใหอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและ
ความแมนยําทางวิชาการ จรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณการใชสัตวของสภาวิจัยแหงชาติและองคกร
ระหวางประเทศ แนวปฏิบัติในการเสนอและทํารายงานโครงการวิจัยที่ใชสัตว
700 271

หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร
2(2-0-4)
(Principles of Cooperatives and Agricultural Extension)
หลั ก สหกรณ กระบวนการจั ด ตั้ ง สหกรณ ก ารเกษตร กรณี ตั ว อย า ง ป ญ หาและข อ จํ า กั ด
ความสํ าเร็ จ ของสหกรณก ารเกษตร หลัก การเกษตรและสง เสริ ม ศึก ษา การถา ยทอดเทคโนโลยี การยอมรั บ
เทคโนโลยี การวิเคราะหและการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
700 272

เศรษฐกิจพอเพียง
1(1-0-2)
(Self Sufficient Economy)
โครงสรางเศรษฐกิจสังคมไทย บทบาทของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาและขอจํากัด
ปญหาความยากจนและความไมเทาเทียมทางสังคม แนวคิดและนโยบายทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสานและสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปญหาความยากจนของชุมชนโดยใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดลอม
มีการศึกษานอกสถานที่
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700 281

ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร
2(2-0-4)
(Thai Wisdom in Agriculture)
การนําภูมิปญญาไทยและองคความรูในระดับรากหญามาใชในการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว
และการผลิตพืช การอนุรักษวัฒนธรรมไทยเพื่อการเกษตรยั่งยืน
700 301

เศรษฐศาสตรการเกษตร
2(2-0-4)
(Agricultural Economics)
หลักเศรษฐศาสตรเกษตร ฟงกชันการผลิต กฎผลไดลดนอยถอยลง รายไดที่เกี่ยวของกับการ
ผลิต ตนทุนการผลิต บัญชีตน ทุน การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางบัญชีและทางเศรษฐศาสตร กรณีศึกษา
บัญชีตนทุนการผลิตทางการเกษตร การประยุกตใชเพื่อการผลิตทางการเกษตร การตลาดและสินเชื่อการเกษตร
700 302

พันธุศาสตรการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Genetics)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
โครงสรางทางเคมีและคุณสมบัติของสารพันธุกรรม การจําลองดีเอ็นเอในพืชและสัตว การแสดงออก
ของยีนและการควบคุม การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทฤษฎีของเมนเดล การเรียงตัวกันใหมของยีน การหา
ตําแหนงยีนบนโครโมโซม การถายทอดพันธุกรรมนอกโครโมโซม การกลายพันธุ พันธุศาสตรเชิงปริมาณ พันธุศาสตร
ประชากรและวิวัฒนาการ การวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ การใหคําปรึกษาทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ
700 303

หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
2(1-3-2)
(Digital Library and Information for Research)
การคนหาขอมูลผานระบบหองสมุดดิจิตอล การวางแผนงานวิจัย การเขียนโครงรางงานวิจัย
และจัดทํารายงาน การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการเสนอผลงานวิจัย
700 471

การตลาดสินคาเกษตรและอาหาร
2(2-0-4)
(Food and Agricultural Marketing)
ประวัติความเปนมาและทฤษฎีการจัดการตลาดเบื้องตน ระบบเศรษฐศาสตรสินคาเกษตรและ
อาหาร อุปสงค อุปทานและผลกระทบตอราคา สถาบันและองคกรที่เกี่ยวของกับการตลาดเกษตรและอาหาร
ชองทางการตลาด พอคาคนกลาง ตลาดซื้อขายลวงหนา ขนสงและกระจายสินคา การสงเสริมและโฆษณา
ประชาสัมพันธ พฤติกรรมผูบริโภค ความสําคัญของตราสินคาและบรรจุภัณฑ สิทธิประโยชนและลิขสิทธิ์
ทรัพยสินทางปญญา การจัดการการตลาด การคาระหวางประเทศ คุณภาพ มาตรฐาน และสุขอนามัยอาหาร คุณคา
โภชนาการและความปลอดภัยอาหาร กฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารและการคา
710 101

หลักการผลิตสัตว
2(2-0-4)
(Principles of Animal Production)
หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ สายพันธุและการปรับปรุงพันธุสัตว อาหารและการใหอาหาร
การสุขาภิบาลและการปองกันโรค การจัดการฟารม มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว การตลาด ปญหาทีพ่ บในการผลิตสัตว
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710 211

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
4(3-3-6)
(Anatomy and Physiology of Domestic Animals)
วิชาบังคับกอน :
512 108 ชีววิทยา 2
โครงสรางกายวิภาคของอวัยวะและสวนประกอบ การเจริญเติบโตและการพัฒนาในสัตวเลี้ยง
หนาที่และกระบวนการควบคุมของระบบรางกายที่สัมพันธกับพฤติกรรม
710 231

วิทยาภูมิคุมกันสัตว
2(2-0-4)
(Animal Immunology)
วิชาบังคับกอน :
512 108 ชีววิทยา 2
ขอบเขตของวิทยาภูมิคุมกัน ภูมิคุมกันแตกําเนิด แอนติเจนแอนติบอดี อิมมูโนโกลบุลิน เซลลและ
อวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน ระบบคอมพลีเมนท ภาวะภูมิคุมกันไวเกิน โรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันในสัตว
หลักการสรางเสริมภูมิคุมกันและการทําวัคซีน
710 261

นิเวศวิทยาสัตวบก
3(2-3-4)
(Terrestrial Animal Ecology)
วิชาบังคับกอน :
700 202 นิเวศวิทยาการเกษตร
ความสัมพันธระหวางสัตวบกและสิ่งแวดลอม การดํารงชีวิตของสัตวบก ถิ่นทีอ่ ยูอาศัยและอาณา
บริเวณ อาหาร การอพยพ การแพรกระจายของประชากร ผลของพฤติกรรมและปฏิสัมพันธของสัตวบกตอระบบ
นิเวศ ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลตอการดํารงชีวิตของสัตว
บก
มีการศึกษานอกสถานที่
710 311

สรีรวิทยาการสืบพันธุและการเพาะขยายพันธุสัตว
3(2-3-4)
(Animal Reproductive Physiology and Production)
วิชาบังคับกอน :
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตว การสรางเซลลสืบพันธุ การตกไข การ
ปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของคัพภะ การเจริญของระบบสืบพันธุเขาสูวัยเจริญพันธุ อิทธิพลของสิ่งแวดลอมตอ
การสืบพันธุ การประยุกตความรูและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมการสืบพันธุ
710 321

โภชนศาสตรสัตว
(Animal Nutrition)
วิชาบังคับกอน :

3(3-0-6)

* 700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
* อาจเรียนพรอมกันได
หลักโภชนาการของสัตว การใชวิตามิน เกลือแร เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน
ความตองการกรดอะมิโนและพลังงานของสัตว ความตองการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต การผลิตไข การอุมทอง
การผลิตน้ํานมและฮอรโมนที่ควบคุม ความสัมพันธของเมแทบอลิซึมของแคลเซี่ยมกับวิตามินดี การบอกถึงการ
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ขาดและไดรับสารอาหารมากเกินความตองการของสัตว เปรียบเทียบความสามารถในการยอยอาหารของปศุสัตว
และสัตวน้ํา
710 322

อาหารสัตว
4(3-3-6)
(Animal Feed)
วิชาบังคับกอน :
710 321 โภชนศาสตรสัตว
วัตถุดิบที่เปนอาหารสัตว วิธีการผลิตวัตถุดิบที่ใชเปนอาหารสัตว อาหารเสริมและสารพิษใน
อาหาร หลักการใชและการเก็บรักษาวัตถุดิบ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
การคํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตวทดลอง ปศุสัตวและสัตวน้ํา กฎหมายที่เกี่ยวของ
710 323

การตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว
3(2-3-4)
(Feed Microscopy and Quality Control of Raw Materials)
วิชาบังคับกอน :
* 710 322 อาหารสัตว
* อาจเรียนพรอมกันได
โครงสรางและลักษณะภายนอกของวัตถุดิบอาหารสัตวดวยกลองจุลทรรศน การทดสอบทางเคมี
และเทคนิคการลอยตัว การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของแรธาตุ ไวตามิน และอาหารเสริม การวิเคราะหสารพิษ
และการปลอมปน
710 324

เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว
3(2-3-4)
(Feed Manufacturing Technology)
วิชาบังคับกอน :
* 710 322 อาหารสัตว
* อาจเรียนพรอมกันได
ขบวนการผลิตอาหารสัตวดวยเครื่องจักรกล การคัดเลือก การแยกคุณภาพ การทําความสะอาด
และการเก็บรักษาวัตถุดิบ ขบวนการบดเพื่อลดขนาดวัตถุดิบใหเหมาะสม ขบวนการผสม การใชความรอนและการ
อัดเม็ดอาหาร การใชเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว ระบบควบคุมคุณภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
710 331

สุขภาพและสุขอนามัยสัตว
3(3-0-6)
(Animal Health and Hygiene)
วิชาบังคับกอน :
710 101 หลักการผลิตสัตว
หลักสุขาภิบาลสัตว โรคและสาเหตุของโรค กลไกการปองกันการติดเชื้อ หลักการสังเกตและการ
ตรวจรางกายสัตว สุขวิทยาสิ่งแวดลอมการเลี้ยงสัตว การปองกันและควบคุมโรค
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710 332

พิษวิทยาชีวภาพในสัตว
3(3-0-6)
(Biotoxicology in Animals)
วิชาบังคับกอน :
512 108 ชีววิทยา 2
พิษวิทยาชีวภาพ ดัชนีความเปนพิษ การทดสอบความเปนพิษของสารกําจัดศัตรูพืชในแมลงและสัตว
ปจจัยที่มีผลตอความเปนพิษของสารพิษในสัตว ผลของสารแปลกปลอมตอกลไกการกลายพันธุ และการกอมะเร็ง
ในสัตว กลไกการแพรกระจาย เอนไซมทําลายพิษและขบวนการเมแทบอลิซึมของสารพิษในสัตว
710 333

สุขอนามัยอาหาร
3(3-0-6)
(Food Hygiene)
วิชาบังคับกอน :
700 201 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
หลักสุขลักษณะในการผลิตอาหารที่มาจากสัตว กระบวนการผลิต และการใชอุปกรณ การปนเปอน
สภาพแวดลอม การกระจายสินคาและการตลาด การควบคุมคุณภาพอาหาร การแปรรูปอาหารอยางถูกสุขลักษณะ
กฎระเบียบการควบคุมการผลิตอาหารใหไดมาตรฐานสากล
710 334

ปรสิตวิทยาของสัตว
3(2-3-4)
(Animal Parasitology)
วิชาบังคับกอน :
700 201 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
การเปนอยูรวมกันระหวางสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดในรูปแบบของปรสิตติซึม คอมเมนซัลลิซึม ซิมไบโอซีส
และมิวชวลลิซมึ ความสัมพันธระหวางปรสิต สภาพแวดลอมภายในและภายนอกโฮสทที่มีผลตอวงจรชีวิตและการ
แพรกระจายของปรสิต โครงสรางและวงจรชีวิตของโปรโตซัว พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม พยาธิตัวกลม พยาธิหัวหนาม
และปรสิตในไฟลัมอารโธรโปดา ปฏิกริยาจากโฮสทที่มีตอขั้นตอนการเจริญเติบโตและการสัญจรของปรสิต การ
ตรวจหาปรสิตในสัตว ดิน ทุงหญา การควบคุมการแพรกระจายปรสิตในสัตวที่มีกระดูกสันหลังและไมมกี ระดูกสันหลัง
710 341

การปรับปรุงพันธุสัตว
3(2-3-4)
(Animal Breeding)
วิชาบังคับกอน :
700 302 พันธุศาสตรการเกษตร
หลักการปรับปรุงพันธุสัตว ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการถายทอดทางพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ
หลักการเทคโนโลยีสมัยใหม

710 342

กรดนิวคลีอิก
2(2-0-4)
(Nucleic Acid)
วิชาบังคับกอน :
700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ทฤษฏีและวิธีการของเทคนิคพืน้ ฐานทางโมเลกุลที่ใชในการศึกษากรดนิวคลีอิก โครงสรางของดีเอ็น
เอและอารเอ็นเอ การแยกและการหาลําดับเบสของดีเอ็นเอ จีโนมและชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน การออกแบบโพรบ
เทคนิคพีซอี าร ไมโครแอเรย เอนไซมที่ใชในทางชีววิทยาโมเลกุล
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710 343

เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว
2(1-3-2)
(Animal Biotechnology)
วิชาบังคับกอน :
512 108 ชีววิทยา 2
การผสมเทียม เทคนิคในเลี้ยงเซลลสัตว การแยกเซลลสัตว การประยุกตใชเทคนิคทางดาน

โมเลกุล
710 351

การผลิตสัตวปก
2(1-3-2)
(Poultry Production)
วิชาบังคับกอน :
710 101 หลักการผลิตสัตว
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
ชนิดและสายพันธุสัตวปกที่ถูกนํามาเพาะขยายพันธุเพื่อผลิตเนื้อและผลิตไข ขอมูลทางชีววิทยา
ที่สําคัญตอการเจริญเติบโต การสืบพันธุและการวางไข ความแตกตางทางพฤติกรรมของสัตวแตละชนิดในการอยู
รวมกัน การสืบพันธุ การกินและการสื่อสาร การคัดเลือกและเลี้ยงพอพันธุแมพันธุ ปจจัยสําคัญเกี่ยวกับสถานที่
เลี้ยง อาหาร การปองกันการติดเชื้อ โรคระบาดและวัคซีนที่ใชปองกัน การฟกไขและการคัดเพศลูกไก เทคนิคการเก็บ
รักษาไขและปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของไข การจัดการฟารมเลี้ยงสัตวปกในเชิงอุตสาหกรรม การตลาดของสัตวปก
มีการศึกษานอกสถานที่
710 352

การผลิตสุกร
(Swine Production)
วิชาบังคับกอน :

2(1-3-2)

710 101 หลักการผลิตสัตว
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
ชีววิทยาของสุกร ระบบทางเดินอาหารและการยอยอาหาร สรีรวิทยาการสืบพันธุ การผสมพันธุ
ตามธรรมชาติ การผสมเทียมและการเก็บเชื้ออสุจิ การตอน พันธุกรรมและสภาพสิ่งแวดลอมที่มอี ิทธิพลตอการ
เจริญเติบโต สายพันธุและการคัดเลือกสายพันธุ การจัดการฟารมเพื่อเปนการคา การเลี้ยง โรงเลี้ยงและ
สุขอนามัยในการเลี้ยงสุกร โภชนาการ โรค ยาและสารพิษในอาหาร อาการของโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร
การติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ การตลาดของสุกร
มีการศึกษานอกสถานที่
710 353

กีฏวิทยาการเกษตร
3(2-3-4)
(Agricultural Entomology)
วิชาบังคับกอน :
512 108 ชีววิทยา 2
สัณฐานวิทยาภายนอกและภายในของแมลง นิเวศวิทยา การจําแนกแมลงที่มีความสําคัญทาง
การเกษตร บทบาทและความสัมพันธของแมลงที่มีตอมนุษยและปศุสัตว การจัดการและการปองกัน การเก็บ
รวบรวมตัวอยางของแมลงเพื่อศึกษาและการวิจัย
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710 354

แมลงที่สําคัญทางอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
(Important Insects in Industry)
วิชาบังคับกอน :
512 108 ชีววิทยา 2
ความสําคัญของแมลงอุตสาหกรรม สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา นิเวศวิทยาและพฤติกรรม การ
ขยายพันธุ การเลี้ยงและการจัดการเพื่อใหไดผลผลิต ผลิตภัณฑ การแปรรูปและการนําไปใชประโยชน
มีการศึกษานอกสถานที่
710 355

การจัดการดูแลสัตวปกสวยงาม
2(1-2-3)
(Management and Care of Fancy Avians)
วิชาบังคับกอน :
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
ชนิดและสายพันธุสัตวปกสวยงาม กายวิภาคและสรีรวิทยา การสืบพันธุ อาหารและการให
อาหาร ความแตกตางทางพฤติกรรม การคัดเลือกและการเลี้ยงพอแมพันธุเพื่อขยายพันธุและการคา การตลาด
สัตวปกสวยงาม
710 361

ความสัมพันธของสัตวและพืชในการเกษตร
3(3-0-6)
(Animal-plant Relationship in Agriculture)
วิชาบังคับกอน :
700 202 นิเวศวิทยาการเกษตร
ความสัมพันธ อันตรกิริยาและภาวะพึ่งพาอาศัยระหวางพืชและสัตว กลไกการปองกันและการ
ปรับตัวของพืชและสัตวเพื่อความอยูรอด การประยุกตใชความสัมพันธของพืชและสัตวในการเกษตร

710 381

การวิจัยทางสัตวศาสตร
3(2-3-4)
(Research in Animal Sciences)
วิชาบังคับกอน :
515 206 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย
*700 303 หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
*อาจเรียนพรอมกันได
แผนการทดลองสําหรับการวิจัยทางสัตวศาสตร การวิเคราะหความแปรปรวนและการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ย การวิเคราะหและการแปลผลขอมูลการทดลองโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ กรณีศึกษาขอมูลวิจัยทาง
สัตวศาสตร
710 382

เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Animal Sciences I)
เงื่อนไข :
โดยความยินยอมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่องทีน่ าสนใจทางสัตวศาสตร
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710 383

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการฟารม
2(1-2-3)
(Computer Application in Farm Management)
แผนตารางทําการ ระบบฐานขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร การวิเคราะหตนทุน และระบบการ

จัดการฟารม
710 441

พันธุวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Genetic Engineering)
วิชาบังคับกอน :
700 302 พันธุศาสตรการเกษตร
การตัดตอดีเอ็นเอ วิธีการถายยีนในสัตวและพืช พืชและสัตวที่ผานการดัดแปลงพันธุกรรม การ
เปลี่ยนถายอวัยวะและการทําโคลนนิง ขอดีและขอเสียของเทคโนโลยีชีวภาพดานจริยธรรม กฎหมายและสังคม
710 442

ชีวสนเทศการเกษตร
3(2-3-4)
(Agricultural Bioinformatics)
วิชาบังคับกอน :
700 302 พันธุศาสตรการเกษตร
การสืบคนขอมูลทางพันธุกรรมของสัตวและพืช การวิเคราะหและการเปรียบเทียบลําดับของกรด
นิวคลีอิคและกรดอะมิโน ความสัมพันธทางวิวัฒนาการของพืชและสัตว การทํานายโครงสรางสามมิติของสาย
โพลีเปปไทด การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางการเกษตร
710 451

การผลิตโคนมและโคเนื้อในเขตรอน
3(2-3-4)
(Dairy and Beef Production in the Tropics)
วิชาบังคับกอน :
710 101 หลักการผลิตสัตว
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
การพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนมโคเนือ้ ในประเทศไทย สายพันธุของโคนมและโคเนื้อ การสืบพันธุ
และการผสมพันธุ ความตองการโภชนะและวิธีการใหอาหาร การเจริญเติบโตและระบบการเลี้ยงโคในเขตรอน
โรงเรือน การจับบังคับและสภาพแวดลอม สุขภาพและโรค ทุงหญาและการจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว บทบาทและ
แนวการปฏิบัติของการเลี้ยงโคในอนาคต การใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตโคนม
Pasture and range management. Future role and practice of cattle farming. The use of clean technology
in dairy and beef cattle production.
710 452

พืชอาหารสัตวและการจัดการทุง หญาเลี้ยงสัตว
3(2-3-4)
(Forage Crops and Pasture Management)
วิชาบังคับกอน :
710 101 หลักการผลิตสัตว
พฤกษศาสตร การปลูกและประโยชนของพืชอาหารสัตว การจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว ระบบการ
ปลอยสัตวแทะเล็มในแปลงพืชอาหารสัตว
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710 453

การผลิตเนื้อสัตว
2(2-0-4)
(Meat Production)
วิชาบังคับกอน :
710 101 หลักการผลิตสัตว
การขนสงสัตวไปโรงฆา การฆาสัตวใหตายอยางสงบและรวดเร็ว การตรวจพยาธิสภาพทั่วไป
เพื่อประกันความปลอดภัย การจัดลําดับคุณภาพเนื้อสัตวตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การเก็บเนื้อสัตวในตูเย็นและ
ตูแชแข็ง การจัดการอนามัยในโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตวใหไดมาตรฐาน การตลาดเนื้อสัตว การใช
เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเนื้อสัตว
มีการศึกษานอกสถานที่
710 454

การผลิตแพะและแกะ
2(1-2-3)
(Capra and Ovis Production)
วิชาบังคับกอน :
710 101 หลักการผลิตสัตว
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
การทําฟารมแพะและแกะเบื้องตน สายพันธุแพะและแกะ โภชนาการของสัตวเล็ก การดูแลลูกสัตว
การจับบังคับสัตว อุปกรณและเครื่องมือ การจัดการสุขภาพฝูงสัตว ปญหาในการเลี้ยงแพะและแกะ การเก็บบันทึก
ขอมูลและการคัดเลือกพันธุ การตลาดปศุสัตว
มีการศึกษานอกสถานที่
710 455

การจัดการดูแลมา
2(1-2-3)
(Management and Care of Equine)
วิชาบังคับกอน :
710 101 หลักการผลิตสัตว
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
ชีววิทยาของมา ระบบทางเดินอาหารและการยอยอาหาร สรีรวิทยาการสืบพันธุ การผสมพันธุตาม
ธรรมชาติและการผสมเทียม พฤติกรรมในการกินอาหาร การสื่อสารและการอยูรวมกัน การใหลูก
และการเลี้ยงลูก สายพันธุและการคัดเลือก การเลี้ยงมาแขงและการจัดการดูแลสัตวเพื่อเปนยานพาหนะ
การจัดการฟารม โรงเลี้ยงและสุขอนามัยในการจัดการดูแล โภชนาการ การขนสง โรคของมา โรคทีเ่ กิดจากการ
ขาดสารอาหาร การไดรับสารพิษหรือติดเชื้อ การปองกันการติดเชื้อและการควบคุมโรคระบาด การใชเทคโนโลยี
สะอาดในการจัดการดูแลมา
2(1-2-3)
การจัดการดูแลสุนัขและแมว
(Management and Care of Canine and Feline)
วิชาบังคับกอน :
710 101 หลักการผลิตสัตว
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐาน โภชนาการสําหรับสุนัขและแมว สุขภาพ โรค การติดเชื้อ
วัคซีนและการทําวัคซีน การดูแลประจําวัน การตบแตง การสุขาภิบาล และเกณฑสําหรับสุขภาพที่ดี
710 456
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710 457

การจัดการดูแลสัตวทดลอง
3(2-3-4)
(Management and Care of Laboratory Animals)
วิชาบังคับกอน :
710 101 หลักการผลิตสัตว
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
สัตวที่ใชในการวิจัย สถานที่และอุปกรณการจัดการดูแล การจับบังคับ และความตองการ
โภชนาการ ระเบียบปฏิบัติการบริบาลสัตว โรคและการควบคุม การใชสัตวทดลองในงานวิจัย การใชเทคโนโลยี
สะอาดในการจัดการดูแลสัตวทดลอง
710 458

การจัดการดูแลสัตวปาและสัตวนําเขา
2(1-2-3)
(Management and Care of Wildlife and Exotic Animals)
วิชาบังคับกอน :
710 101 หลักการผลิตสัตว
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
ความหมายของสัตวปาสงวน สนธิสัญญาเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกสัตวระหวางประเทศ
กฎหมาย และการเลี้ยงสัตวปาและสัตวนําเขา สัตวปาที่นิยมนํามาเลี้ยงในเชิงธุรกิจ การเลือกสถานที่และการ
จัดสรางกรงเลี้ยงใหเหมาะสม การเลี้ยงดู การจับ การทําเครื่องหมาย การขนยาย การแพรกระจายของโรค ผลดี
และผลเสียของการนําเขาสัตว
710 459

การจัดการของเสียทางการเกษตร
4(3-3-6)
(Agricultural Waste Management)
ปญหาของเสียทางการเกษตร ขอบังคับและกฎหมายในการรักษาสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีในการ
จัดการของเสียโดยใชกระบวนการทางกายภาพ ทางชีวภาพและทางเคมี การใชประโยชนจากของเสียใน
การเกษตรและพลังงานทดแทน
มีการศึกษานอกสถานที่
710 481

ผลิตภัณฑจากสัตว
(Animal Products)
วิชาบังคับกอน :

3(2-3-4)

700 201 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
* 710 333 สุขอนามัยอาหาร
* อาจเรียนพรอมกันได
ผลิตผลและผลิตภัณฑจากสัตว การนําผลิตภัณฑมาใชเปนอาหาร เครื่องนุงหมและชีววัตถุทาง
การแพทย กระบวนการแปรรูป
710 482

เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Animal Sciences II)
เงื่อนไข
:
โดยความยินยอมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่องทีน่ าสนใจทางสัตวศาสตร
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710 491

สัมมนา
(Seminar)
เงื่อนไข

2(0-4-2)
:

โดยความยินยอมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจทางสัตวศาสตร

710 498

สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
(Co-operative Education)
เงื่อนไข
:
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
ฝกปฏิบัติงานหรือทํางานวิจยั อยางนอย 1 ภาคการศึกษาพรอมทั้งสงรายงาน

710 499

จุลนิพนธ
(Senior Project)
วิชาบังคับกอน :
เงื่อนไข
:

2(0-6-0)

710 381 การวิจัยทางสัตวศาสตร
โดยความยินยอมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
วิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางสัตวศาสตร

711 101

หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2(2-0-4)
(Principles of Aquaculture)
หลักการและวิธีปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การออกแบบและการ
สรางฟารม วิธีการเพาะขยายพันธุ การอนุบาลและการจัดการดูแล อาหารและการใหอาหาร คุณภาพน้ําและการ
จัดการ การปองกันและการควบคุมโรค ชนิดสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
มีการศึกษานอกสถานที่
712 101

เทคโนโลยีการผลิตพืช
2(2-0-4)
(Plant Production Technology)
บทบาท ความสําคัญและขอจํากัดของการผลิตพืชของไทย แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ
การเกษตรดานการปลูกพืช การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตพืช การประยุกตใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตพืช
713 351

การพยาบาลสัตวปศุสัตว
3(2-3-4)
(Farm Animal Nursing Care)
ทฤษฎีและหลักการพยาบาลสัตว
เทคนิคการควบคุมสัตวและการจับบังคับสัตวที่เหมาะสม
เทคนิคการปฐมพยาบาลสัตว เทคนิคการเก็บตัวอยาง การปฏิบัติงานผูชวยสัตวแพทยภายใตการดูแลของสัตว
แพทย กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
มีการศึกษานอกสถานที่
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18. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
18.1 เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดศึกษารายวิชาของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มขึ้น
18.2 เพือ่ ตอบสนองตอแผนพัฒนาแหงชาติที่สงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมตอกระบวนการเรียนการสอน
18.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญในสาขาที่ตลาดตองการและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีทมี่ ีอยูใหเกิด
ประโยชน โดยสามารถผสมผสานกับภูมิปญญาไทยและสรางชุมชนใหเขมแข็ง
19. ปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตรเดิมและปการศึกษาที่กําหนดใชหลักสูตรปรับปรุงใหม
19.1 หลักสูตรเดิมเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2544
19.2 หลักสูตรปรับปรุงเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2547
20. การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
20.1 การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจํานวนหนวยกิตหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย
หมวดรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวย
กิต
เกณฑทบวงฯ หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง
ที่แตกตาง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
30
30
-5
2. หมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
28
23
3. หมวดวิชาเฉพาะ
84
79
88
+9
3.1 วิชาแกน
26
64
76
+12
3.2 วิชาชีพบังคับ
50
15
-3
12
3.3 วิชาชีพเลือก
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
6
+4
รวมทั้งหลักสูตร
120-150
143
147
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับฉบับปรับปรุง
หมวดวิชาเดิม
หมวดวิชาปรับปรุง

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบังคับ
1.1.1 กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
1.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
3. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
3.1 กลุมวิชาบังคับแกน
3.2 กลุมวิชาเลือกวิชาชีพ
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร
2. หมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
3. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
3.1 วิชาแกน
3.2 วิชาชีพบังคับ
3.3 วิชาชีพเลือก
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
ปการศึกษา 2544 ปการศึกษา 2547
(หนวยกิต)
(หนวยกิต)
30
30
12
15
9
4
7

11

2
28
79

23
88
26
76
50
12
6
147

64
15
6
143
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20.2 การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรเดิมกับฉบับปรับปรุง
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาและโครงสรางที่เปลีย่ นแปลงระหวางหลักสูตรเดิมกับฉบับปรับปรุง
รายวิชาในหลักสูตรฉบับเดิม
ปการศึกษา 2546
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาบังคับ
1.1.1 กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
700 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)

-

1.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
511 103 คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)

515 206 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย

2(1-2-3)

700 102 การคนควาขอมูลสารสนเทศ

2(1-2-3)

700 209 สวัสดิภาพสัตวและจรรยาบรรณการทดลองในสัตว
2(2-0-4)

1.1.3

รายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปการศึกษา 2547
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา จํานวน
15 หนวยกิต
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
700 207 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1

หมายเหตุ

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

700 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 2

3(3-0-6)

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต
-

ยกเลิกกลุมวิชาบังคับ
เพิ่มขึ้น 3 หนวยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700201เปน700207
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน
และเนื้อหารายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700301เปน700208
และยายจากกลุมบังคับ
เลือกเปนกลุมวิชาภาษา
ลดลง 5 หนวยกิต
ยายไปขอ 2 หมวดวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตร

-

ยายไปกลุมวิชาแกน

700 303 หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย 2(1-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700102เปน700303
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
เนื้อหารายวิชา
700 231 สวัสดิภาพสัตวและจรรยาบรรณการทดลองในสัตว
2(2-0-4)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700209เปน700231
และเปลีย่ นเนื้อหา
รายวิชา
เพิ่มขึ้น 2 หนวยกิต

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
700 306 เศรษฐกิจพอเพียง
1(1-0-2)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
จํานวน 11 หนวยกิต
700 272 เศรษฐกิจพอเพียง

1(1-0-2)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700306เปน700272และ
เปลี่ยนเนื้อหารายวิชา

700 309 ภูมิปญญาทองถิ่น

700 281 ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร

2(2-0-4)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700309เปน700281
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
เนื้อหารายวิชา

2(2-0-4)
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รายวิชาในหลักสูตรฉบับเดิม ปการศึกษา 2546
700 402 หลักสหกรณ
2(2-0-4)

รายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2547
700 271 หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร
2(2-0-4)

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700402เปน700271
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
เนื้อหารายวิชา

700 405 การตลาดสินคาเกษตรและอาหาร

700 471 การตลาดสินคาเกษตรและอาหาร

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

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700405เปน700471
ยกเลิกกลุมวิชาบังคับ
เลือก เปลีย่ นเปนเลือก
เรียนในกลุมสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร
เพิ่มขึ้น 2 หนวยกิต
รายวิชาเพิ่ม
รายวิชาเพิ่ม
รายวิชาเพิ่ม
รายวิชาเพิ่ม
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700301เปน700208 และ
ยายจากกลุมบังคับเลือก
เปนกลุมวิชาภาษา
ลดลง 5 หนวยกิต
ยายมาจากขอ 1.2 กลุม
วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
เปดรายวิชาใหมแทน
เปดรายวิชาใหมแทน
เปดรายวิชาใหมแทน
เปดรายวิชาใหมแทน
เปดรายวิชาใหมแทน

1(0-3-0)

ลดจํานวนวิชาลงเหลือ
เรียนเคมีเพียง 1 รายวิชา
เปดรายวิชาใหมแทน

2(2-0-4)

1.2 กลุมวิชาบังคับเลือก

2(2-0-4)

-

* เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
080 114 ศิลปวิจกั ษ

2(2-0-4)

080 140 กีฬาศึกษา

2(1-2-3)

700 301 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 2

3(3-0-6)

* เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
080 107 ดนตรีวิจักษ
2(2-0-4)
080 114 ศิลปวิจกั ษ
2(2-0-4)
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
080 140 กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
080 141 หลักนันทนาการ
1(1-0-2)
080 145 การจัดการทั่วไป
3(3-0-6)
-

2. หมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร จํานวน 28 หนวยกิต
-

2. วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร จํานวน 23 หนวยกิต
511 103 คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)

512
512
512
512
513

512
512
512
512
513

101
102
103
104
101

ชีววิทยาทั่วไป 1
ชีววิทยาทั่วไป 2
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
เคมีทั่วไป 1

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

513 102 เคมีทั่วไป 2

3(3-0-6)

513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

1(0-3-0)

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2

1(0-3-0)

513
513
514
514

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

250
255
101
102

เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
ฟสิกสทั่วไป 1
ฟสิกสทั่วไป 2

106
108
107
109
106

ชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
เคมีทั่วไปพื้นฐาน
-

513 107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปพื้นฐาน
-

513 151 เคมีอินทรียพื้นฐาน
513 152 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
514 100 ฟสิกสทั่วไป
-

3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)

ลดจํานวนวิชาลงเหลือ
เรียนปฏิบัติการเคมีเพียง
1 รายวิชา
เปดรายวิชาใหมแทน
เปดรายวิชาใหมแทน
เปดรายวิชาใหมแทน
ลดจํานวนวิชาลงเหลือเรียน
ฟสิกสเพียง 1 รายวิชา

41
รายวิชาในหลักสูตรฉบับเดิม
ปการศึกษา 2546
514 103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1

1(0-3-0)

รายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปการศึกษา 2547
-

514 104 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2

1(0-3-0)

-

3. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
3.1 กลุมวิชาบังคับแกน

จํานวน 79 หนวยกิต
จํานวน 64 หนวยกิต

3.1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพสัตว
จํานวน 35 หนวยกิต
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
518 202 ปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยา

1(0-3-0)

513 341 ชีวเคมี 1

4(4-0-8)

513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี 1

1(0-3-0)

700 203 โครงสรางและหนาที่ของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
4(3-3-6)

หมายเหตุ
ลดจํานวนวิชาลงเหลือ
เรียนฟสิกสภาคทฤษฎี
เพียง 1 รายวิชา
ลดจํานวนวิชาลงเหลือ
เรียนฟสิกสภาคทฤษฎี
เพียง 1 รายวิชา
เพิ่ม 9 หนวยกิต
เปลี่ยนชื่อกลุมวิชา และ
ลดลง 38 หนวยกิต
ยกเลิกกลุมวิชาขอ 3.1.1

3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 88 หนวยกิต
3.1 กลุมวิชาแกน จํานวน 26 หนวยกิต
700 201 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
3(2-3-4)
-

700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
3(3-0-6)
700 205 ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร
การเกษตร
1(0-3-0)
-

700 204 โครงสรางและหนาที่ของสัตวมีกระดูกสันหลัง
4(3-3-6)

-

700 207 วิทยาภูมิคุมกัน

2(2-0-4)

-

700 208 ปรสิตวิทยาของสัตว

4(3-3-6)

700 302 สัตวพันธุศาสตร

3(3-0-6)

เปดรายวิชาใหมแทน
ลดจํานวนวิชาลงโดยนํา
ปฏิบัติการไปรวมกับ
ภาคทฤษฎีในวิชา
700201
เปดรายวิชาใหมแทน
เปดรายวิชาใหมแทน

ยกเลิกรายวิชา 700203
โดยนําเนื้อหาไปรวมใน
รายวิชา 710 211
ยกเลิกรายวิชา 700204
โดยนําเนื้อหาไปรวมใน
รายวิชา 710 211
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700207เปน710231
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา
ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700208เปน710334
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน
ลดลง 1 หนวยกิต และ
ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับ

700 302 พันธุศาสตรการเกษตร

3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
วิชาบังคับกอน และ
เนื้อหารายวิชา

42
รายวิชาในหลักสูตรฉบับเดิม
ปการศึกษา 2546
700 303 การสืบสายพันธุสัตว

3(3-0-6)

รายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปการศึกษา 2547
-

700 304สรีรวิทยาการสืบพันธุสัตวและการเพาะขยายพันธุ
สัตว
3(2-3-4)

-

700 305 สุขภาพสัตวและการอนามัย

3(3-0-6)

-

3.1.2 กลุมวิชานิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม
จํานวน 7 หนวยกิต
512 301 นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
512 302 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1(0-3-0)

700 202 นิเวศวิทยาการเกษตร
-

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700303เปน710341
ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา และ
ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700304เปน700311
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา และ
ยายไปกลุมวิชาชีพเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700305เปน710331
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา และ
ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับ
ยกเลิกกลุมวิชาขอ 3.1.2
3(2-3-4)

เปดรายวิชาใหมแทน
ลดจํานวนวิชาลงโดยนํา
ปฏิบัติการไปรวมกับ
ภาคทฤษฎีในวิชา
700202

700 307* นิเวศวิทยาแหลงน้ํา

3(3-0-6)

-

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700307เปน711261
เนื้อหารายวิชา และยายไป
กลุมวิชาชีพบังคับในสาขา
เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา

700 308* นิเวศวิทยาสัตวปา

3(3-0-6)

-

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700308เปน710261 ชื่อ
รายวิชา วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา และยาย
ไปกลุมวิชาชีพเลือก

-

ยกเลิกกลุมวิชาขอ 3.1.3

-

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700310เปน710321
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา
ลดลง 1 หนวยกิต และ
ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับ

* เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3.1.3 กลุมวิชาโภชนศาสตรและอาหารสัตว
จํานวน 9 หนวยกิต
700 310 โภชนศาสตรสัตว
4(3-3-6)
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รายวิชาในหลักสูตรฉบับเดิม
ปการศึกษา 2546
700 311 อาหารสัตว
3(3-0-6)

700 312 การผลิตพืชอาหารสัตว

2(2-0-4)

3.1.4 กลุมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน 9 หนวยกิต

รายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปการศึกษา 2547
-

-

-

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700311เปน710322
เนื้อหารายวิชา
เพิ่มภาคปฏิบัติการ
เพิ่มขึ้น 1 หนวยกิต และ
ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700312เปน710452
ชื่อรายวิชา
เนื้อหารายวิชา
เพิ่มขึ้น 1 หนวยกิต และ
ยายไปกลุมวิชาชีพเลือก
ยกเลิกกลุมวิชาขอ 3.1.4

700 406 ผลิตภัณฑจากสัตว

3(2-3-4)

-

700 407 การผลิตเนื้อสัตว

3(3-0-6)

-

700 408 สุขลักษณะอาหาร

3(3-0-6)

-

3.1.5 กลุมวิชาคนควาวิจัยและปฏิบัติการภาคสนาม
จํานวน 4 หนวยกิต
700 313 สัมมนา
1(0-2-0)

-

ยกเลิกกลุมวิชาขอ 3.1.5

-

700 314 ประสบการเลี้ยงสัตว
700 315 ประสบการในหองปฏิบัตกิ ารวิจัย

-

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700313เปน710491
เนื้อหารายวิชา เพิม่ ขึ้น1
หนวยกิต และ
ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับ
รวมวิชา 700314 และ
700315 เปน 710498
เปลี่ยนเนื้อหารายวิชา
เพิ่มขึ้น 4 หนวยกิต และ
ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับ

1(0-3-0)
1(0-3-0)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700406เปน710481
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา และ
ยายไปกลุมวิชาชีพเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700407เปน710453
เนื้อหารายวิชา และ
ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700408เปน710333
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา และ
ยายไปกลุมวิชาชีพเลือก

44
รายวิชาในหลักสูตรฉบับเดิม
ปการศึกษา 2546
700 409 จุลนิพนธ
1(0-3-0)

รายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปการศึกษา 2547
-

หมายเหตุ

-

515 206 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย

3(2-3-4)

-

700 206 กฎหมายการเกษตร
700 301 เศรษฐศาสตรการเกษตร
710 101 หลักการผลิตสัตว

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

-

711 101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

-

712 101 เทคโนโลยีการผลิตพืช
2(2-0-4)
3.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
จํานวน 50 หนวย
710 211 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 4(3-3-6)

2(2-0-4)

710 231 วิทยาภูมิคุมกัน

2(2-0-4)

-

710 321 โภชนศาสตรสัตว

3(3-0-6)

-

710 322 อาหารสัตว

4(3-3-6)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700409เปน710499
เนื้อหารายวิชา
เพิ่มขึ้น 2 หนวยกิต และ
ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับ
เพิ่มขึ้น 1 หนวยกิต
เปลี่ยนเนื้อหารายวิชา
เปดรายวิชาเพิ่ม
เปดรายวิชาเพิ่ม
ยายกลุมวิชาจากขอ 3.2
กลุมวิชาเลือกวิชาชีพเปน
กลุมวิชาแกน
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700418 เปน711101
ชื่อรายวิชา และ
เนื้อหารายวิชา
ยายกลุมวิชาจากขอ 3.2
กลุมวิชาเลือกวิชาชีพเปน
กลุมวิชาแกน
เปดรายวิชาเพิ่ม
เปดรายวิชาเพิ่ม รวมวิชา
700203 และ 700204
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700207เปน710231
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา
ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700310เปน710321
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา
ลดลง 1 หนวยกิต ยาย
มาจากกลุมวิชาขอ 3.1.3
กลุมวิชาโภชนศาสตรและ
อาหารสัตวเปนกลุม
วิชาชีพบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700311เปน710322
เนื้อหารายวิชา ยายมา
จากกลุมวิชาขอ 3.1.3
กลุมวิชาโภชนศาสตรและ
อาหารสัตวเปนกลุม
วิชาชีพบังคับ

45
รายวิชาในหลักสูตรฉบับเดิม
ปการศึกษา 2546
-

รายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปการศึกษา 2547
710 331 สุขภาพและสุขอนามัยสัตว
3(3-0-6)

710 334 ปรสิตวิทยาของสัตว

3(2-3-4)

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700305เปน710331
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา
ยายมาจากกลุมวิชาขอ
3.1.1 กลุมวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพและ
สุขภาพสัตวเปนกลุม
วิชาชีพบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700208เปน710334
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน
ลดลง 1 หนวยกิต และ
ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับ

-

710 341 การปรับปรุงพันธุสัตว

3(2-3-4)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700303เปน710341
ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา ยายมา
จากกลุมวิชาขอ 3.1.1
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพและสุขภาพสัตว
เปนกลุมวิชาชีพบังคับ

-

710 343 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว

2(1-3-2)

เปดรายวิชาเพิ่ม

-

710 351 การผลิตสัตวปก

2(1-3-2)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700416เปน710351
ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา ยายมา
จากกลุมวิชาขอ 3.2
กลุมวิชาเลือกวิชาชีพเปน
กลุมวิชาชีพบังคับ

-

710 352 การผลิตสุกร

2(1-3-2)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700411เปน710352
ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา ยายมา
จากกลุมวิชาขอ 3.2
กลุมวิชาเลือกวิชาชีพเปน
กลุมวิชาชีพบังคับ

46
รายวิชาในหลักสูตรฉบับเดิม
ปการศึกษา 2546
-

รายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปการศึกษา 2547
710 381 การวิจัยทางสัตวศาสตร

หมายเหตุ
3(2-3-4)

710 451 การผลิตโคนมและโคเนื้อในเขตรอน

3(2-3-4)

-

710 453 การผลิตเนื้อสัตว

2(1-3-2)

-

710 459 การจัดการของเสียทางการเกษตร
710 491 สัมมนา

3(2-3-4)
2(0-4-2)

-

710 498 สหกิจศึกษา

6(0-18-0)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700381เปน710381
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา ยายมา
จากกลุมวิชาขอ 3.2.1
กลุมวิชาเลือกวิชาชีพเปน
กลุมวิชาชีพบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700410เปน710451
ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา ยายมา
จากกลุมวิชาขอ 3.2.1
กลุมวิชาเลือกวิชาชีพเปน
กลุมวิชาชีพบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700407เปน710453
วิชาบังคับกอน ลดลง1
หนวยกิต เนื้อหารายวิชา
เพิ่มภาคปฏิบัติการ ยาย
มาจากกลุมวิชาขอ 3.1.4
กลุมวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
เปนกลุมวิชาชีพบังคับ
เปดรายวิชาเพิ่ม
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700313เปน710491
เพิ่มเงื่อนไข เพิ่มขึ้น1
หนวยกิต
เปลี่ยนเนื้อหารายวิชา
ยายมาจากกลุมวิชาขอ
3.1.5 กลุมวิชา
คนควาวิจัยและ
ปฏิบัติการภาคสนามเปน
กลุมวิชาชีพบังคับ
รวมวิชา 700314 และ
700315 เปน 710498
เพิ่มเงื่อนไข
เปลี่ยนเนื้อหารายวิชา
เพิ่มขึ้น 4 หนวยกิต
ยายมาจากกลุมวิชาขอ
3.1.5 กลุมวิชานควาวิจัย
และปฏิบัติการภาคสนาม
เปนกลุมวิชาชีพบังคับ

47
รายวิชาในหลักสูตรฉบับเดิม
ปการศึกษา 2546
-

รายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปการศึกษา 2547
710 499 จุลนิพนธ

หมายเหตุ
2(0-6-0)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700409เปน710499
เพิ่มเงื่อนไข เปลี่ยน
เนื้อหารายวิชา เพิม่ ขึ้น 1
หนวยกิต ยายมาจาก
กลุมวิชาขอ 3.1.5 กลุม
วิชาคนควาวิจัยและ
ปฏิบัติการภาคสนามเปน
กลุมวิชาชีพบังคับ
3.2 กลุมวิชาเลือกวิชาชีพ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
3.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต เปลี่ยนชื่อกลุมวิชา ลดลง
2 หนวยกิต
700 101 หลักการผลิตสัตว
2(2-0-4)
ยายกลุมวิชาไปขอ 3.1
กลุมวิชาแกน
700 381 การวิจัยทางสัตวศาสตร
3(2-3-4)
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700381เปน710381
ยายกลุมไปขอ 3.2.1
กลุมวิชาชีพบังคับ
700 353 แมลงที่สําคัญทางอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
710 354 แมลงที่สําคัญทางอุตสาหกรรม
3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700353เปน710354
วิชาบังคับกอน เนื้อหา
รายวิชา
700 410 การเลี้ยงโคนมและโคเนือ้ ในเขตรอน 3(2-3-4)
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700410เปน710451
ชื่อรายวิชา วิชาบังคับ
กอน เนื้อหารายวิชา ยาย
กลุมวิชาไปขอ 3.2.1
กลุม วิชาชีพบังคับ
700 411 การเลี้ยงสุกร
3(2-3-4)
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700411เปน710352
ชื่อรายวิชา วิชาบังคับ
กอนเนื้อหารายวิชา ยาย
กลุมวิชาไปขอ 3.2.1
กลุมวิชาชีพบังคับ
710 452 พืชอาหารสัตวและการจัดการทุงหญาเลีย้ งสัตว
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
3(2-3-4)
700312เปน710452
ชื่อรายวิชา เนื้อหา
รายวิชา เพิ่มขึ้น 1 หนวย
กิตและยายมาจากกลุม
วิชาบังคับแกน ขอ3.1.3
กลุมวิชาโภชนศาสตรและ
อาหารสัตว
700 412 การเลี้ยงแพะและแกะ
2(1-2-3) 710 454 การผลิตแพะและแกะ
2(1-2-3)
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700412เปน710454
ชื่อรายวิชา วิชาบังคับ
กอน เนื้อหารายวิชา

48
รายวิชาในหลักสูตรฉบับเดิม
ปการศึกษา 2546
700 413 การเลี้ยงมา ลา และลอ
2(1-2-3)

รายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปการศึกษา 2547
710 455 การจัดการดูแลมา

หมายเหตุ
2(1-2-3)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700413เปน710455
ชื่อรายวิชา วิชาบังคับ
กอน
เนื้อหารายวิชา

700 414 การเลี้ยงสุนัขและแมว

2(1-2-3)

710 456 การจัดการดูแลสุนัขและแมว

2(1-2-3)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700414เปน710456
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา

700 415 การเลี้ยงสัตวทดลอง

3(2-3-4)

710 457 การจัดการดูแลสัตวทดลอง

3(2-3-4)

700 416 การเลี้ยงสัตวปก

3(2-3-4)

700 417 การเลี้ยงสัตวปาและสัตวนําเขา

2(1-2-3)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700415เปน710457
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา
ยายกลุมวิชาจากขอ 3.2
เปน 3.3
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700416เปน710351
ชื่อรายวิชา วิชาบังคับ
กอน เนื้อหารายวิชา
ยายกลุมวิชาจากขอ 3.2
กลุมวิชาเลือกวิชาชีพเปน
ขอ 3.2 กลุมวิชาชีพ
บังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700417เปน710458
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา

700 418 การเลี้ยงสัตวน้ํา

3(2-3-4)

700 438 การพยาบาลสัตวปศุสัตว

2(1-2-3)

-

710 458 การจัดการดูแลสัตวปาและสัตวนําเขา

2(1-2-3)

-

713 351 การพยาบาลสัตวปศุสัตว

3(2-3-4)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700418เปน711101
ชื่อรายวิชา วิชาบังคับ
กอน เนื้อหารายวิชา
ลดลง 1 หนวยกิต
ยายกลุมวิชาจากขอ 3.2
กลุมวิชาเลือกวิชาชีพเปน
ขอ 3.1 กลุมวิชาแกน
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700438เปน713 351
เนื้อหารายวิชา
เพิ่มขึ้น 1 หนวยกิต

49
รายวิชาในหลักสูตรฉบับเดิม
ปการศึกษา 2546
-

รายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปการศึกษา 2547
710 261 นิเวศวิทยาสัตวบก

หมายเหตุ
3(2-3-4)

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700308เปน710261
ชื่อรายวิชา วิชาบังคับ
กอน เนื้อหารายวิชา ยาย
กลุมวิชาจากเลือกเรียน
ขอ 3.1.2 กลุมวิชา
นิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดลอมเปนขอ 3.3.1
กลุมวิชาชีพเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700304เปน710311
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา
ยายกลุมวิชาจากขอ
3.1.1 กลุมวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพและ
สุขภาพสัตวเปนขอ 3.3.1
กลุมวิชาชีพเลือก

-

710 311 สรีรวิทยาการสืบพันธุและการเพาะขยายพันธุสัตว
3(2-3-4)

-

710
710
710
710

323
324
332
333

การตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว
3(2-3-4)
พิษวิทยาชีวภาพในสัตว
3(3-0-6)
สุขอนามัยอาหาร
3(3-0-6)

เปดรายวิชาเพิ่ม
เปดรายวิชาเพิ่ม
เปดรายวิชาเพิ่ม
เปลี่ยนรหัสวิชา จาก
700408เปน710333
วิชาบังคับกอน เนื้อหา
รายวิชา ยายมาจากกลุม
วิชาขอ 3.1.4 กลุมวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
เปนกลุมวิชาชีพเลือก

-

710
710
710
710
710
710
710

342
353
355
361
382
441
442

กรดนิวคลีอิก
กีฏวิทยาการเกษตร
การจัดการดูแลสัตวปกสวยงาม
ความสัมพันธของสัตวและพืชในการเกษตร
เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร 1
พันธุวิศวกรรม
ชีวสนเทศการเกษตร

เปดรายวิชาเพิ่ม
เปดรายวิชาเพิ่ม
เปดรายวิชาเพิ่ม
เปดรายวิชาเพิ่ม
เปดรายวิชาเพิ่ม
เปดรายวิชาเพิ่ม
เปดรายวิชาเพิ่ม

2(2-0-4)
3(2-3-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

50
รายวิชาในหลักสูตรฉบับเดิม
ปการศึกษา 2546
-

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
สรุปการเพิ่ม-ลด หนวยกิต
143

รายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปการศึกษา 2547
710 481 ผลิตภัณฑจากสัตว

หมายเหตุ
3(2-3-4)

710 482 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร 2
3(3-0-6)
4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
147

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
700406เปน710481
วิชาบังคับกอน
เนื้อหารายวิชา
ยายกลุมวิชาจากขอ
3.1.4 กลุมวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
เปนกลุม
วิชาชีพเลือก
เปดรายวิชาเพิ่ม
เพิ่มขึ้น 4 หนวยกิต

