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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Animal Science 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร)์ 
  : ช่ือย่อ วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม Bachelor of Science (Animal Science) 
  : ช่ือย่อ B.S. (Animal Science) 
 
3. วิชาเอก  (1) สัตวศาสตร์  (2) วิทยาศาสตร์การประมง 
 
4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  143  หนว่ยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป ี
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  

ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาท่ีใช้ 

 ภาษาไทย 
 ภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
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5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
 ช่ือสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 หลักสูตรเดี่ยว 
 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม 

- คณะที่เป็นผู้รบัผิดชอบหลัก....................................................... 
- คณะที่ร่วมรบัผิดชอบ........................................................ 

กรณีหลักสูตรร่วมกบัสถาบันอ่ืน (มี MOU) 
 หลกัสูตรปริญญาคู่ (Double Degree)  
 หลกัสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree) 
-    ร่วมกับมหาวิทยาลยั/สถาบัน............................... 

ช่ือปริญญา (ช่ือเต็ม) ................ บัณฑิต สาขาวิชา (ถ้ามี)..................................... 
ช่ือย่อภาษาไทย (ถ้ามี) : ...................... (................................................) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ     : ...................... (................................................) 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
▪ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 เดือนกันยายน 

พ.ศ. 2564 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่  11/2564 เมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคม    

พ.ศ. 2564 
 
 



 6 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567  
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1) วิชาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการใด ๆ ตอสัตวเลี้ยงและกระบวนการเพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์และ/

หรือสัตว์น้ำ การผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ การปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว์ เทคโนโลยีการขยายพันธุและ 
การกำเนิดสัตว การประกวดปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ การจัดการด้านอาหารและโภชนศาสตรสัตว การจัดการ
ผลิตผลและผลิตภัณฑสตัว และใหรวมถึงการจัดการด้านต่าง ๆ  ที่มีผลทำใหสัตวแข็งแรงสมบูรณและใหผลผลิต 

8.2) ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ 
เช่น การทำฟาร์มเลี้ยงสตัว์ โรงฟักไข่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงงานอาหารสัตว์ การดำเนินธุรกิจบริษัทจำหน่าย
อาหารและอาหารเสริมของสัตว์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ธุรกิจการส่งออกทางด้านปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ 

8.3) นักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย พนักงานส่งเสริม 
ด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตว์น้ำ ครู อาจารย์ นักวิชาการที่รับผิดชอบงานด้านการผลิต ปศุสัตว์และ/หรือ     
สัตว์น้ำ ในหน่วยงานของราชการ สถาบันการศึกษา เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี โรงเรียน กรมอาชีวศึกษา กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานทหาร กองอำนวยการกลางรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ ธนาคารที่เกี่ยวกับด้านสินเช่ือเพื่อการเกษตร และองค์การพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น 

8.4) ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาน้ีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 

9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ

วิชาเอกสตัวศาสตร ์
1. รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่, 2543 

2. ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่, 2553 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่, 2543 

3. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี ปร.ด. (สตัวศาสตร์) สาขาวิชาสรีรวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง), มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2551 

วิชาเอกวิทยาศาสตรก์ารประมง 
4. ผศ.ดร.วรวิทย ์มณีพิทักษ์สันต ิ Ph.D. (Aquaculture), Hiroshima University, Japan, 2013 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ
5. Asst. Prof. Dr. Hien Van Doan Ph.D. (Fisheries), Khon Kaen University, 2014 

M.S. (Fisheries), Khon Kaen University, 2010 
B.S. (Aquaculture), Nha Trang University, Vietnam, 2007 

6. อ.ดร.ศิริพร โทลา Ph.D. (Aquaculture), Ehime University, Japan, 2019 
วท.ม. (การประมง), มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2557 
วท.บ. (การประมง), มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2551 

 
 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 นอกสถานที่ตัง้ ได้แก่ ...................................... 

 
11. เหตุผลและความเป็นมาในการเสนอขอเปิดหลักสูตร 

  11.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศระยะยาว 

ที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน
และภายนอกประเทศในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนา
กลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  
เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้  
อย่างเหมาะสมโดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และ
สนองตอบต่อการบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ 

  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสู ง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมี  
ความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการพัฒนา     
ภาคการผลิตและบริการ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร       
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนวิชา “สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม” และ
ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
และพัฒนา SMEs สู่สากลนั้น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำถือเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ   
ของประเทศ สามารถผลิตส่งออกต่างประเทศได้ในลำดับต้น ๆ ของโลก นำเงินตราเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก 
ประกอบกับความได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจ
การเกษตร (ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ) ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูง อาศัยการขับเคลื่อน  
การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ มูลค่า 
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และความหลากหลายของสินค้าผ่านกระบวนวิชา “เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสืบพันธ์ุในสัตว์เศรษฐกิจ” 
“เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์” และ “เทคโนโลยีโอมิกส์ในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ” เป็นต้น          
เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการเกษตรอนาคตใหม่ที่มีมูลค่าและรายได้สูง เช่น เกษตรปลอดภัย 
เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ และเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้สูงข้ึนผ่านกระบวนวิชา “การจัดการสัตว์ปีก” “การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค้า” “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อินทรีย์” “ระบบอัจฉริยะเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” และ “การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม” นอกจากนี้
ประเด็นด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน เพื่อยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใ้ห้มคุีณภาพเท่าเทยีม
และทั่วถึง ตลอดจนปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ถือเป็นเป้าหมายของ
หลักสูตรผ่านกระบวนวิชา “จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวบาล” และ “จรรยาบรรณการใช้สัตว์น้ำ
เพื่องานวิจัย” อีกทั้งยังได้เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21        
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่      
การเปลี่ยนบทบาทผู้สอน การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงการสร้างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง อีกทั้ง การจัดการเรียน
การสอนด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำยังได้เน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นแนวทาง
ในการลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากร ทำให้เกิด     
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ดังกล่าวข้างต้น 
 

11.2 การตอบเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ SDGs 
ภาคการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ มีบทบาทสำคัญในการบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติเพื่อโลกอนาคต (SDGs) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในเป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน การเลี้ยง
สัตว์และสัตว์น้ำของครัวเรือนในชนบทถือเป็นการออมสินทรัพย์ทำให้เกิดสภาพคล่อง หรือเป็นหลักประกัน
สินเช่ือได ้ในเป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย ปศุสัตว์และสัตว์น้ำถือเป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายและสารอาหาร
ที่จำเป็น ดังนั้น จึงสามารถมีส่วนช่วยสำคัญในการยุติความหิวโหยและปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการ เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การผลิตปศุสัตว์ครอบคลุมพื้นที่ 
ร้อยละ 25 ของพื้นที่สีเขียว ส่วนการผลิตอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 33 ของพื้นที่ปลูกพืช ส่วนการใช้ปลาป่น 
(แหล่งโปรตีนจากสัตว์) มาเป็นส่วนประกอบในอาหารสุกรและสัตว์ปีก คิดเป็นร้อยละ 27 ของการผลิตปลาป่น
ทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในขณะที่การใช้น้ำเพื่อการผลิตปศุสัตว์และ
สัตว์น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อมมีปริมาณเพิ่มข้ึนในอัตราสูงมาก ถือเป็นความท้าทายที่จำเป็นต้อ งคำนึงถึง
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ที่ดิน การใช้แหล่งน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกลา่ว ยังส่งผลกระทบต่อปศุสัตว์และสตัว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นความเครียด
จากความร้อน จากการเจ็บป่วย และการตายที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันภาคการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำมีส่วน
สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission) 
ออกสู่บรรยากาศ ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global warming) 
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อย่างไรก็ตาม การจัดการของเสียหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ ตลอดจนกากตะกอนจากบ่อเพาะเลี้ยง   
สัตว์น้ำ เพื่อให้ลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน (Methane) โดยปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด (Green 
renewable energy) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs 
ในเป้าหมายด้านน้ำและการสุขาภิบาลให้ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน 
(Clean water and sanitation) ด้านการจัดการให้สามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เช่ือถือได้  
ตามกำลังซื้อของตน (Renewable energy) ด้านการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่ เกิดข้ึน (Climate action) และด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life below water) อีกทั้งในเป้าหมาย 
ที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำจำเป็นต้องพึ่งพาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
หลายรายในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นใจในการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการที่เพิ่มข้ึนและจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น 
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations :FAO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office International des Epizooties; OIE) 
เป็นต้น 

นอกจากนี้ เป้าหมายตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs ด้านการให้การศึกษาที่ได้คุณภาพ 
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (Quality education)   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์และวิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมงนี้        
ได้กำหนดเป็นเกณฑ์เป้าหมายในหลักสูตรเช่นกัน ซึ่งคาดหวังว่าจะได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วย
พัฒนาสังคมโลกให้เกิดความยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของสหประชาชาติเพื่อโลกในอนาคตได้ 

และหลักสูตรดังกล่าวมีเป้าประสงค์เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคตและพลังพลเมือง       
ที่ได้รับการพัฒนาผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของการใช้ทรัพยากร  
อย่างคุ้ม ค่าและมีประสิท ธิภาพผ่านระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Circular economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) หรือ BCG Economy Model ซึ่งหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ( วิชาเอกสัตวศาสตร์และวิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง)   
สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ BCG ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย คือ อาหารและการเกษตร และเป็นหลักสูตร    
ที่รองรับความต้องการของผู้เรียนในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่มีการบูรณาการด้านสัตวศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การประมง เพื่อให้บัณฑิตสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านอาหารและ
การเกษตร รวมถึงการสร้างเส้นทางอาชีพของบัณฑิตในระบบเศรษฐกิจ BCG ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
ด้านสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมง  

โดยมีการเรียนรู้ที่สอดแทรกเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบเข้ากับบทเรียน เช่น การทำน้ำเช้ือโคคัด
เพศ การเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกายสัตว์ การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์โมเลกุลข้ันสูง เพื่อช่วยในการผลิตสัตว์ 
การผลิตสัตว์แบบ SMART FARMING ที่ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้และปฏิบัติจริงในระบบฟาร์มที่ใช้ระบ 
SMART DEVICE การปรับปรุงพันธ์ุไก่ลูกผสมพื้นเมอืงประดู่หางดำ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะ
ภาคเหนือ โคนมคุณภาพสูงล้านนา การเลี้ยงปลาในพื้นที่สูง เป็นต้น 
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11.3 การตอบนโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์นี้ มีพันธกิจที่จะสร้างเนื้อหาสำหรับพัฒนา

นักศึกษาให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตปศุสัตว์และ/หรือ     
สัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี กระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์  นำองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องรอบด้าน คิดวิเคราะห์ข้อมูล และเช่ือมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนต่อยอดกับ        
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มมลูค่าผลผลิต 
ตลอดจนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำของประเทศไทย  โดยจะขับเคลื่อน     
องค์ความรู้และวิทยาการด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สามารถเห็นผลเชิงประจักษ์ได้ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์เชิงรุก คือ 
การสร้างนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพ และด้านนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์       
ส่วนยุทธศาสตร์หลักเน้นการวิจัยเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวิชาการ ให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 
และให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  รวมทั้ งยังสอดคล้องกับพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็นพลเมืองโลก  
มีอัตลักษณ์เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรที่เป็นคนดี คนเก่ง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมพลวัต 
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ Smart Agriculture for Better Life (การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม         
ในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่ อคุณภาพชีวิตที่ดี)              
โดยหลักสูตรนี้เน้นให้นักศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีทักษะสำหรับการผลิตปศุสัตว์และ/
หรือสัตว์น้ำ รวมถึงการใช้และ/หรือต่อยอดเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการสรา้ง
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน พร้อมตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ        
การปรับตัวให้เข้ากับอารยธรรมโลก (Globalization and civilization) บนพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามแนวคิด 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างมีความสุข 
 

11.4 การตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์และวิชาเอกวิทยาศาสตร์

การประมง) เป็นหลักสูตรที่นำหลักวิทยาการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่  
การจัดการเชิงระบบ ตลอดจนมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์
และสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาการผลิต
ทางปศุสัตว์และสัตว์น้ำในทิศทางที่นำไปสูค่วามยั่งยืน ตลอดจนการสร้างบุคลากรทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของสังคม นำไปสู่  
การพัฒนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำของประเทศ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทันสมัย  มีทักษะด้านวิชาชีพ          
ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิตสัตว การปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว เทคโนโลยีการขยายพันธุและการกำเนิด
สัตว การประกวดสัตว การจัดการด้านอาหารและโภชนศาสตรสัตว การจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑสัตว 
และใหรวมถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ที่มีผลทำใหสัตวแข็งแรง สมบูรณ และใหผลผลิตทั่วไปและเฉพาะทาง 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส ามารถ 
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วางแผนการผลิต การวิเคราะห์ การวิจัย และรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการผลติสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดข้ึนในการผลิตสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจออนไลน์ของความต้องการบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 12 สถานประกอบการ 
ได้แก่ 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์พิษณุโลก 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 4. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์ 5. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวนฟาร์ม จำกัด (ฟาร์มหนองน้ำใส) 7. บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด 8. ฟาร์มเพชรบูรณ์ 9. เอไอเอ กรุ๊ป ลิมิเต็ด 10. สังวรฟาร์ม 11. บริษัท ไทยฟู้ดส์ 
สไวฟาร์ม (ฟาร์มโคกสำโรง 2) และ 12. Charoen Pokphand Group Vietnam corporation ดังนี ้
 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์มีความต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 82.35 

2) ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์มีความต้องการบัณฑิตมีความรู้และความเช่ียวชาญทางด้านการผลิต
สัตว์เศรษฐกิจ (Livestock production) สุขศาสตร์สัตว์ (Animal health) จรรยาบรรณวิชาชีพ/คุณธรรมและ
จริยธรรม การทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal nutrition) และการปรับปรุง
พันธ์ุสัตว์ (Animal breeding) 

3) ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์มีความต้องการผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรดังกล่าว (ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 ร้อยละความต้องการผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์   
ที่มีความสอดคล้องในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรฯ 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ร้อยละ 

ความต้องการ
ฯ 

1) อธิบายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ 73 
2) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการผลิต การผสมพันธ์ุ กายวิภาค สรีรวิทยา โภชนาการ 

การสุขาภิบาล การจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ สำหรับการ
จัดการฟาร์มและผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ 

80 

3) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 83 
4) มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ และรู้จักกาลเทศะ 81 
5) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 81 
6) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมและประพฤติตน 

ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
82 

7) ประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 75 
8) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SMART FARMING ในการจัดการผลิตปศุสัตว์และ/หรือ 

สัตว์น้ำได ้
72 
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ร้อยละ 

ความต้องการ
ฯ 

9) มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 79 
10) อธิบายแนวคิดและหลักการเขียนแผนธุรกิจด้านการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 75 
11) ประยุกต์ใช้หลักการจัดการทางธุรกิจในการวางแผนพัฒนาธุรกิจด้านการผลิต 

ปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 
74 

12) สื่อสารทางวิชาการและการทำงานทางด้านปศุสัต ว์และ/หรือสัตว์น้ ำด้วย 
การนำเสนอปากเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือ 
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 

71 

13) สื่อสารทางวิชาการและการทำงานทางด้านปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำด้วยการเขียน
บรรยายได้อย่ างมี ป ระสิท ธิภาพทั้ งภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ  และ/ห รือ  
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 

71 
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12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอน    

ในคณะเกษตรศาสตร์ เช่น พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โดยการพัฒนาหลักสูตรอาศัยหลักการในการยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าทางการเกษตรโดยการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความรู้ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 

12.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

12.2  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ไม่มี 

12.3 การบริหารจัดการ  
  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะดำเนินการโดยคณะที่เกี่ยวข้อง 
เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการเรียนการสอน  
ให้ทราบล่วงหน้าถึงจำนวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะจะจัด        
การเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยมีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการจัด 
การเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6         
ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ทุกปีการศึกษา นอกจากนี้
ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
และส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ( วิชาเอกสัตวศาสตร์และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
การประมง) เป็นหลักสูตรที่นำหลักวิทยาการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
การจัดการเชิงระบบ ตลอดจนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์
และสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาการผลิต
ทางปศุสัตว์และสัตว์น้ำในทิศทางที่นำไปสูค่วามยั่งยืน ตลอดจนการสร้างบุคลากรทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของสังคมนำไปสู่  
การพัฒนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำของประเทศ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ : 
1.2.1 มีความรู้ทันสมัย มีทักษะด้านวิชาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการใด ๆ ตอสัตวเลี้ยงและกระบวนการ

เพื่อการเลี้ยงสัตว การผลิตสัตว การปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว เทคโนโลยีการขยายพันธุและการกำเนิดสัตว   
การประกวดสัตว การจัดการด้านอาหารและโภชนศาสตรสัตว การจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑสัตว รวมถึง
การจัดการด้านต่าง ๆ ที่มีผลทำใหสัตวแข็งแรง สมบูรณ และใหผลผลิตทั่วไปและเฉพาะทาง 

1.2.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
1.2.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ การวิจัย และรู้จักใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการผลิตสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสัตว์ 
 

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO 1 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีท่ีสำคัญในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และ/หรือสัตว์น้ำ และศาสตร 

ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการฟาร์ม มีทักษะการปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   1.1 อธิบายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ 
   1.2 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการผลิต การผสมพันธ์ุ กายวิภาค สรีรวิทยา โภชนาการ  

การสุขาภิบาล การจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ สำหรับการจัดการฟาร์มและผลิตปศุสัตว์
และ/หรือสัตว์น้ำ 

PLO 2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการประกอบอาชีพทางด้านสัตวศาสตร์และ/หรือสัตว์น้ำ 
   2.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   2.2 มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ และรู้จักกาลเทศะ 
   2.3 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   2.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมและประพฤติตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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PLO 3 ประยุกต์ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี SMART FARMING และระบบฐานข้อมูลในการจัด     
การผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสม 

   3.1 ประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 
   3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SMART FARMING ในการจัดการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 

PLO 4 มีภาวะความเป็นผู้นำ นำเสนอแผนธุรกิจด้านการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 
   4.1 มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.2 อธิบายแนวคิดและหลักการเขียนแผนธุรกิจด้านการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 
   4.3 ประยุกต์ใช้หลักการจัดการทางธุรกิจในการวางแผนพัฒนาธุรกิจด้านการผลิตปศุสัตว์

และ/หรือสัตว์น้ำได้ 
PLO 5 สื่อสารทางวิชาการและการทำงานทางด้านปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำด้วยการนำเสนอ  

ปากเปล่าและการเขียนบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.1 สื่อสารทางวิชาการและการทำงานทางด้านปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำด้วยการนำเสนอ    

ปากเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 
   5.2 สื่อสารทางวิชาการและการทำงานทางด้านปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ ำด้วยการเขียน

บรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 
 

1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs) 
ชั้นปีท่ี 1  
นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ พื้นฐานนวัตกรรมการเกษตร และการผลิตปศุสัตว์/สัตว์น้ำเบื้องต้น 
ชั้นปีท่ี 2  
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สามารถ

เช่ือมโยงองค์ความรู้ไปสู่การผลิตปศุสัตว์/สัตว์น้ำได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทางวิชาการ และมีทักษะ
การปฏิบัติงานในฟาร์ม 

ชั้นปีท่ี 3  
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้าน

สัตวศาสตร์/สัตว์น้ำในการจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี SMART FARMING          
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ชั้นปีท่ี 4  
นักศึกษามีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถประยุกต์ใช้จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีความรู้ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี เทคโนโลยี SMART FARMING ระบบฐานข้อมูล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการฟาร์มที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำเสนอแผนธุรกิจ                
มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน และทำงานทางด้านปศุสัตว์/สัตว์น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  
โดยพิจารณาจาก  KPI ที่อยู่ใน       
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่
เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ใน
ด้านความพึงพอใจและภาวะการได้
งานของบัณฑิต 

• ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี   
ที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

• ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
ที่ได้ รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

• ระดับความพึ งพอใจของนายจ้ าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

  ระบบการศึกษาตลอดป ี (ไม่น้อยกว่า ......... สัปดาห)์ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ   

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
  ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
               แผนการศึกษากำหนดให้มีภาคฤดูร้อน       
               แผนการศึกษาไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

              ระบบทวิภาค 
                  ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 
                  ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม 

 ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1) สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา   
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2.2.2) นักศึกษาต่างชาติต้องสามารถอ่าน เขียน หรือสื่อสารภาษาไทยได้  
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  
  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไมเ่พียงพอ 
  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
  นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 
  อื่น ๆ (ระบ)ุ .............................................................. 
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2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 

และการแบ่งเวลา 
  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 

และให้เน้นย้ำในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้ แก่     

วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จาก
อาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจำเป็น 

  การสอดแทรกคำศัพทท์างเทคนิคด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำในรายกระบวนวิชา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีที่ 1 130 130 130 130 130 
ช้ันปีที่ 2 - 130 130 130 130 
ช้ันปีที่ 3 - - 130 130 130 
ช้ันปีที่ 4 - - - 130 130 
รวม 130 260 390 520 520 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 130 130 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอต้ัง

งบประมาณ 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

การเรียนการสอน 86,856,100 30,891,200 89,550,700 31,185,800 92,234,500 31,495,100 
วิจัย 21,023,000 11,689,000 21,653,700 11,848,500 22,303,300 12,015,900 
บริการวิชาการแก่สังคม - 18,860,600 - 19,103,600 - 19,358,800 
การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

- 400,000 - 400,000 - 400,000 

สนับสนุนวชิาการ - 1,100,700 - 1,120,700 - 1,141,700 
บริหารมหาวิทยาลัย 24,904,800 28,721,100 25,494,700 28,907,200 26,102,300 29,102,600 
รวม 132,783,900 91,662,600 136,699,100 92,565,800 140,640,100 93,514,100 
รวมทั้งสิ้น 224,446,500 229,264,900 234,154,200 

 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา จำนวน 227,435 บาท (อ้างอิงใช้ข้อมูลรายงานแสดงจำนวน 
กระบวนวิชา หน่วยกิต Section ภาระงานสอน SCCH และ หน่วยกิตนักศึกษา (FTES) ประจำปีการศึกษา 
2562) 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรยีน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ .............................................................. 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลัย  
1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาอยู่ใน

ระดับเดียวกัน หรือมีความใกล้ เคียงกับกระบวนวิชาที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา และต้องได้รับ  
ความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จำนวนหน่วยกิต ลำดับข้ันของกระบวนวิชา      
ที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจต้องมีการพิจารณา
ปรับเข้าสู่ระบบลำดับข้ันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
ข้อ 8 และ 9 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต                        รวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 

    หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 
1) กลุ่มวิชาด้านการพฒันาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person)  18 

-  วิชาบังคับ  15 
-  วิชาเลือก  3 

2) กลุ่มวิชาด้านการพฒันาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovative Co-creator) 

6 

3) กลุ่มวิชาด้านการพฒันาทักษะการเป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง (Active Citizen) 6 
-  วิชาบังคับ  3 
-  วิชาเลือก  3 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 107 
 1) วิชาแกน  43 
 -  วิชาแกนวิทยาศาสตร์  31 
 -  วิชาแกนเกษตรศาสตร ์  12 
 2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 64 
 -  วิชาเอกบังคับ  49 
 -  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 
 3) วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
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3.1.3 กระบวนวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education)  30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเปน็ผู้เรียนรู้ (Learner Person)  18 หน่วยกิต 
1. วิชาบังคบั (Required courses)  15 หน่วยกิต 
001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 

ENGL 101 Fundamental English 1 
001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 

ENGL 102 Fundamental English 2 
001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมปีระสิทธิผล  3(3-0-6) 

ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสำหรบัเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 
261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน ์    3(3-0-6) 

CPE 111 Internet and Online Community 
 

2. วิชาเลือก (Elective courses)       3 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้
Students must be select from the following courses: 
851100 สม. 100 การสือ่สารเบื้องต้น     3(3-0-6) 

MC 100 Introduction to Communication 
050100 ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 

HUGE 100 Usage of the Thai Language 
074100 ศ.สข. 100 โภชนาการเพื่อการสง่เสรมิสุขภาพ    3(3-0-6) 

EDHL 100 Nutrition for Promotion of Health 
074101 ศ.สข. 101 การสง่เสรมิสุขภาพในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 

EDHL 101 Promoting of Health in Everyday Life 
211100 ว.ชท. 100 กินดี: การมีชีวิตที่ดีข้ึนและการปอ้งกันโรค   3(3-0-6) 

BCT 100 Eating Well: Better Living and Disease Prevention 
359202 ก.พส. 202 พืชและอาหารปลอดภัย     3(3-0-6) 

HORT 202 Plant and Food Safety  
461100 ภ.วภ. 100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม    3(3-0-6) 

PHPS 100 Herbs for Health and Beauty 
462130 ภ.บก. 130 ยาในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 

PHPC 130 Medications in Everyday Life 
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651106 สพ. 106 สุขอนามัยอาหารจากสัตว์สำหรับผู้บริโภค   2(1-2-3) 
VM 106 Food Sanitary from Food Animal for Consumer 

702101 บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
FINA 101 Finance for Daily Life 

351100 ก.ศฐ. 100 เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกจิพอเพียง  3(3-0-6) 
AEC 100 Agricultural Economics Based on Sufficiency Economy 

705191 บธ.กต. 191 ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด     1(1-0-2) 
MKTG 191 Smart Consumer 

 

2) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวตักรรม (Innovative Co-creator) 6 หน่วยกติ 
ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 
Students must select 2 courses form the following: 

012173 ม.ศน. 173 ศาสนาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
RE 173 Descriptive Study of Religion 

050106 ม.ศท. 106 ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า    3(3-0-6) 
HUGE 106 Humanistic Arts 

063101 ศ.ลส. 101 การเรียนรูเ้พื่อการพฒันาตนเอง    3(3-0-6) 
EDCI 101 Learning for Self-Development 

206100 ว.คณ. 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
MATH 100 Mathematics in Everyday Life 

214100 ว.สว. 100 สัตววิทยาบูรณาการกับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   3(3-0-6) 
ZOOL 100 Integrated Zoology and Health Science 

218100 ว.อณ. 100 ศาสตร์แหง่อัญมณีและเครื่องประดับ   3(3-0-6) 
GEM 100 The Science of Gemstone and Jewelry 

400110 ก.กษ. 110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6) 
AGRI 110 Technology Development and Global Change 

610111 อ.อก. 111 บรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด     3(3-0-6) 
AG 111 Packaging for Marketing 

176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่    3(3-0-6) 
LAGE 100 Law and Modern World 

356102 ก.สศ. 102 สัตว์น้ำสวยงาม      3(3-0-6) 
ANS 102 Ornamental Aquatic Animals 

368100 ก.ธก. 100  การเริ่มต้นธุรกิจเกษตรในโลกทีเ่ปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
ABM 100 Starting an Agribusiness in a Changing World 
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602101 อ.ทช. 101 เทคโนโลยีชีวภาพกับโลกสมัยใหม ่    3(3-0-6) 
BIOT 101 Biotechnology and Modern Word 

703103 บธ.กจ. 103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบื้องต้น   3(3-0-6) 
MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

888107 นว.ด. 107 การเริ่มต้นธุรกิจบนดิจิทลัแพลตฟอร์ม   3(3-0-6) 
DIN 107 Business Startup on Digital Platform 

610112 อ.อก. 112 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร    3(3-0-6) 
AG 112 Food Product Innovation 

013110 ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
PSY 110 Psychology and Daily Life 

201116 ว.วท. 116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน    3(3-0-6) 
SC 116 Science and Global Warming 

602100 อ.ทช. 100 การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น   3(3-0-6) 
BIOT 100 Introduction to Application of Biotechnology 

 

3) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเปน็พลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen)  6 หน่วยกิต 
1. วิชาบังคบั (Required courses)  3 หน่วยกิต 
140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมอืง      3(3-0-6) 

PG 104 Citizenship 
2. วิชาเลือก (Elective courses)       3 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 
Students must select 1 course from the followings: 
109115 วจ.ศป. 115 ชีวิตกับสุนทรียะ      3(3-0-6) 

FAGE 115 Life and Aesthetics 
951100 ศท.อ. 100 ชีวิตสมัยใหม่กบัแอนนิเมชัน    3(3-0-6) 

ANI 100 Modern Life and Animation 
012200 ม.ศน. 200 จิตอาสา       3(2-2-5) 

RE 200 Mind Volunteer 
128100 ร.รปศ. 100 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลพื้นฐาน  3(3-0-6) 

PA 100 Basic Good Governance in Administration 
154153 ส.ภม. 153 ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม ่     3(3-0-6) 

GEO 153 Disaster in Modern World 
201115 ว.วท. 115 ชีวิตและพลังงาน      3(3-0-6) 

SC 115 Life and Energy 
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365221 ก.ปว. 221 หลักการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
FORA 221 Principles of Conservation 

602102 อ.ทช. 102 ชีวิตกับพลังงานทางเลอืก     3(3-0-6) 
BIOT 102 Life and Alternative Energy 

651105 สพ. 105 ระบบนิเวศกับสุขภาพ     3(3-0-6) 
VM 105 Ecosystem and Health 

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ แล้วนำมาเทียบโอนหน่วยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้ 
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

Note:  Students can select general education courses from both in country and abroad, 
then transfer the credit to general education courses as defined in the curriculum 
from the consent of the department. 



 25 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)   ไม่น้อยกว่า         107 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน (Core Courses)       43 หน่วยกิต 

2.1.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร์ (Science)      31 หน่วยกิต 
202147 ว.ชว. 147 ชีววิทยาสำหรับนกัศึกษาเกษตรศาสตร ์   4(3-3-6) 

BIOL 147 Biology for Agricultural Students 
202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1      4(3-3-6) 

BIOL 231 Genetics 1 
203111 ว.คม. 111 เคมี 1       3(3-0-6) 

CHEM 111 Chemistry 1 
203115 ว.คม. 115 ปฏิบัติการเคมี 1      1(0-3-0) 

CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 
203206 ว.คม. 206 เคมีอินทรีย์สำหรบันักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี  3(3-0-6) 

CHEM 206 Organic Chemistry for Non-Chemistry Students 
203209 ว.คม. 209 ปฏิบัติการเคมีอินทรียส์ำหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี 1(0-3-0) 

CHEM 209 Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students 
206108 ว.คณ. 108 คณิตศาสตร์เบือ้งต้น     3(3-0-6) 

MATH 108 Elementary Mathematics 
207181 ว.ฟส. 181 ฟิสิกส์สำหรบันักศึกษาเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 

PHYS 181 Physics for Agricultural Students 
207191 ว.ฟส. 191 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์  1(0-3-0) 

PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students 
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องต้น      3(3-0-6) 

BCT 315 Introductory Biochemistry 
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบื้องต้น     1(0-3-0) 

BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 
215205 ว.จช. 205 จุลชีววิทยา      3(3-0-6) 

MICB 205 Microbiology 
215206 ว.จช. 206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา     1(0-3-0) 

MICB 206 Microbiology Laboratory 
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2.1.2) วิชาแกนเกษตรศาสตร์ (Agriculture)     12 หน่วยกิต 
351202 ก.ศฐ. 202 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4) 

AEC 202 Introduction to Agricultural Economics 
and Agribusiness Management 

356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเบื้องต้น    2(2-0-4) 
ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences 

357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรทูางการเกษตร     2(1-3-2) 
ENT 210 Agricultural Insect Pests 

363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดินเบือ้งต้น   4(3-3-6) 
PLS 210 Introduction to Plant Production and Soil Management 

400210 ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น    2(2-0-4) 
AGRI 210 Introduction to Agricultural Innovations 

 
2.2) วิชาเอก (Major)     ไม่น้อยกว่า  64 หน่วยกิต 

วิชาเอก จะต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และในจำนวน 36    
หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

The major field must have 300 level course or higher at least 36 credits and in the 
36 credits must be 400 level course or higher at least 18 credits. 
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วิชาเอกสัตวศาสตร์ (Animal Science) 
2.2.1) วิชาเอกบังคับ (Required Courses)     49 หน่วยกิต 
356190 ก.สศ. 190 การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1 1(0-6-0) 

ANS 190 Professional Skill Training in Animal and  
Aquatic Sciences 1 

356290 ก.สศ. 290 การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2 1(0-6-0) 
ANS 290 Professional Skill Training in Animal and  
  Aquatic Sciences 2 

356310 ก.สศ. 310 สรรีวิทยาของสัตว์เศรษฐกจิ    3(3-0-6) 
ANS 310 Physiology of Economic Animals 

356320 ก.สศ. 320 สถิติวิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์  3(3-0-6) 
ANS 320 Statistical Analysis and Experimental Design in Animals 

356330 ก.สศ. 330 อาหารและการให้อาหารสัตว์    4(3-3-6) 
ANS 330 Feeds and Feeding 

356350 ก.สศ. 350 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     3(3-0-6) 
ANS 350 Principles of Aquaculture 

356370 ก.สศ. 370 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝงูสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 3(2-3-4) 
ANS 370 Sanitation and Herd Health Control in Farm Animals 

356379 ก.สศ. 379 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวบาล   3(3-0-6) 
ANS 379 Ethics and Code of Ethics for Animal Husbandry 

356410 ก.สศ. 410 การสบืพันธ์ุของสัตว์เศรษฐกจิ    3(3-0-6) 
ANS 410 Economic Animals Reproduction 

356420 ก.สศ. 420 การปรับปรงุพันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
ANS 420 Genetics Improvement of Economic Animals 

356430 ก.สศ. 430 โภชนศาสตร์สัตว์      3(3-0-6) 
ANS 430 Animal Nutrition 

356441 ก.สศ. 441 การผลิตสัตว์ปีก      3(3-0-6) 
ANS 441 Poultry Production 

356442 ก.สศ. 442 การผลิตสกุร      3(2-3-4) 
ANS 442 Swine Production 

356443 ก.สศ. 443 การผลิตโคนม      3(3-0-6) 
ANS 443 Dairy Cow Production 

 

356497 ก.สศ. 497 สัมมนา 1      1(1-0-2) 
ANS 497 Seminar 1 
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651306 สพ. 306 กายวิภาคของสัตว์เลี้ยง     3(2-3-4) 
VM 306 Anatomy of Domestic Animals 

และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกจิศึกษาหรอืกลุ่มปัญหาพิเศษ 
and students must select cooperative education group or special problem 
กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
356490 ก.สศ. 490 สหกจิศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ            6 หน่วยกิต 

ANS 490 Cooperative Education in Animal  
and Aquatic Sciences 

หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 
356390 ก.สศ. 390 การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3 3(0-18-0) 

ANS 390 Professional Skill Training in Animal and  
Aquatic Sciences 3 

และ   356499  ก.สศ. 499 ปัญหาพิเศษ      3(0-9–0) 
 ANS 499 Special Problems 
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2.2.2) วิชาเอกเลือก (Major Electives)                ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
ให้เลือกลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยในจำนวนนี้จะต้องเป็นกระบวนวิชา

ระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
Choose a minimum of 15 credits and must be 400 level at least 6 credits. 

 

353421 ก.พร. 421 พืชอาหารสัตว์      3(3-0-6) 
AGRO 421 Forage Crops 

355411 ก.กว. 411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1    3(3-0-6) 
FM 411 Agricultural Machinery 1 

356312 ก.สศ. 312 สรรีวิทยาสัตว์น้ำเศรษฐกิจ    3(2-3-4) 
ANS 312 Physiology of Economical Aquatic Animals 

356314 ก.สศ. 314 มีนวิทยา      3(2-3-4) 
ANS 314 Ichthyology 

356334 ก.สศ. 334 สารพิษจากเช้ือราในอาหารสัตว์    3(3-0-6) 
ANS 334 Mycotoxins in Animal Feed 

356335 ก.สศ. 335 การให้อาหารสัตว์เค้ียวเอื้อง    3(3-0-6) 
ANS 335 Ruminants Feeding 

356336 ก.สศ. 336 โภชนาการและเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ   3(2-3-6) 
ANS 336 Nutrition and Feed Technology of Aquatic Animals 

356352 ก.สศ. 352 การจัดการทรัพยากรน้ำเพือ่การประมง   3(3-0-6) 
ANS 352 Water Resource Management for Fisheries 

356353 ก.สศ. 353 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน    3(3-0-6) 
ANS 353 Integrated Aquaculture 

356354 ก.สศ. 354 การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
ANS 354 Economic Molluscs Aquaculture 

356356 ก.สศ. 356 การเพาะเลี้ยงกุง้และป ู     3(3-0-6) 
ANS 356 Shrimps and Crabs Aquaculture 

356357 ก.สศ. 357 แพลงก์ตอนวิทยาสำหรบัการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  3(2-3-4) 
ANS 357 Planktonology for Aquaculture 

356358 ก.สศ. 358 หลักเบือ้งต้นของการเลี้ยงปลา    3(2-3-4) 
ANS 358 Principles of Fish Culture 

356377 ก.สศ. 377 มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    3(3-0-6) 
ANS 377 Standard of Aquaculture Farm 
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356378 ก.สศ. 378 การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  3(2-3-4) 
ANS 378 Water Quality Management in Aquaculture 

356380 ก.สศ. 380 สมุทรศาสตร์การประมง     3(3-0-6) 
ANS 380 Fisheries Oceanography 

356385 ก.สศ. 385 โรคของสัตว์เลี้ยงในฟารม์     3(3-0-6) 
ANS 385 Diseases of Farm Animals 

356386 ก.สศ. 386 โรคและสุขาภิบาลสัตว์น้ำ     3(2-3-4) 
ANS 386 Disease and Sanitation of Aquatic Animals 

356387 ก.สศ. 387 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านสัตวศาสตร์  3(3-0-6) 
ANS 387 Information Technology for Animal Sciences Study 

356388 ก.สศ. 388 กฎหมายและการอนรุักษ์ทรัพยากรประมง   3(3-0-6) 
ANS 388 Fishery Law and Resource Conservation 

356389 ก.สศ. 389 สัตว์เลี้ยงในฟารม์กับสิ่งแวดลอ้ม    3(3-0-6) 
ANS 389 Farm Animals and the Environment 

356413 ก.สศ. 413 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสืบพันธ์ุในสัตว์เศรษฐกจิ  3(3-0-6) 
ANS 413 Biotechnology for Reproduction in Economic Animals 

356417 ก.สศ. 417 ภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์น้ำ     3(2-3-4) 
ANS 417 Aquatic Animal Immunology 

356421 ก.สศ. 421 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรบัปรุงพันธ์ุสัตว์   3(3-0-6) 
ANS 421 Biotechnology in Animal Breeding    

356422 ก.สศ. 422 เทคโนโลยีโอมกิส์ในการผลิตสัตว์เศรษฐกจิ   3(3-0-6) 
ANS 422 Omics Technology in Economic Animal Productions 

356423 ก.สศ. 423 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรบัสัตว์เศรษฐกจิ   3(3-0-6) 
ANS 423 Research Methodology for Economic Animals 

356427 ก.สศ. 427 พันธุศาสตร์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ    3(2-3-4) 
ANS 427 Economic Aquatic Animal Genetics 

356433 ก.สศ. 433 การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
ANS 433 Animal Feed Manufacturing 

356434 ก.สศ. 434 การวิเคราะหส์่วนประกอบของอาหารสัตว์   1(0-3-0) 
ANS 434 Proximate Analysis of Feeds 

356435 ก.สศ. 435 สารเสริมอาหารสัตว์     3(3-0-6) 
ANS 435 Animal Feed Additives 

356436 ก.สศ. 436 โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว    3(3-0-6) 
ANS 436 Dog and Cat Nutrition 
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356444  ก.สศ. 444 การผลิตโคเนือ้      3(3-0-6) 
ANS 444 Beef Cattle Production 

356445 ก.สศ. 445 การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค้า    3(3-0-6) 
ANS 445 Commercial Swine Farm Management 

356446 ก.สศ. 446 การจัดการในฟาร์มปศุสัตว์    3(3-0-6) 
ANS 446 Management in Livestock Farming 

356447 ก.สศ. 447 การจัดการสัตว์ปีก     3(3-0-6) 
ANS 447 Poultry Management 

356449 ก.สศ. 449 การผลิตกระต่าย      3(3-0-6) 
ANS 449 Rabbit Production 

356450 ก.สศ. 450 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย ์    3(3-0-6) 
ANS 450 Organic Aquaculture 

356453 ก.สศ. 453 การทำฟาร์มปลาสวยงาม     3(3-0-6) 
ANS 453 Ornamental Fish Farming 

356454 ก.สศ. 454 การเพาะพันธ์ุปลา     3(2-3-4) 
ANS 454 Fish Breeding 

356457 ก.สศ. 457 ระบบอัจฉริยะเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 
ANS 457 Smart Systems for Aquaculture 

356458 ก.สศ. 458 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล     3(3-0-6) 
ANS 458 Marine Fish Aquaculture 

356459 ก.สศ. 459 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   3(3-0-6) 
ANS 459 Coastal Marine Culture Technology 

356460 ก.สศ. 460 การผลิตแพะและแกะในเขตร้อน    3(3-0-6) 
ANS 460 Goats and Sheep Production in the Tropics 

356473 ก.สศ. 473 พิษวิทยาในสัตว์น้ำ     3(3-0-6) 
ANS 473 Aquatic Animal Toxicology 

356479 ก.สศ. 479 วิศวกรรมประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 
ANS 479 Applied Engineering in Aquaculture 

356480 ก.สศ. 480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์ในสัตว์เศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
ANS 480 Cell Culture Technology in Economic Animals 

356481 ก.สศ. 481 จรรยาบรรณการใช้สัตว์น้ำเพื่องานวิจัย   3(3-0-6) 
ANS 481 Aquatic Animal Ethics for Research 

356482 ก.สศ. 482 ชีววิทยาป่าชายเลนเพื่อการประมง    3(3-0-6) 
ANS 482 Biology of Mangroves for Fisheries 
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356483 ก.สศ. 483 การจัดการของเสียในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 
ANS 483 Waste Management in Aquaculture 

356484 ก.สศ. 484 จุลชีววิทยาประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  3(2-3-4) 
ANS 484 Applied Microbiology in Aquaculture 

356485 ก.สศ. 485 เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์เลี้ยงในฟารม์   3(3-0-6) 
ANS 485 Biotechnology in Farm Animals  

356486 ก.สศ. 486 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง     3(3-0-6) 
ANS 486 Behavior of Domestic Animals 

356487 ก.สศ. 487 การจัดการเนือ้สัตว์     3(3-0-6) 
ANS 487 Meat Management 

356488 ก.สศ. 488 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ      3(3-0-6) 
ANS 488 Aquatic Animal Products 

356496 ก.สศ. 496 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 
ANS 496 Selected Topics in Animal and Aquatic Sciences 

356498 ก.สศ. 498 สัมมนา 2      1(1-0-2) 
ANS 498 Seminar 2 

357360 ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม     3(2-3-4) 
  ENT 360 Industrial Insects 
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วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง (Fishery Science) 
2.2.1) วิชาเอกบังคับ (Required Courses)     49 หน่วยกิต 
356190 ก.สศ. 190 การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1 1(0-6-0) 

ANS 190 Professional Skill Training in Animal and  
Aquatic Sciences 1 

356290 ก.สศ. 290 การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2 1(0-6-0) 
ANS 290 Professional Skill Training in Animal and  

Aquatic Sciences 2 
356312 ก.สศ. 312 สรรีวิทยาสัตว์น้ำเศรษฐกิจ    3(2-3-4) 

ANS 312 Physiology of Economical Aquatic Animals 
356314 ก.สศ. 314 มีนวิทยา      3(2-3-4) 

ANS 314 Ichthyology 
356320 ก.สศ. 320 สถิติวิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์  3(3-0-6) 

ANS 320 Statistical Analysis and Experimental Design in Animals 
356330 ก.สศ. 330 อาหารและการให้อาหารสัตว์    4(3-3-6) 

ANS 330 Feeds and Feeding 
356350 ก.สศ. 350 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     3(3-0-6) 

ANS 350 Principles of Aquaculture 
356357 ก.สศ. 357 แพลงก์ตอนวิทยาสำหรบัการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  3(2-3-4) 

ANS 357 Planktonology for Aquaculture 
356378 ก.สศ. 378 การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  3(2-3-4) 

ANS 378 Water Quality Management in Aquaculture 
356386 ก.สศ. 386 โรคและสุขาภิบาลสัตว์น้ำ     3(2-3-4) 

ANS 386 Disease and Sanitation of Aquatic Animals 
356417 ก.สศ. 417 ภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์น้ำ     3(2-3-4) 

ANS 417 Aquatic Animal Immunology 
356427 ก.สศ. 427 พันธุศาสตร์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ    3(2-3-4) 

ANS 427 Economic Aquatic Animal Genetics 
356454 ก.สศ. 454 การเพาะพันธ์ุปลา     3(2-3-4) 

ANS 454 Fish Breeding 
356459 ก.สศ. 459 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   3(3-0-6) 

ANS 459 Coastal Marine Culture Technology 
 

356481 ก.สศ. 481 จรรยาบรรณการใช้สัตว์น้ำเพื่องานวิจัย   3(3-0-6) 
ANS 481 Aquatic Animal Ethics for Research  
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356497 ก.สศ. 497 สัมมนา 1      1(1-0-2) 
ANS 497 Seminar 1 

และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกจิศึกษาหรอืกลุ่มปัญหาพิเศษ 
and students must select cooperative education group or special problem 
กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
356490 ก.สศ. 490 สหกจิศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ            6 หน่วยกิต 

ANS 490 Cooperative Education in Animal  
and Aquatic Sciences 

หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 
356390 ก.สศ. 390 การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3 3(0-18-0) 

ANS 390 Professional Skill Training in Animal and  
Aquatic Sciences 3 

และ    356499  ก.สศ. 499 ปัญหาพิเศษ      3(0-9–0) 
ANS 499 Special Problems 
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2.2.2) วิชาเอกเลือก (Major Electives)                ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
ให้เลือกลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยในจำนวนนี้จะต้องเป็นกระบวนวิชา

ระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
Choose a minimum of 15 credits and must be 400 level at least 6 credits. 

353421 ก.พร. 421 พืชอาหารสัตว์      3(3-0-6) 
AGRO 421 Forage Crops 

355411 ก.กว. 411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1    3(3-0-6) 
FM 411 Agricultural Machinery 1 

356310 ก.สศ. 310 สรรีวิทยาของสัตว์เศรษฐกจิ    3(3-0-6) 
ANS 310 Physiology of Economic Animals 

356334 ก.สศ. 334 สารพิษจากเช้ือราในอาหารสัตว์    3(3-0-6) 
ANS 334 Mycotoxins in Animal Feed 

356336 ก.สศ. 336 โภชนาการและเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ   3(2-3-6) 
ANS 336 Nutrition and Feed Technology of Aquatic Animals 

356352 ก.สศ. 352 การจัดการทรัพยากรน้ำเพือ่การประมง   3(3-0-6) 
ANS 352 Water Resource Management for Fisheries 

356353 ก.สศ. 353 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน    3(3-0-6) 
ANS 353 Integrated Aquaculture 

356354 ก.สศ. 354 การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
ANS 354 Economic Molluscs Aquaculture 

356356 ก.สศ. 356 การเพาะเลี้ยงกุง้และป ู     3(3-0-6) 
ANS 356 Shrimps and Crabs Aquaculture 

356377 ก.สศ. 377 มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    3(3-0-6) 
ANS 377 Standard of Aquaculture Farm 

356380 ก.สศ. 380 สมุทรศาสตร์การประมง     3(3-0-6) 
ANS 380 Fisheries Oceanography 

356387 ก.สศ. 387 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านสัตวศาสตร ์  3(3-0-6) 
ANS 387 Information Technology for Animal Sciences Study 

356388 ก.สศ. 388 กฎหมายและการอนรุักษ์ทรัพยากรประมง   3(3-0-6) 
ANS 388 Fishery Law and Resource Conservation 

356389 ก.สศ. 389 สัตว์เลี้ยงในฟารม์กับสิ่งแวดลอ้ม    3(3-0-6) 
ANS 389 Farm Animals and the Environment 
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356413 ก.สศ. 413 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสืบพันธ์ุในสัตว์เศรษฐกจิ  3(3-0-6) 
ANS 413 Biotechnology for Reproduction in Economic Animals 

356420 ก.สศ. 420 การปรับปรงุพันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
ANS 420 Genetics Improvement of Economic Animals 

356422 ก.สศ. 422 เทคโนโลยีโอมกิส์ในการผลิตสัตว์เศรษฐกจิ   3(3-0-6) 
ANS 422 Omics Technology in Economic Animal Productions 

356423 ก.สศ. 423 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรบัสัตว์เศรษฐกจิ   3(3-0-6) 
ANS 423 Research Methodology for Economic Animals 

356430 ก.สศ. 430 โภชนศาสตร์สัตว์      3(3-0-6) 
ANS 430 Animal Nutrition 

356433 ก.สศ. 433 การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
ANS 433 Animal Feed Manufacturing 

356434 ก.สศ. 434 การวิเคราะหส์่วนประกอบของอาหารสัตว์   1(0-3-0) 
ANS 434 Proximate Analysis of Feeds 

356435 ก.สศ. 435 สารเสริมอาหารสัตว์     3(3-0-6) 
ANS 435 Animal Feed Additives 

356441 ก.สศ. 441 การผลิตสัตว์ปีก      3(3-0-6) 
ANS 441 Poultry Production 

356442 ก.สศ. 442 การผลิตสกุร      3(2-3-4) 
ANS 442 Swine Production 

356443 ก.สศ. 443 การผลิตโคนม      3(3-0-6) 
ANS 443 Dairy Cow Production 

356444  ก.สศ. 444 การผลิตโคเนือ้      3(3-0-6) 
ANS 444 Beef Cattle Production 

356446 ก.สศ. 446 การจัดการในฟาร์มปศุสัตว์    3(3-0-6) 
ANS 446 Management in Livestock Farming 

356450 ก.สศ. 450 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย ์    3(3-0-6) 
ANS 450 Organic Aquaculture 

356453 ก.สศ. 453 การทำฟาร์มปลาสวยงาม     3(3-0-6) 

ANS 453 Ornamental Fish Farming 
356457 ก.สศ. 457 ระบบอัจฉริยะเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 

ANS 457 Smart Systems for Aquaculture 
356458 ก.สศ. 458 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล     3(3-0-6) 

ANS 458 Marine Fish Aquaculture  
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356473 ก.สศ. 473 พิษวิทยาในสัตว์น้ำ     3(3-0-6) 
ANS 473 Aquatic Animal Toxicology 

356479 ก.สศ. 479 วิศวกรรมประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 
ANS 479 Applied Engineering in Aquaculture 

356480 ก.สศ. 480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์ในสัตว์เศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
ANS 480 Cell Culture Technology in Economic Animals 

356482 ก.สศ. 482 ชีววิทยาป่าชายเลนเพื่อการประมง    3(3-0-6) 
ANS 482 Biology of Mangroves for Fisheries 

356483 ก.สศ. 483 การจัดการของเสียในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 
ANS 483 Waste Management in Aquaculture 

356484 ก.สศ. 484 จุลชีววิทยาประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  3(2-3-4) 
ANS 484 Applied Microbiology in Aquaculture 

356487 ก.สศ. 487 การจัดการเนือ้สัตว์     3(3-0-6) 
ANS 487 Meat Management 

356488 ก.สศ. 488 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ      3(3-0-6) 
ANS 488 Aquatic Animal Products 

356496 ก.สศ. 496 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 
ANS 496 Selected Topics in Animal and Aquatic Sciences 

356498 ก.สศ. 498 สัมมนา 2      1(1-0-2) 
ANS 498 Seminar 2 

357360 ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม     3(2-3-4) 
  ENT 360 Industrial Insects 
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2.3) วิชาโท (Minor) (ถ้ามี)    ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
1) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ให้เลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ให้เรียนวิชาเอกเลือกจากกระบวนวิชาเลือก         
ในข้อ 2.2.2 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1) For students, who wish to study in the Minor Subject, must choose a minimum 
of 1 5 credits from any minor course according to the university announcement with the 
approval of the advisor. 

2) For students who do not wish to study in the minor subject have to choose the 
elective courses in 2.2.2., however, students have to enroll not less than 15 credits. 
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective)    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ ได้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 30 
ช่ัวโมง 
have provided preparation training for students before cooperative education at 
least 30 hours 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัด 
2. เลข 3 ตัวท้าย จำแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลกัร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 
“100 - 200” แสดงถึง กระบวนวิชาระดบัพื้นฐาน 
“300 - 400” แสดงถึง กระบวนวิชาระดบัสงู 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
หมายเลข 0 หมวดหมู่วิชาหลักการ วิชาพื้นฐาน   
หมายเลข 1 หมวดหมู่วิชาสรีระวิทยา วิชาการสบืพันธ์ุ     
หมายเลข 2 หมวดหมู่วิชาสถิติ วิชาพันธุศาสตร์ วิชาปรับปรงุพันธ์ุ    
หมายเลข 3 หมวดหมู่วิชาโภชนศาสตร ์       
หมายเลข 4 หมวดหมู่วิชาการผลิตสัตวศาสตร ์   
หมายเลข 5 หมวดหมู่วิชาการผลิตสัตว์น้ำ      
หมายเลข 6 หมวดหมู่วิชาการผลิตสัตวศาสตรห์รอืการผลิตสัตว์น้ำ    
หมายเลข 7 หมวดหมู่วิชาโรค วิชาสุขาภิบาล วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิชาพฤติกรรม     

วิชาจรรยาบรรณ วิชาสิ่งแวดล้อม วิชาอื่น ๆ  
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หมายเลข 8 หมวดหมู่วิชาโรค วิชาสุขาภิบาล วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิชาพฤติกรรม        
วิชาจรรยาบรรณ วิชาสิ่งแวดล้อม วิชาอื่น ๆ  

หมายเลข 9 หมวดหมู่วิชาฝึกงาน วิชาสหกิจ วิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ วิชาหัวข้อ
เลือกสรร (Selcted Topic)     

3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 

ENGL 101 Fundamental English 1 
140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมอืง      3(3-0-6) 

PG 104 Citizenship 
203111 ว.คม. 111 เคมี 1       3(3-0-6) 

CHEM 111 Chemistry 1 
203115 ว.คม. 115 ปฏิบัติการเคมี 1      1(0-3-0) 

CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 
 356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเบื้องต้น    2(2-0-4) 

ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
และ 357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรทูางการเกษตร     2(1-3-2) 

ENT 210 Agricultural Insect Pests 
  หรือ   363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดินเบือ้งต้น   4(3-3-6) 

PLS 210 Introduction to Plant Production and Soil Management 
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทกัษะการเป็นผู้เรยีนรู้) 3 หน่วยกิต 
GE (Learner Person) 
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง) 3 หน่วยกิต 
GE (Active Citizen) 

รวม   20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 

ENGL 102 Fundamental English 2 
202147 ว.ชว. 147 ชีววิทยาสำหรับนกัศึกษาเกษตรศาสตร ์   4(3-3-6) 

BIOL 147 Biology for Agricultural Students 
203206 ว.คม. 206 เคมีอินทรีย์สำหรบันักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี  3(3-0-6) 

CHEM 206 Organic Chemistry for Non-Chemistry Students 
203209 ว.คม. 209 ปฏิบัติการเคมีอินทรียส์ำหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี 1(0-3-0) 

CHEM 209 Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students 
261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน ์    3(3-0-6) 

CPE 111 Internet and Online Community 
 356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเบื้องต้น    2(2-0-4) 

ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
และ 357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรทูางการเกษตร     2(1-3-2) 

ENT 210 Agricultural Insect Pests 
  หรือ   363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดินเบือ้งต้น   4(3-3-6) 

PLS 210 Introduction to Plant Production and Soil Management 
400210 ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น    2(2-0-4) 

AGRI 210 Introduction to Agricultural Innovations 
รวม   20 หน่วยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร์ (Animal Science) 
 

ชั้นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมปีระสิทธิผล  3(3-0-6) 

ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1      4(3-3-6) 

BIOL 231 Genetics 1 
206108 ว.คณ. 108 คณิตศาสตร์เบือ้งต้น     3(3-0-6) 

MATH 108 Elementary Mathematics 
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องต้น      3(3-0-6) 

BCT 315 Introductory Biochemistry 
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบื้องต้น     1(0-3-0) 

BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 
351202 ก.ศฐ. 202 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4) 

AEC 202 Introduction to Agricultural Economics 
and Agribusiness Management 

356190 ก.สศ. 190 การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1 1(0-6-0) 
ANS 190 Professional Skill Training in Animal and  

Aquatic Sciences 1 
356330   ก.สศ. 330 อาหารและการให้อาหารสัตว์    4(3-3-6) 

ANS 330 Feeds and Feeding 
รวม   21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสำหรบัเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 
207181 ว.ฟส. 181 ฟิสิกส์สำหรบันักศึกษาเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 

PHYS 181 Physics for Agricultural Students 
207191 ว.ฟส. 191 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์  1(0-3-0) 

PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students 
215205 ว.จช. 205 จุลชีววิทยา      3(3-0-6) 

MICB 205 Microbiology 
215206 ว.จช. 206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา     1(0-3-0) 

MICB 206 Microbiology Laboratory 
356290 ก.สศ. 290 การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2 1(0-6-0) 

ANS 290 Professional Skill Training in Animal and  
Aquatic Sciences 2 

356310   ก.สศ. 310 สรรีวิทยาของสัตว์เศรษฐกจิ    3(3-0-6) 
ANS 310 Physiology of Economic Animals 

356320 ก.สศ. 320 สถิติวิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์  3(3-0-6) 
ANS 320 Statistical Analysis and Experimental Design in Animals 
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาการเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม) 3 หน่วยกิต 
GE (Innovative Co-creator) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
356350 ก.สศ. 350 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     3(3-0-6) 

ANS 350 Principles of Aquaculture 
356430 ก.สศ. 430 โภชนศาสตร์สัตว์      3(3-0-6) 

ANS 430 Animal Nutrition 
 

356370 ก.สศ. 370 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝงูสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 3(2-3-4) 
ANS 370 Sanitation and Herd Health Control in Farm Animals 

และ   356410 ก.สศ. 410 การสบืพันธ์ุของสัตว์เศรษฐกจิ    3(3-0-6) 
ANS 410 Economic Animals Reproduction 

และ   356420 ก.สศ. 420 การปรับปรงุพันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
ANS 420 Genetics Improvement of Economic Animals 

หรือ   356441 ก.สศ. 441 การผลิตสัตว์ปีก      3(3-0-6) 
ANS 441 Poultry Production 

และ   356442 ก.สศ. 442 การผลิตสกุร      3(2-3-4) 
ANS 442 Swine Production 

และ   356443 ก.สศ. 443 การผลิตโคนม      3(3-0-6) 
ANS 443 Dairy Cow Production 
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาการเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม) 3 หน่วยกิต 
GE (Innovative Co-creator) 

รวม   18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
356379 ก.สศ. 379 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวบาล   3(3-0-6) 

ANS 379 Ethics and Code of Ethics for Animal Husbandry 
651306 สพ. 306 กายวิภาคของสัตว์เลี้ยง     3(2-3-4) 

VM 306 Anatomy of Domestic Animals 
356370 ก.สศ. 370 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝงูสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 3(2-3-4) 

ANS 370 Sanitation and Herd Health Control in Farm Animals 
และ   356410 ก.สศ. 410 การสบืพันธ์ุของสัตว์เศรษฐกจิ    3(3-0-6) 

ANS 410 Economic Animals Reproduction 
และ   356420 ก.สศ. 420 การปรับปรงุพันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

ANS 420 Genetics Improvement of Economic Animals 
หรือ   356441 ก.สศ. 441 การผลิตสัตว์ปีก      3(3-0-6) 

ANS 441 Poultry Production 
และ   356442 ก.สศ. 442 การผลิตสกุร      3(2-3-4) 

ANS 442 Swine Production 
และ   356443 ก.สศ. 443 การผลิตโคนม      3(3-0-6) 

ANS 443 Dairy Cow Production 
วิชาเอกเลอืก 3 หน่วยกิต 
Major Elective 

รวม   18 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 
กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
356490 ก.สศ. 490 สหกจิศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ           6 หน่วยกิต 

ANS 490 Cooperative Education in Animal  
and Aquatic Sciences 

หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 
356390 ก.สศ. 390 การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3 3(0-18-0) 

ANS 390 Professional Skill Training in Animal and  
Aquatic Sciences 3 

และ   356499  ก.สศ. 499 ปัญหาพิเศษ      3(0-9–0) 
ANS 499 Special Problems 

รวม   6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 
356497 ก.สศ. 497 สัมมนา 1      1(1-0-2) 

ANS 497 Seminar 1 
วิชาเอกเลอืก 12 หน่วยกิต 
Major Elective 
วิชาเลือกเสร ี  6 หน่วยกิต 
Free Elective 

รวม   19 หน่วยกิต 
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วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง (Fishery Science) 
 

ชั้นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมปีระสิทธิผล  3(3-0-6) 

ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1      4(3-3-6) 

BIOL 231 Genetics 1 
206108 ว.คณ. 108 คณิตศาสตร์เบือ้งต้น     3(3-0-6) 

MATH 108 Elementary Mathematics 
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องต้น      3(3-0-6) 

BCT 315 Introductory Biochemistry 
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบื้องต้น     1(0-3-0) 

BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 
351202 ก.ศฐ. 202 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4) 

AEC 202 Introduction to Agricultural Economics 
and Agribusiness Management 

356190 ก.สศ. 190 การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1 1(0-6-0) 
ANS 190 Professional Skill Training in Animal and  

Aquatic Sciences 1 
356314   ก.สศ. 314 มีนวิทยา      3(2-3-4) 

ANS 314 Ichthyology 
รวม  20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสำหรบัเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 
207181 ว.ฟส. 181 ฟิสิกส์สำหรบันักศึกษาเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 

PHYS 181 Physics for Agricultural Students 
207191 ว.ฟส. 191 ปฏิบติัการฟิสิกสส์ำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร ์  1(0-3-0) 

PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students 
215205 ว.จช. 205 จุลชีววิทยา      3(3-0-6) 

MICB 205 Microbiology 
215206 ว.จช. 206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา     1(0-3-0) 

MICB 206 Microbiology Laboratory 
356290 ก.สศ. 290 การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2 1(0-6-0) 

ANS 290 Professional Skill Training in Animal and  
Aquatic Sciences 2 

356320 ก.สศ. 320 สถิติวิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์  3(3-0-6) 
ANS 320 Statistical Analysis and Experimental Design in Animals 

356350 ก.สศ. 350 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     3(3-0-6) 
ANS 350 Principles of Aquaculture 
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาการเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม) 3 หน่วยกิต 
GE (Innovative Co-creator) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
356312 ก.สศ. 312 สรรีวิทยาสัตว์น้ำเศรษฐกิจ    3(2-3-4) 

ANS 312 Physiology of Economical Aquatic Animals 
356330 ก.สศ. 330 อาหารและการให้อาหารสัตว์    4(3-3-6) 

ANS 330 Feeds and Feeding 
356357 ก.สศ. 357 แพลงก์ตอนวิทยาสำหรบัการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  3(2-3-4) 

ANS 357 Planktonology for Aquaculture 
356378 ก.สศ. 378 การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  3(2-3-4) 

ANS 378 Water Quality Management in Aquaculture 
356386 ก.สศ. 386 โรคและสุขาภิบาลสัตว์น้ำ     3(2-3-4) 

ANS 386 Disease and Sanitation of Aquatic Animals 
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาการเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม) 3 หน่วยกิต 
GE (Innovative Co-creator) 

รวม  19 หน่วยกิต 
 
ชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

356417 ก.สศ. 417 ภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์น้ำ     3(2-3-4) 
ANS 417 Aquatic Animal Immunology 

356427 ก.สศ. 427 พันธุศาสตร์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ    3(2-3-4) 
ANS 427 Economic Aquatic Animal Genetics 

356454 ก.สศ. 454 การเพาะพันธ์ุปลา     3(2-3-4) 
ANS 454 Fish Breeding 

356459 ก.สศ. 459 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   3(3-0-6) 
ANS 459 Coastal Marine Culture Technology 

356481 ก.สศ. 481 จรรยาบรรณการใช้สัตว์น้ำเพื่องานวิจัย   3(3-0-6) 
ANS 481 Aquatic Animal Ethics for Research 
วิชาเอกเลอืก 3 หน่วยกิต 
Major Elective 

รวม  18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 
กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
356490 ก.สศ. 490 สหกจิศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ            6 หน่วยกิต 

ANS 490 Cooperative Education in Animal  
and Aquatic Sciences 

หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 
356390 ก.สศ. 390 การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3 3(0-18-0) 

ANS 390 Professional Skill Training in Animal and  
Aquatic Sciences 3 

และ   356499   ก.สศ. 499 ปัญหาพิเศษ      3(0-9–0) 
ANS 499 Special Problems 

รวม   6 หน่วยกิต 
 

 
ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 

356497 ก.สศ. 497 สัมมนา 1      1(1-0-2) 
ANS 497 Seminar 1 
วิชาเอกเลอืก 12 หน่วยกิต 
(Major Elective) 
วิชาเลือกเสร ี  6 หน่วยกิต 
(Free Elective) 

รวม   19 หน่วยกิต 
 

3.1.5 คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย ์
3.2.1 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลกัสูตร / อาจารยป์ระจำ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จำนวนผลงาน
วิชาการรวม 

(ผลงานในระยะ  
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เม่ือเปิดสอน

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก *  ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

21 13.5 21 13.5 36(18) 

2 ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง * 
 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2553 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

21 - 21 13.5 13(11) 

3 ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี * 
 

ปร.ด. (สัตวศาสตร์) (สรีรวทิยา), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (สัตวศาสตร์ เกียรตินิยม 
อันดับหนึ่ง เหรียญทอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551 

9 13.5 9 13.5 49(43) 

4 Asst. Prof. Dr.Hien Van Doan *  Ph.D. (Fisheries), Khon Kaen University, 2014 
M.S. (Fisheries), Khon Kaen University, 2010 
B.S. (Aquaculture), Nha Trang University, 
Vietnam, 2007 

18 13.5 18 27 122(118) 

5 ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ *  Ph.D. (Aquaculture), Hiroshima University, 
Japan, 2013 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 
วท.บ. (วทิยาศาสตร์ทัว่ไป), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 

18 - 21 33 24(13) 

6 อ.ดร.ศิริพร โทลา *  Ph.D. (Aquaculture), Ehime University, Japan, 
2019 
วท.ม. (การประมง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557 
วท.บ. (การประมง), มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2551 

18 - 18 - 8(4) 

7  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์   Ph.D. (Poultry Nutrition), Ehime University, 
Japan, 1997 
วท.ม. (โภชนศาสตร์สัตว์),มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2526 
วท.บ. (สัตวบาล), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 

9 13.5 9 13.5 58(29) 

8 รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย 
 

Dr.Agr. (Molecular genetics in animal 
breeding), University of Bonn, Germany, 2003 
 

1.83 18 1.83 18 15(9) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จำนวนผลงาน
วิชาการรวม 

(ผลงานในระยะ  
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เม่ือเปิดสอน

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

9 ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  Dr.Sc.Agr. (Agricultural Sciences), University of 
Hohenheim, Germany, 2008 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

6.28 20.25 6.28 20.25 19(12) 

10 ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  Dr.Sc.Agr. (Animal Breeding), Georg-August-
Universität Göttingen, Germany, 2002 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาสัตวศาสตร,์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

28.73 29.25 28.73 29.25 30(2) 

11 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  Dr.Agr. (Animal Molecular Genetics) (Animal 
Molecular Genetics), Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn, Germany, 2008 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

9.53 20.25 9.53 20.25 41(25) 

12 ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  Dr.Sc.Agr. (Molecular Biology of Livestock), 
Institute Veterinary Medicine, Georg-August-
Universität Göttingen, Germany, 2004 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์,  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

20.65 6.75 20.65 6.75 36(7) 

13 ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม Ph.D. (Applied Marine Biosciences), Tokyo 
University of Marine Science and Technology, 
Japan, 2013 
วท.ม. (ประมง), เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 

27.6 - 27.6 - 7(4) 

14 อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  Dr.Agr. (Animal Molecular Genetics), 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn, Germany, 2007 
 

42.37 0.23 42.37 0.23 15(7) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จำนวนผลงาน
วิชาการรวม 

(ผลงานในระยะ  
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เม่ือเปิดสอน

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์,  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

15 อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  Ph.D. (Animal Science), National Chung Hsing 
University, Taiwan, 2019 
M.Sc. (Animal Science), National Chung Hsing 
University, Taiwan, 2010 
วท.บ. (สัตวศาสตร)์, มหาวทิยาลัยแมโ่จ้, 2550 

25.06 - 25.06 - 12(4) 

16 อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  Dr.Agr., (Animal Sciences), University of Bonn, 
Germany, 2017 
วท.ม. (ชวีวิทยา), มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553 
วท.บ. (ชีววทิยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

19.43 3 19.43 3 5(2) 

17 อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  วท.ด. (สัตวศาสตร)์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์,  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

25.49 - 25.49 - 4(1) 

 
หมายเหต ุ 1) * หมายถึง อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

2) ลำดับที่ 1 - 17 เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และลำดับที่ 1 - 17 เป็นอาจารยป์ระจำ 
3) จำนวนผลงานวิชาการรวม (ผลงานในระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564)) 

 
 

 



 54 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1 ผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

• มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีองค์กร 

• สามารถบูรณาการความรู้จากช้ันเรียนกับการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 

• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางการเกษตร มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไข
ปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้า 

• มีมนุษยสัมพันธ์ เสียสละ อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

• สามารถถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ภาคสนามให้ผู้อื่นได้ 
 

4.2 ช่วงเวลา  

• วิชาการฝึกงาน 1  ฝึกงานช่วงภาคเรียนที่ 1 ช้ันปีที่ 2 

• วิชาการฝึกงาน 2  ฝึกงานทกุวันพุธภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 2  

• การฝึกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

• วิชาการฝึกงาน 1 กำหนดฝึกงานทุกวัน เป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่เวลา 08:30 – 17:00 น.  
แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย เพื่อรับการฝึกในสาขา/องค์ความรู้ที่จัดให้ 

• วิชาการฝึกงาน 2 กำหนดฝึกงานทุกวันพุธ หรือช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ในเวลาราชการ ตามตาราง
การฝึกของแต่ละโครงการที่นักศึกษาเลือกฝึก 

• การฝึกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา กำหนดการและตารางการฝึก ข้ึนอยู่กับการจัดการของ
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
 

 

5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นการเรียนรู้และฝึกการค้นคว้าและ
ดำเนินงานวิจัย หรืองานสำรวจที่สนใจ ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของอาจารย์หรอืผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชา
ที่นักศึกษาสังกัด และจัดทำรายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ 
 

5.2 ผลการเรียนรู ้

• มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวิจัย สามารถทำวิจัยเบื้องต้นได้ 

• สามารถศึกษาด้วยตนเองภายใต้คำแนะนำของอาจารยท์ี่ปรกึษา 

• มีความซื่อสัตย์ในการนำเสนอข้อมลูจรงิ 

• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะหส์ถิติจากข้อมูล 
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• สามารถวิเคราะห์และอธิบายผลการศึกษาได ้

• สามารถจัดทำรายงานตามรปูแบบภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 

5.3 ช่วงเวลา 
ช้ันปีที่ 4 

 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ 

• มอบหมายอาจารย์ทีป่รกึษาให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

• อาจารย์ทีป่รึกษาให้คำปรึกษาในการเลอืกหัวข้อ กระบวนการศึกษา การวางแผนงานวิจัย  

• การเกบ็ข้อมลู การวิเคราะห์และประเมินผล 

• นักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ก่อนดำเนินงานวิจัย ภายใต้การกำกับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการวิจัยจากรายงานในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ หรือประเมินจาก

การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกจิกรรมนักศึกษา 

เป็นนักสัตวบาล/สัตวศาสตร์หรือสัตว์น้ำที่รู้จริง ปฏิบัติได้ 1) กระบวนวิชาที่ เป็นทั้ งทฤษฎีและปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์ด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ รวมทั้ง       
การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อการผลิตสัตว์บนพื้นที่สูง 
และรวมถึงกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ฝึกงาน และ      
สหกิจศึกษา 
2 ) กิ จกรรมก ารเส ริม ส ร้ างทั กษ ะท างวิ ช าชี พ 
ทางด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำ (ทุกวันพุธ) เป็นเวลา  
1 ปีการศึกษา 

มีภาวะผู้นำ และมีความอดทน 1) กระบวนวิชาฝึกงาน 100 ชั่วโมง ที่ให้นักศึกษา 
ทั้ งชั้นปี  ต้องอยู่ ร่วมกันตลอดระยะเวลา 10 วัน  
ในการฝึกปฏิบัติทักษะด้านการเกษตร 
2) โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 

มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมพลวัต การสอดแทรกในหลายกระบวนวิชา และในกลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป (กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม) 
กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เปิดโลก
กิจกรรม แม่เหียะสัมพันธ์ โครงการเกษตรพยาบาล   
เป็นต้น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

 2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs : General Education 
Learning Outcomes) 

ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของ 
หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(GELOs) 
กลยุทธ์การสอน  

กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

GELO 1 เป็นบุคคลผู้เรียนรู ้
1.1  ติดตามความก้าวหน้า และ
เลือกใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน
อย่างปลอดภัย 

1. การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
2.การเรียนรู้ผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การให้คำแนะนำโดยอาจารย์ผู้สอน 
4. การเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1. การสอบวดัทักษะ digital literacy 
2. การประเมินจากผลงาน 
3. การสังเกตโดยผู้สอน 
4. วิธีการวัดและประเมินผลอ่ืน ๆ  
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1 .2  สามารถสื่ อส ารกับผู้ อ่ื น ได้  
อย่างตรงประเด็น 

1. การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
2. การฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษา 

1 . การสอบวัดทั กษะท างภาษ า 
ต่างประเทศ 
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ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของ 
หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(GELOs) 
กลยุทธ์การสอน  

กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

ต่างประเทศ 
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

2. วิธีการวัดและประเมินผลอ่ืน ๆ  
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1.3 สามารถเลือกใช้ข้อมูลต่าง  ๆ     
ในการดูแลตนเองและผู้ อ่ืนอย่าง
เหมาะสม อาทิ ด้านสุขภาพกาย ใจ 
การเงิน 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย 
กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง 
2. การอภิปรายในชั้นเรียน 
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1. การสอบ 
2. การสั ง เกตแนวคิดที่ ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมจากการอภิปราย 
3. วิธีการวัดและประเมินผลอ่ืน ๆ    
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1.4 สามารถบริหารจัดการตนเอง
และบุคคลอ่ืนที่ เก่ียวข้อง รวมถึง
สามารถแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามท่ีคาดหวัง 

1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือ
ปัญหาเป็น ฐาน (Project-based or 
problem based learning) 
2. งานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 
2. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
3. การสังเกตโดยผู้สอน 
4. วิธีการวัดและประเมินผลอ่ืน ๆ   
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

GELO 2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.1 แสดงออกซ่ึงทักษะการคิดที่ มี
ประสิทธิผล เพื่อการปรับปรุง แก้ไข 
หรอืสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือ
ปัญหาเป็นฐาน (Project-based or 
problem based learning) 
2. งานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 
2. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
3. การสังเกตโดยผู้สอน 
4. วิธีการวัดและประเมินผลอ่ืน ๆ    
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

2 .2  ป รับ ตั วแ ล ะแ ก้ ไข ปั ญ ห า 
เฉพาะหน้าได้ 

1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือ
ปัญหาเป็นฐาน (Project-based or 
problem based learning) 
2. งานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ทีห่ลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 
2. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
3. การสังเกตโดยผู้สอน 
4. วิธีการวัดและประเมินผลอ่ืน ๆ    
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

GELO 3 เป็นพลเมืองของประเทศ และโลก ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 
3.1 ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง 
เคารพสิทธิมนุษยชน กล้าต่อต้าน       
ในการกระทำที่ ไม่ถู กต้อง เสนอ
แนวทางการสร้างความเป็นธรรม
ให้กับสังคม 

1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือ
ปัญหาเป็นฐาน (Project-based or 
problem based learning) 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย 
กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง 

1. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 
2. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
3. การสังเกตโดยผู้สอน 
4. วิธีการวัดและประเมินผลอ่ืน ๆ    
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 
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ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของ 
หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(GELOs) 
กลยุทธ์การสอน  

กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

3. การอภิปรายในชั้นเรียน 
4. การเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

3.2 แสดงออกซ่ึงความเป็นผู้ให้โดย
ไม่คำนึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตเสียสละ 

1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือ
ปัญหาเป็นฐาน (Project-based or 
problem based learning) 
2. งานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 
2. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
3. การสงัเกตโดยผู้สอน 
4. วิธีการวัดและประเมินผลอ่ืน ๆ  
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

3.3 สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือ
ปัญหาเป็นฐาน (Project-based or 
problem based learning) 
2. งานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 
2. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
3. การสังเกตโดยผู้สอน 
4. วิธีการวัดและประเมินผลอ่ืน ๆ  
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

3 .4  ย อม รับ ค วามห ล ากห ล าย 
ทางวัฒนธรรม มีสุนทรียะทางศิลปะ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 
สถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์
จริงในสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่าง 
หลากหลาย หรือเรียนรู้จากศิลปิน 
หรือปราชญ์ชาวบ้าน 
2. การอภิปรายในชั้นเรียน 
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1. การสั ง เกตแนวคิดที่ ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมจากการอภิปราย 
2. การสังเกตพฤติกรรมโดยตรงจาก
ผู้ ส อน  ห รือ เพื่ อ น ร่ ว มชั้ น เ รีย น  
(peer assessment) 
3. วิธีการวัดและประเมินผลอ่ืน ๆ    
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

3.5 มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม 1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือ
ปัญหาเป็นฐาน (Project-based or 
problem based learning) 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย 
กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง 
3. การอภิปรายในชั้นเรียน 
4. การเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 
2. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
3. การสังเกตโดยผู้สอน 
4. วิธีการวัดและประเมินผลอ่ืน ๆ    
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 
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2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

PLO 1 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่สำคัญ 
ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และ/หรือ 
สัต ว์ น้ ำ และศาสต ร์ที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง 
ใน ก า ร จั ด ก า รฟ า ร์ ม  มี ทั ก ษ ะ            
การปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.1 อ ธิ บ า ย ค ว า ม รู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับ
ปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ 

1.2 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เก่ียวกับ
การผลิต การผสมพันธุ์ กายวิภาค 
สรีรวิทยา โภชนาการ การสุขาภิบาล 
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
และกฎระเบียบ สำหรับการจัดการ
ฟาร์มและผลิตปศุสัตว์และ/หรือ 
สัตว์น้ำ 

จั ด ก าร เรี ย นก ารส อน โด ย เน้ น
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา และการใช้กระบวนการ
คิดทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การประมาณค่า เพื่อการแก้ปัญหา
และพัฒ นาการเรียน รู้  รวมทั้ ง 
มี กา ร ใช้ สื่ อ ก า รเ รี ยน ก ารส อน 
แล ะ เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ ใน 
การเสริมสร้างความรู้ 
สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน
จัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
1. มี กิ จ ก ร ร ม ภ า ค บ ร ร ย า ย 

ห ลั ก ก ารท างท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ
ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ชั้ น เ รี ย น            
โดยอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ 
ที่มีประสบการณ์ในสาขาน้ัน ๆ 

2. กำหนด ให้ มี การฝึ กป ฏิ บั ติ
ภาคสนามหรือดูงาน ในแหล่ง
ฝึก สถานประกอบการ และ
ชุมชน การลงมือปฏิบัติและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. มีกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง มีการซักถาม 
อภิปราย เน้นให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วม มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และ/ห รือ เรียน รู้แบ บกลุ่ ม 
เรียน รู้จากกรณีศึกษา ห รือ
สถานการณ์จริง 

4. ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า / ก า ร
ค้ น ค ว้ า วิ จั ย /ก า ร จ ำ ล อ ง
สถานการณ์และบทบาทสมมุติ 
และนำเสนอ 

 
 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แ ล ะก ารป ฏิ บั ติ ข อ ง นั กศึ กษ า        
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังน้ี 
1. การทดสอบย่อย 
2. การทดสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 
3. การประเมินผลงาน 
4. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
5. ป ระ เมิ น ก ารน ำ เส น อแ ล ะ

รายงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
PLO 2 มี จ ร ร ย าบ ร รณ วิ ช า ชี พ 
ในการป ระกอบ อาชี พท างด้ าน 
สัตวศาสตร์และ/หรือสัตว์น้ำ 

2.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์
สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

2.2 มี ค วามข ยั นห ม่ั น เพี ย ร 
อดทน เสียสละ และรู้จักกาลเทศะ 

2.3 มีจิตสำนึกและตระหนัก     
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

2.4 เค า รพกฎ ระ เบี ย บ แล ะ
ข้อบั งคับต่ าง ๆ ขององค์กรและ
สั งค มแ ล ะป ระพ ฤ ติ ต น ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน
จัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
1. สอดแทรกในการจัดการเรียน

การสอนทุกระบวนวิชา 
2. คณาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี  

แก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้าง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งใน
และนอกหลักสูตร 

4. จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพื่ อ
พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5. กำหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
ปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย 
การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แ ล ะก ารป ฏิ บั ติ ข อ ง นั กศึ กษ า  
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน 

การท ำง าน  ก ารวิ จั ย  แ ล ะ      
การทดสอบ โดยไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงาน
ของตนเอง และไม่ทุจริตในการ
สอบ 

2. ประเมินจากการเข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและ
นอกหลักสูตรที่ได้มีการจัดขึ้น 

3. การประเมินตนเอง ประเมิน 
โด ย ก ลุ่ ม เพื่ อ น  อ า จ า ร ย์  
อาจารย์พี่ เลี้ยงในแหล่งฝึกฯ 
ผู้ใช้บริการและชุมชน โดยใช้
วิธีการที่ หลากหลาย ได้ แ ก่            
กา รสั ม ภ าษ ณ์  การสั ง เก ต     
การสอบถาม การสนทนากลุ่ม 
การบันทึกสิ่งเรียนรู้ ฯลฯ 

4. การประเมินติดตามผลภายหลัง
จากสำเร็จการศึกษา โดยให้
บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมิน
จ า ก ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต  โด ย ใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
และการสนทนากลุ่ม 

PLO 3 ป ระยุ ก ต์ ใช้ ทั ก ษ ะด้ า น
เท ค โ น โ ล ยี  SMART FARMING  
และระบบฐานข้อมูลในการจัดการ
ผลิตปศุสัตว์และ/ห รือสัตว์น้ำได้  
อย่างเหมาะสม 

3.1 ประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล
ในการจัดการผลิตปศุสัตว์และ/หรือ
สัตว์น้ำได้ 

3.2 ป ระยุ ก ต์ ใช้ เท ค โน โล ยี  

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี 
SMART FARMING ก า ร จั ด ก า ร
ข้อมูลการผลิตปศุสัตว์และ/หรือ 
สัตว์น้ำ ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มใช้
กิ จ ก รรม ก าร เ รี ย นก ารส อน ที่
หลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม 
การใช้กรณีศึกษาการสะท้อนคิด 
การทำโครงงาน การลงมือปฏิบัติ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แ ล ะก ารป ฏิ บั ติ ข อ ง นั กศึ กษ า        
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังน้ี 
1. การป ระ เมิ น ทั กษ ะโด ย ใช้

ข้ อ ส อบ ห รือก ารส อบ ถ าม 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
อภิปรายกลุ่มหรือปฏิบัติงาน 
การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2. การทดสอบวัดความสามารถใน
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
SMART FARMING ในการจัดการ
ผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ฯลฯ การคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณี ศึกษา และการจำลอง
สถานการณ์ 

3. การประเมินผลงานที่เกิดจาก     
การใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา 
การศึ กษาค้นคว้ าอย่ างเป็ น
ระบบ การวิ เคราะห์ วิจารณ์  
เช่น รายงาน การศึกษาอิสระ 

PLO 4 มี ภ า ว ะ ค ว า ม เป็ น ผู้ น ำ 
นำเสนอแผนธุรกิจด้ านการผลิต     
ปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 

4.1 มี ภ า ว ะค ว า ม เป็ น ผู้ น ำ 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

4.2 อธิบายแนวคิดและหลักการ
เขียนแผนธุรกิจด้านการผลิตปศุสัตว์
และ/หรือสัตว์น้ำได้ 

4.3 ประยุกต์ใช้หลักการจัดการ
ทางธุรกิจในการวางแผนพัฒนาธุรกิจ
ด้านการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์
น้ำได้ 

จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์การวิจัย การแก้ไข
ปั ญ ห า จ า ก ก ร ณี ศึ ก ษ า  ห รื อ
สถานการณ์ในภาคสนาม มีกิจกรรม
ส่ ง เส ริม ผู้ เ รีย น ให้ ได้ ฝึ ก ทั กษ ะ      
การสื่อสาร การนำเสนอ 
สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน
จัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
1. การศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ 
2. กระบวนการกลุ่ม 
3. การลงมือปฏิบัติ และการฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
4. การจำลองสถานการณ์ และ

บทบาทสมมุติ 

ประเมินผลงานห รือพัฒ นาการ      
การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ข้อสอบหรือการตรวจสอบ
จ า ก รา ย ง า น  ป ร ะ เมิ น ทั ก ษ ะ 
การสื่อสารจากความสามารถใน 
การนำเสนอในชั้นเรียน และจาก
รายงาน 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แ ล ะก ารป ฏิ บั ติ ข อ ง นั กศึ กษ า  
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ก า ร ป ร ะ เ มิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม        

การทำงาน 
2. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
3. ป ระ เมิ น ก ารน ำ เส น อแ ล ะ

รายงาน 
PLO 5 ส่ื อสารทางวิชาการและ     
การทำงานทางด้านปศุสัตว์และ/หรือ
สัตว์น้ำด้วยการนำเสนอปากเปล่า
และการเขียนบรรยายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1 สื่ อสารทางวิชาการและ 
การทำงานทางด้านปศุสัตว์และ/หรือ  
สัตว์น้ำด้วยการนำเสนอปากเปล่าได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  และ/ห รือ ภาษ า 
ต่างประเทศอ่ืน ๆ 

จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ให้มีการทำงาน
เป็นกลุ่ม ให้มีการประสานงานกับ
ผู้อ่ืน มีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล 
มีก า รมอบ ห มาย ภ าระงาน ให้
รับผิดชอบดำเนินการและเรียนรู้
ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน 
สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน
จัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
1. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 

นำเสนอ และจัดทำรายงานรูปเล่ม 

ประเมินพฤติกรรม การแสดงออก 
และทักษะความสัมพันธ์ ในแต่ละ
บทบ าทของผู้ เ รียนในชั้ น เรียน  
หรือระหว่างทำกิจกรรม ประเมิน 
ผลงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แ ล ะก ารป ฏิ บั ติ ข อ ง นั กศึ กษ า       
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังน้ี 
1. การประเมินผลงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
5.2 สื่ อสารทางวิชาการและ 

การทำงานทางด้านปศุสัตว์และ/ 
หรือ  สัตว์น้ำด้วยการเขียนบรรยาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย
ภาษ าอั งกฤษ  แล ะ/ห รือภ าษ า 
ต่างประเทศอ่ืน ๆ 

2. ก าร ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ แ ล ะก าร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2. การประเมินการนำเสนอและ
รายงาน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิช า
(Curriculum Mapping) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ท่ีคาดหวังของหลักสูตรหมวดศึกษาท่ัวไป (GELOs : General Education                                               
Learning Outcomes) มีความหมายดังนี้ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
GELO 1 เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ 

1.1 ติดตามความก้าวหน้า และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ            
การทำงานอย่างปลอดภัย 

1.2 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างตรงประเด็น 
1.3 สามารถเลือกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการดูแลตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสม อาทิ ด้านสุขภาพกาย 

ใจ การเงิน 
1.4 สามารถบริหารจัดการตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเพื่อให้ได้                                                                           

ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง 
GELO 2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2.1 แสดงออกซึ่งทักษะการคิดที่มีประสิทธิผล เพื่อการปรับปรุง แก้ไขหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
2.2 ปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

GELO 3 เป็นพลเมืองของประเทศและโลก ท่ีมีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 
3.1 ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน กล้าต่อต้านในการกระท ำที่ไม่ถูกต้อง                                                

เสนอแนวทางการสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม 
3.2 แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตเสียสละ 
3.3 สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีสุนทรียะทางศิลปะ 
3.5 มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม  

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีความหมายดังนี้ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
PLO 1 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีท่ีสำคัญในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และ/หรือสัตว์น้ำ และศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องใน
การจัดการฟาร์ม มีทักษะการปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.1 อธิบายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ 
1.2 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการผลิต การผสมพัน ธ์ุ กายวิภาค สรีรวิทยา โภชนาการ 

การสุขาภิบาลการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ สำหรับการจัดการฟาร์มและผลิตปศุสัตว์
และ/หรือสัตว์น้ำ 
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PLO 2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการประกอบอาชีพทางด้านสัตวศาสตร์และ/หรือสัตว์น้ำ 
2.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ และรู้จักกาลเทศะ 
2.3 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม 
PLO 3 ประยุกต์ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี SMART FARMING และระบบฐานข้อมูลในการจัดการผลิต

ปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสม 
3.1 ประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SMART FARMING ในการจัดการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 

PLO 4 มีภาวะความเป็นผู้นำ นำเสนอแผนธุรกิจด้านการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 
4.1 มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 อธิบายแนวคิดและหลักการเขียนแผนธุรกิจด้านการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำได้ 
4.3 ประยุกต์ใช้หลักการจัดการทางธุรกิจในการวางแผนพัฒนาธุรกิจด้านการผลิตปศุสัตว์และ/หรือ

สัตว์น้ำได้ 
PLO 5 สื่อสารทางวิชาการและการทำงานทางด้านปศุสตัว์และ/หรือสัตว์น้ำด้วยการนำเสนอปากเปล่า

และการเขียนบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1 สื่อสารทางวิชาการและการทำงานทางด้านปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำด้วยการนำเสนอปากเปล่า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 
5.2 สื่อสารทางวิชาการและการทำงานทางด้านปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำด้วยการเขียนบรรยายได้

อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร (GELOs) สู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 

GELO 1  
เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ 
(Learner Person) 

GELO 2  
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม 
(Innovative  
Co-creator) 

GELO 3  
เป็นพลเมืองของประเทศและโลก  
ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 

(Active Citizen) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 

หมวดศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) 
วิชาบังคับ (Required courses) 

001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
(Fundamental English 1) 

 ⚫         

001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
(Fundamental English 2) 

 ⚫         

001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขยีนอย่างมีประสิทธิผล 
(Critical Reading and Effective Writing) 

 ⚫         

001227 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม
เกษตร 
(English for Agriculture and Agro-Industry) 

 ⚫         

261111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 
(Internet and Online Community) ⚫          

วิชาเลือก (Elective courses)  
851100 การสื่อสารเบื้องต้น 

(Introduction to Communication) ⚫          
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 

GELO 1  
เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ 
(Learner Person) 

GELO 2  
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม 
(Innovative  
Co-creator) 

GELO 3  
เป็นพลเมืองของประเทศและโลก  
ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 

(Active Citizen) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 

050100 การใช้ภาษาไทย 
(Usage of the Thai Language) 

 ⚫         

074100 โภชนาการเพื่อการสง่เสริมสุขภาพ 
(Nutrition for Promotion of Health) 

  ⚫        

074101 การส่งเสริมสขุภาพในชีวิตประจำวัน 
(Promoting of Health in Everyday Life) 

  ⚫        

211100 กินดี: การมีชีวิตที่ดขีึ้นและการป้องกันโรค 
(Eating Well: Better Living and Disease 
Prevention) 

  ⚫        

359202 พืชและอาหารปลอดภยั 
(Plant and Food Safety) 

  ⚫        

461100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 
(Herbs for Health and Beauty) 

  ⚫        

462130 ยาในชีวิตประจำวัน 
(Medications in Everyday Life) 

  ⚫        

651106 สุขอนามัยอาหารจากสัตว์สำหรับผู้บริโภค 
(Food Sanitary from Food Animal for Consumer) 

 
  ⚫        
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 

GELO 1  
เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ 
(Learner Person) 

GELO 2  
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม 
(Innovative  
Co-creator) 

GELO 3  
เป็นพลเมืองของประเทศและโลก  
ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 

(Active Citizen) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 

702101 การเงินในชีวิตประจำวัน 
(Finance for Daily Life) 

  ⚫        

351100 เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
(Agricultural Economics Based on Sufficiency 
Economy) 

   ⚫       

705191 ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด 
(Smart Consumer) 

   ⚫       

กลุม่วิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 
012173 ศาสนาเบื้องต้น 

(Descriptive Study of Religion) 
    ⚫      

050106 ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย์ที่มีคุณคา่ 
(Humanistic Arts) 

    ⚫      

063101 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 
(Learning for Self-Development) 

    ⚫      

206100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
(Mathematics in Everyday Life) 

    ⚫      

214100 สัตววิทยาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(Integrated Zoology and Health Science) 

    ⚫      



 68 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 

GELO 1  
เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ 
(Learner Person) 

GELO 2  
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม 
(Innovative  
Co-creator) 

GELO 3  
เป็นพลเมืองของประเทศและโลก  
ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 

(Active Citizen) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 

218100 ศาสตร์แหง่อัญมณีและเคร่ืองประดับ 
(The Science of Gemstone and Jewelry) 

    ⚫      

400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
(Technology Development and Global Change) 

    ⚫      

610111 บรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด 
(Packaging for Marketing) 

    ⚫      

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่
(Law and Modern World) 

    ⚫      

356102 สัตว์น้ำสวยงาม 
(Ornamental Aquatic Animals) 

    ⚫      

368100 การเร่ิมต้นธุรกิจเกษตรในโลกที่เปลีย่นแปลง 
(Starting an Agribusiness in a Changing World) 

    ⚫      

602101 เทคโนโลยีชีวภาพกับโลกสมัยใหม ่

(Biotechnology and Modern Word) 
    ⚫      

703103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น 
(Introduction to Entrepreneurship and Business) 

    ⚫      

888107 การเร่ิมต้นธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(Business Startup on Digital Platform) 

    ⚫      
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 

GELO 1  
เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ 
(Learner Person) 

GELO 2  
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม 
(Innovative  
Co-creator) 

GELO 3  
เป็นพลเมืองของประเทศและโลก  
ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 

(Active Citizen) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 

610112 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Food Product Innovation) 

    ⚫      

013110 จิตวิทยากับชีวติประจำวัน 
(Psychology and Daily Life) 

     ⚫     

201116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน  
(Science and Global Warming) 

     ⚫     

602100 การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 
(Introduction to Application of Biotechnology) 

     ⚫     

กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 
วิชาบังคับ (Required courses) 

140104 การเป็นพลเมือง 
(Citizenship) 

      ⚫   ⚫ 

วิชาเลือก (Elective courses) 
109115 ชีวิตกับสุนทรียะ 

(Life and Aesthetics) 
        ⚫  

951100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน 
(Modern Life and Animation) 
 

        ⚫  
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 

GELO 1  
เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ 
(Learner Person) 

GELO 2  
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม 
(Innovative  
Co-creator) 

GELO 3  
เป็นพลเมืองของประเทศและโลก  
ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 

(Active Citizen) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 

012200 จิตอาสา  
(Mind Volunteer) 

       ⚫   

128100 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน 
(Basic Good Governance in Administration) 

      ⚫    

154153 ภัยพิบตัิในโลกสมัยใหม ่
(Disaster in Modern World) 

         ⚫ 

201115 ชีวิตและพลังงาน 
(Life and Energy) 

         ⚫ 

365221 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(Principles of Conservation) 

         ⚫ 

602102 ชีวิตกับพลงังานทางเลือก 

(Life and Alternative Energy) 
         ⚫ 

651105 ระบบนิเวศกับสุขภาพ 
(Ecosystem and Health) 

         ⚫ 

 หมายเหตุ หลักสูตรไม่ได้ระบุให้เลือกเรียนกระบวนวิชาที่สอดคล้องกบั GELO ข้อ 3.3 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization) 
วิชาแกน (Core Courses)  
วิชาแกนวทิยาศาสตร์ (Science) 

202147 ชีววิทยาสำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ 
(Biology for Agricultural Students) ⚫ 

            

202231 พันธุศาสตร์ 1 
(Genetics 1) ⚫ 

            

203111 เคมี 1 
(Chemistry 1) ⚫ 

            

203115 ปฏิบตัิการเคมี 1 
(Chemistry Laboratory 1) ⚫ 

            

203206 เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี 
(Organic Chemistry for Non-Chemistry Students) ⚫ 

            

203209 ปฏิบตัิการเคมีอินทรียส์ำหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี 
(Organic Chemistry Laboratory for Non -
Chemistry Students) 

⚫ 

            

206108 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(Elementary Mathematics) ⚫ 

            

207181 ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์  
(Physics for Agricultural Students) ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
207191 ปฏิบตัิการฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ 

(Physics Laboratory for Agricultural Students) ⚫ 
            

211315 ชีวเคมีเบื้องต้น 
(Introductory Biochemistry) ⚫ 

            

211319 ปฏิบตัิการชีวเคมีเบื้องต้น 
(Introductory Biochemistry Laboratory) ⚫ 

            

215205 จุลชีววิทยา 
(Microbiology) ⚫ 

            

215206 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยา 
Microbiology Laboratory ⚫ 

            

วิชาแกนเกษตรศาสตร์ (Agriculture)  
351202 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 

(Introduction to Agricultural Economics 
and Agribusiness Management) 

 
       ⚫ ⚫   

 

356210 สัตวศาสตร์และสัตวน้ำเบื้องต้น 
(Introduction to Animal and Aquatic Sciences) ⚫           ⚫  

357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร 
(Agricultural Insect Pests) 

⚫ ⚫            

363210 การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องต้น 
(Introduction to Plant Production and Soil 
Management) 
 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
400210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น 

(Introduction to Agricultural Innovations) ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫      

วิชาเอก (Major) 
วิชาเอกบังคับ (Required Courses) 
วิชาเอกสตัวศาสตร์ (Animal Science) 

356190 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวชิาสตัวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1  
(Professional Skill Training in Animal and Aquatic 
Sciences 1) 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  

356290 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวชิาสตัวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2  
(Professional Skill Training in Animal and Aquatic 
Sciences 2) 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356310 สรีรวิทยาของสตัว์เศรษฐกิจ  
(Physiology of Economic Animals) ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ 

356320 สถิติวเิคราะหแ์ละวางแผนการทดลองทางสตัว์
(Statistical Analysis and Experimental Design in 
Animals) 

⚫ ⚫     ⚫     ⚫  

356330 อาหารและการให้อาหารสัตว ์ 
(Feeds and Feeding) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  

356350 หลักการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ  
(Principles of Aquaculture) 
 
 

⚫ ⚫    ⚫    ⚫ ⚫   
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356370 สุขาภบิาลและการควบคุมสุขภาพฝงูสัตวเ์ลีย้งในฟาร์ม

(Sanitation and Herd Health Control in Farm 
Animals) 

⚫ ⚫     ⚫     ⚫ ⚫ 

356379 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสตัวบาล 
(Ethics and Code of Ethics for Animal Husbandry) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫  

356410 การสืบพันธุ์ของสตัว์เศรษฐกิจ  
(Economic Animal Reproduction) ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ 

356420 การปรับปรุงพันธุ์สตัว์เศรษฐกิจ 
(Genetics Improvement of Economic Animals) ⚫ ⚫          ⚫ ⚫ 

356430 โภชนศาสตร์สตัว์  
(Animal Nutrition) ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫  

356441 การผลิตสตัว์ปีก  
(Poultry Production) 

 ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  

356442 การผลิตสุกร  
(Swine Production) ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫      

356443 การผลิตโคนม   
(Dairy Cow Production) ⚫ ⚫ ⚫       ⚫  ⚫ ⚫ 

356497 สัมมนา 1  
(Seminar 1) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 

651306 กายวิภาคของสัตว์เลีย้ง 
(Anatomy of Domestic Animals) 
 

⚫ ⚫            
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสตัว์น้ำ 

(Cooperative Education in Animal and Aquatic 
Sciences) 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

356390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวชิาสตัวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3 
(Professional Skill Training in Animal and Aquatic 
Sciences 3) 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356499 ปัญหาพเิศษ  
(Special Problems) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

วิชาเอกเลือก (Major Electives) 
353421 พืชอาหารสตัว ์

(Forage Crops) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫         

355411 เคร่ืองจักรกลการเกษตร 1 
(Agricultural Machinery 1) 

 ⚫ ⚫     ⚫      

356312 สรีรวิทยาสตัว์น้ำเศรษฐกิจ 
(Physiology of Economical Aquatic Animals) ⚫ ⚫   ⚫       ⚫ ⚫ 

356314 มีนวิทยา 
(Ichthyology) ⚫ ⚫     ⚫     ⚫  

356334 สารพิษจากเชื้อราในอาหารสตัว ์
(Mycotoxins in Animal Feed) ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ 

356335 การให้อาหารสัตว์เคีย้วเอ้ือง 
(Ruminants Feeding) 
 

⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫  
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356336 โภชนาการและเทคโนโลยีอาหารสัตวน้์ำ 

(Nutrition and Feed Technology of Aquatic 
Animals) 

⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356352 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการประมง 
(Water Resource Management for Fisheries) ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

356353 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน 
(Integrated Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

356354 การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ 
(Economic Molluscs Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ 

356356 การเพาะเลี้ยงกุ้งและป ู
(Shrimps and Crabs Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ 

356357 แพลงก์ตอนวิทยาสำหรับการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำ 
(Planktonology for Aquaculture) ⚫ ⚫   ⚫      ⚫ ⚫  

356358 หลักเบื้องต้นของการเลีย้งปลา 
(Principles of Fish Culture) ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  

356377 มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ 
(Standard of Aquaculture Farm) ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ 

356378 การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ 
(Water Quality Management in Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ 

356380 สมุทรศาสตร์การประมง 
(Fisheries Oceanography) 
 

⚫ ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356385 โรคของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 

(Diseases of Farm Animals) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫  

356386 โรคและสุขาภิบาลสตัว์น้ำ 
(Disease and Sanitation of Aquatic Animals) ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

356387 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านสตัวศาสตร์ 
(Information Technology for Animal Sciences 
Study) 

⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫  

356388 กฎหมายและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
(Fishery Law and Resource Conservation) ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫  

356389 สัตว์เลีย้งในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม 
(Farm Animals and the Environment) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  

356413 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสบืพันธุ์ในสัตว์เศรษฐกิจ 
(Biotechnology for Reproduction in Economic 
Animals) 

⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356417 ภูมิคุ้มกันวิทยาสัตวน้์ำ  
(Aquatic Animal Immunology) ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ 

356421 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์
(Biotechnology in Animal Breeding) ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

356422 เทคโนโลยีโอมิกส์ในการผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ 
(Omics Technology in Economic Animal Productions) ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356423 ระเบียบวิธีวิจยัสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ 
(Research Methodology for Economic Animals) ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356427 พันธุศาสตร์สตัว์น้ำเศรษฐกิจ 

(Economic Aquatic Animal Genetics) ⚫ ⚫     ⚫ ⚫      

356433 การผลิตอาหารสัตวเ์ชงิอุตสาหกรรม 
(Animal Feed Manufacturing) ⚫ ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 

356434 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารสตัว ์
(Proximate Analysis of Feeds) ⚫ ⚫     ⚫     ⚫ ⚫ 

356435 สารเสริมอาหารสตัว ์
(Animal Feed Additives) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ 

356436 โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว 
(Dog and Cat Nutrition) ⚫ ⚫   ⚫       ⚫  

356444 การผลิตโคเน้ือ 
(Beef Cattle Production) 

 ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ 

356445 การจัดการฟาร์มสุกรเชงิการคา้ 
(Commercial Swine Farm Management) 

 ⚫     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   

356446 การจัดการในฟาร์มปศุสตัว ์
(Management in Livestock Farming) ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  ⚫   ⚫ 

356447 การจัดการสัตวป์ีก 
(Poultry Management) ⚫ ⚫ ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ 

356449 การผลิตกระต่าย  
(Rabbit Production) ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  ⚫   ⚫ 

356450 การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำอินทรีย ์
(Organic Aquaculture) ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356453 การทำฟาร์มปลาสวยงาม 

(Ornamental Fish Farming) ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

356454 การเพาะพันธุ์ปลา 
(Fish Breeding) ⚫ ⚫  ⚫      ⚫  ⚫ ⚫ 

356457 ระบบอัจฉริยะเพื่อการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 
(Smart Systems for Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

356458 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล 
(Marine Fish Aquaculture) ⚫ ⚫      ⚫    ⚫ ⚫ 

356459 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำชายฝัง่ 
(Coastal Marine Culture Technology) ⚫ ⚫   ⚫   ⚫    ⚫ ⚫ 

356460 การผลิตแพะและแกะในเขตร้อน 
(Goats and Sheep Production in the Tropics) ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ 

356473 พิษวิทยาในสัตว์น้ำ 
(Aquatic Animal Toxicology) ⚫ ⚫   ⚫       ⚫ ⚫ 

356479 วิศวกรรมประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(Applied Engineering in Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์ในสัตว์เศรษฐกิจ 
(Cell Culture Technology in Economic Animals) ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356481 จรรยาบรรณการใช้สตัว์น้ำเพื่องานวิจัย 
(Aquatic Animal Ethics for Research) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ 

356482 ชีววิทยาป่าชายเลนเพื่อการประมง 
(Biology of Mangroves for Fisheries) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356483 การจัดการของเสยีในการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำ 

(Waste Management in Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ 

356484 จุลชีววิทยาประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 
(Applied Microbiology in Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ 

356485 เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์เลีย้งในฟาร์ม 
(Biotechnology in Farm Animals) ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

356486 พฤตกิรรมของสัตวเ์ลี้ยง 
(Behavior of Domestic Animals) ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  

356487 การจัดการเน้ือสัตว ์
(Meat Management) ⚫ ⚫   ⚫       ⚫ ⚫ 

356488 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
(Aquatic Animal Products) ⚫ ⚫   ⚫       ⚫  

356496 หัวข้อเลือกสรรทางสตัวศาสตร์และสัตว์น้ำ  
(Selected Topics in Animal and Aquatic 
Sciences) 

⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

356498 สัมมนา 2 
(Seminar 2) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 

357360 แมลงอุตสาหกรรม     
(Industrial Insects) 
 
 
 
 

⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
วิชาเอกบังคับ (Required Courses) 
วิชาเอกวทิยาศาสตร์การประมง (Fishery Science) 

356190 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวชิาสตัวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1  
(Professional Skill Training in Animal and Aquatic 
Sciences 1) 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  

356290 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวชิาสตัวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2  
(Professional Skill Training in Animal and Aquatic 
Sciences 2) 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356312 สรีรวิทยาสตัว์น้ำเศรษฐกิจ 
(Physiology of Economical Aquatic Animals) ⚫ ⚫   ⚫       ⚫ ⚫ 

356314 มีนวิทยา 
(Ichthyology) ⚫ ⚫     ⚫     ⚫  

356320 สถิติวเิคราะหแ์ละวางแผนการทดลองทางสตัว ์
(Statistical Analysis and Experimental Design  
in Animals) 

⚫ ⚫     ⚫     ⚫  

356330 อาหารและการให้อาหารสัตว ์ 
(Feeds and Feeding) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  

356350 หลักการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ 
(Principles of Aquaculture) ⚫ ⚫    ⚫    ⚫ ⚫   

356357 แพลงก์ตอนวิทยาสำหรับการเพาะเลีย้งสตัวน้์ำ 
(Planktonology for Aquaculture) 
 

⚫ ⚫   ⚫      ⚫ ⚫  
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356378 การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ 

(Water Quality Management in Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ 

356386 โรคและสุขาภิบาลสตัว์น้ำ 
(Disease and Sanitation of Aquatic Animals) ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

356417 ภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์น้ำ  
(Aquatic Animal Immunology) ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ 

356427 พันธุศาสตร์สตัว์น้ำเศรษฐกิจ 
(Economic Aquatic Animal Genetics) ⚫ ⚫     ⚫ ⚫      

356454 การเพาะพันธุ์ปลา 
(Fish Breeding) ⚫ ⚫   ⚫     ⚫  ⚫ ⚫ 

356459 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำชายฝัง่ 
(Coastal Marine Culture Technology) ⚫ ⚫   ⚫   ⚫    ⚫ ⚫ 

356481 จรรยาบรรณการใช้สตัว์น้ำเพื่องานวิจัย 
(Aquatic Animal Ethics for Research) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ 

356497 สัมมนา 1 
(Seminar 1) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 

356490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสตัว์น้ำ 
(Cooperative Education in Animal and Aquatic 
Sciences) 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

356390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวชิาสตัวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3 
(Professional Skill Training in Animal and Aquatic 
Sciences 3) 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356499 ปัญหาพเิศษ 

(Special Problems) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

วิชาเอกเลือก (Approved Major Electives) 
353421 พืชอาหารสตัว ์

(Forage Crops) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫         

355411 เคร่ืองจักรกลการเกษตร 1 
(Agricultural Machinery 1) 

 ⚫ ⚫     ⚫      

356310 สรีรวิทยาของสตัว์เศรษฐกิจ 
(Physiology of Economic Animals) ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ 

356334 สารพิษจากเชื้อราในอาหารสตัว ์
(Mycotoxins in Animal Feed) ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ 

356336 โภชนาการและเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ 
(Nutrition and Feed Technology of Aquatic 
Animals) 

⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356352 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการประมง 
(Water Resource Management for Fisheries) ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

356353 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน 
(Integrated Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

356354 การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ 
(Economic Molluscs Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ 

356356 การเพาะเลี้ยงกุ้งและป ู
(Shrimps and Crabs Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356377 มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ 

(Standard of Aquaculture Farm) ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ 

356380 สมุทรศาสตร์การประมง 
(Fisheries Oceanography) ⚫ ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 

356387 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านสตัวศาสตร์ 
(Information Technology for Animal Sciences 
Study) 

⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫  

356388 กฎหมายและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
(Fishery Law and Resource Conservation) ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫  

356389 สัตว์เลีย้งในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม 
(Farm Animals and the Environment) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  

356413 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสบืพันธุ์ในสัตว์เศรษฐกิจ 
(Biotechnology for Reproduction in Economic 
Animals) 

⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356420 การปรับปรุงพันธุ์สตัว์เศรษฐกิจ 
(Genetics Improvement of Economic Animals) ⚫ ⚫          ⚫ ⚫ 

356422 เทคโนโลยีโอมิกส์ในการผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ 
(Omics Technology in Economic Animal 
Productions) 

⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356423 ระเบียบวิธีวิจยัสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ 
(Research Methodology for Economic Animals) 
 

⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356430 โภชนศาสตร์สตัว ์

(Animal Nutrition) ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫  

356433 การผลิตอาหารสัตวเ์ชงิอุตสาหกรรม 
(Animal Feed Manufacturing) ⚫ ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 

356434 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารสตัว ์
(Proximate Analysis of Feeds) ⚫ ⚫     ⚫     ⚫ ⚫ 

356435 สารเสริมอาหารสตัว ์
(Animal Feed Additives) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ 

356441 การผลิตสตัว์ปีก  
(Poultry Production) 

 ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  

356442 การผลิตสุกร  
(Swine Production) ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫      

356443 การผลิตโคนม   
(Dairy Cow Production) ⚫ ⚫ ⚫       ⚫  ⚫ ⚫ 

356444 การผลิตโคเน้ือ 
(Beef Cattle Production) 

 ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ 

356446 การจัดการในฟาร์มปศุสตัว ์
(Management in Livestock Farming) ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  ⚫   ⚫ 

356450 การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำอินทรีย ์
(Organic Aquaculture) ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

356453 การทำฟาร์มปลาสวยงาม 
(Ornamental Fish Farming) ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356457 ระบบอัจฉริยะเพื่อการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 

(Smart Systems for Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

356458 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล 
(Marine Fish Aquaculture) ⚫ ⚫      ⚫    ⚫ ⚫ 

356473 พิษวิทยาในสัตว์น้ำ 
(Aquatic Animal Toxicology) ⚫ ⚫   ⚫       ⚫ ⚫ 

356479 วิศวกรรมประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(Applied Engineering in Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์ในสัตว์เศรษฐกิจ 
(Cell Culture Technology in Economic Animals) ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

356482 ชีววิทยาป่าชายเลนเพื่อการประมง 
(Biology of Mangroves for Fisheries) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ 

356483 การจัดการของเสยีในการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำ 
(Waste Management in Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ 

356484 จุลชีววิทยาประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 
(Applied Microbiology in Aquaculture) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ 

356487 การจัดการเน้ือสัตว ์
(Meat Management) ⚫ ⚫   ⚫       ⚫ ⚫ 

356488 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
(Aquatic Animal Products) ⚫ ⚫   ⚫       ⚫  

356496 หัวข้อเลือกสรรทางสตัวศาสตร์และสัตว์น้ำ 
(Selected Topics in Animal and Aquatic Sciences) ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวชิา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
356498 สัมมนา 2 

(Seminar 2) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 

357360 แมลงอุตสาหกรรม     
(Industrial Insects) 
 

⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  
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คำอธิบายผลการเรยีนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการและวิชาชีพ  
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ  

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ

ความสำคัญ  
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
1.5 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ      

การแก้ไขปัญหา  
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2.5 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา  

อย่างสร้างสรรค์  
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
3.4 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น   

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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4.4 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รอืนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ           
การนำเสนออย่างเหมาะสม 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1.  คุณธรรม จรยิธรรม  

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ
ความสำคัญ 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์

2.  ความรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ  

การแก้ไขปัญหา 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.4 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น  

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ใน            

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ           

การนำเสนออย่างเหมาะสม 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรหมวดศึกษาท่ัวไป (GELOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรหมวดศึกษาท่ัวไป (GELOs) GELO 1 GELO 2 GELO 3 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 
1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

      ✓ ✓   

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

      ✓    

1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ
ความสำคัญ 

   ✓       

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์

   ✓   ✓    

1.5 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ✓ ✓       
1.6 ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย       ✓    

2. ด้านความรู้  
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา    ✓ ✓      
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ      

การแก้ไขปัญหา ✓    ✓      

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ✓    ✓      
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรหมวดศึกษาท่ัวไป (GELOs) GELO 1 GELO 2 GELO 3 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 

2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     ✓      
2.5 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ           

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ   ✓  ✓      
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์ 
  ✓  ✓      

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม    ✓ ✓ ✓     
3.4 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม   ✓  ✓      

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้    

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ✓         

4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น    
ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 

   ✓ ✓      

4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง       ✓    
4.4 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก        ✓  ✓ 

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม ✓ ✓         
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรหมวดศึกษาท่ัวไป (GELOs) GELO 1 GELO 2 GELO 3 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ใน             
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ ✓          

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ            
การนำเสนออย่างเหมาะสม 

 ✓         

หมายเหต ุหลักสูตรไม่ได้กำหนดให้เลือกเรียนกระบวนวิชาที่สอดคลอ้งกบั GELO ข้อ 3.3 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

    ✓         

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  ✓ ✓          

1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 

        ✓     

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

     ✓        

2. ด้านความรู้  

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา ✓             
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 ✓            

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ 

 

 ✓            
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
 ✓            

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ          ✓    
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ใน การ

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 ✓     ✓ ✓      

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  ✓      ✓      

3.4 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  ✓        ✓ ✓   

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

           ✓ ✓ 

4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่ม
แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

          ✓   

4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

         ✓    

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

      ✓       
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมา

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาทีเ่กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
      ✓       

5.3 สามารถสือ่สารอย่างมปีระสทิธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลอืกใช้รปูแบบ
ของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 

           ✓ ✓ 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบลำดับข้ัน และค่าลำดับข้ันในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่กำหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลำดับข้ัน ซึ่งไม่มีค่าลำดับข้ัน 
 สญัลกัษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้กำหนดดังนี้ 
 (1) อักษรลำดับข้ันที่มีค่าลำดับข้ัน ให้กำหนดดังนี ้
                     อักษรลำดับขั้น ความหมาย ค่าลำดับขัน้ 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรลำดับข้ันที่ไม่มีค่าลำดับข้ัน ให้กำหนดดังนี้  
                     อักษรลำดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นทีพ่อใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟม้สะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมทีจ่ัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกิตที่ได้รับจากการยกเว้นการเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรลำดับข้ันที่การวัดและประเมินผลยงัไม่สิ้นสุด ให้กำหนดดังนี้  
                     อักษรลำดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยังไมส่มบรูณ์ (INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยงัไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลำดับข้ัน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S, CE, CP, CS, CT และ CX 
เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชาน้ันเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อสำเร็จการศึกษา 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนักศึกษาท่ียังไม่สำเร็จการศึกษา 

• การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา  
1. มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียรู้ของนักศึกษา 

โดยตรวจสอบวิธีการให้คะแนนส่วนต่าง ๆ 
• การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

1. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ทำงานตรงสาขา 
2. การทวนสอบจากผูป้ระกอบการ 
3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 • ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
 • ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 ได้แก่ 
1) ต้องเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และต้องไม่มีกระบวน

วิชาใดที่ได้รับอักษรลำดับข้ัน I หรือ P 
2) การศึกษาในระบบทวิภาค ต้องใช้เวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ

นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา ให้นับเวลาที่ ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมและเวลาที่ ศึกษา           
ในมหาวิทยาลัยรวมกัน 

3) มีค่าลำดับข้ันสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 และมีค่าลำดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 2.00 

4) เข้ารับการทดสอบความรูแ้ละทกัษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กอ่นสำเร็จ
การศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์
ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน      
คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย  
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ   
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ เพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารยท์ำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ              

มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวด 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การกำกับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน ข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ             
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

• อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ข้ันต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ   
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ      
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

• มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่           
ผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบ    
การพิจารณา 

2.  บัณฑิต 

• มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บณัฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามทีห่ลกัสตูรกำหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรยีนรู้ที่
เทียบเคียงได้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิ เคราะห์   
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• มีการสำรวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และบัณฑิตที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา             
ในปีการศึกษาน้ัน ๆ 

3.  นักศึกษา  

• มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เพื่อให้นักศึกษามี  
ความพร้อมในการเรียนและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

• มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่าง  ๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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• มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุก คน        
โดยอาจารย์จะต้องกำหนดช่ัวโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ 

• มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้ม              
ผลการดำเนินงาน 

• มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจและ     
ผลการจัดการข้อร้องเรียน  

4.  อาจารย์  

• มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ  

• มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

• มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ      
ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้ม  
ผลการดำเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  

• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

• มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 

• มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

• มีการกำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและ  
ความเช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผน  
การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 

• มีการประเมินผู้เรียน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

• มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
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อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

• มีการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน          
การเรียนรู้ และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง 

7.  การกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร อย่างน้อย       

ปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 
80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอน      
ในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด         
ปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล         
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ  .7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รับคำแนะนำด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 .0 

   x x 

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 .0 

    x 
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรบัปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม        
โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 
และการใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 

 
2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศกึษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7          
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ   
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและ
หลักสูตรต่อไป สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทำทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

1. คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
ม.อ. 101 (001101) :   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 
ENGL 101  :   Fundamental English 1 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่ม ี

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน    
ในระดับเบื้องต้น ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, 
reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

ม.อ. 102 (001102) :   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 
ENGL 102  :   Fundamental English 2 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ม.อ. 101 (001101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน     
ในระดับที่ซับซ้อนข้ึนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, 
speaking, reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long 
learning. 
 

ม.อ. 201 (001201) :   การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล   3(3-0-6) 
ENGL 201  :   Critical Reading and Effective Writing 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่าง  ๆ และการเขียน    
อย่างมีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน 

English language skills for critical reading from different sources and media and 
effective writing on topics of students’ interests. 
 

ม.อ. 227 (001227) :   ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
ENGL 227  :   English for Agriculture and Agro-Industry 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบริบท
ทางเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 

Specific language skills, components and functions for effective communication in 
agricultural and agro-industrial contexts. 
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วศ.คพ. 111 (261111) :   อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์    3(3-0-6) 
CPE 111  :   Internet and Online Community 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโลกยุคใหม่ 
การเลือกใช้เครื่องมอืและบริการบนอินเทอร์เน็ต ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน อินเทอร์เน็ตและ
การประมวลผลกลุ่มเมฆ ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต จริยธรรมบนโลกออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมออนไลน์ 
การลงทุนบนอินเทอร์เน็ต ประเด็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ กรณีศึกษา 

Introduction to the Internet and online community. Computer technology and 
modern world. Selecting of online tools and services. Impact of the Internet in daily life. The 
Internet and cloud computing. Online businesses. Ethics in social networking. Analyzing of 
social networking data. Online investment. Legal aspects of the Internet and online 
community. Security and privacy in social networking. Case studies. 
 

สม. 100 (851100) :   การสื่อสารเบื้องต้น      3(3-0-6) 
MC 100  :   Introduction to Communication 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

แนวคิดด้านการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร หน้าที่ และบทบาทของการสื่อสารมวลชน             
สื่อทางเลือกและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม 

Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass 
communication. Alternative media. Information technology and its interface with society. 
 

ม.ศท. 100 (050100) :   การใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
HUGE 100  :   Usage of the Thai Language 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 
A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 

 

ศ.สข. 100 (074100) :   โภชนาการเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ    3(3-0-6) 
EDHL 100  :   Nutrition for Promotion of Health 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

ความหมาย และความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และโภชนาการ ความต้องการอาหารของ
บุคคลวัยต่าง ๆ การวางแผนด้านโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ การศึกษาบริโภคนิสัยของ
บุคคล และการวิเคราะห์ วิจารณ์ ภาวะที่เกิดจากการบริโภค 
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Meaning and importance of health promotion and nutrition. Food requirements at 
all stages of life. Planning of nutrition and evaluation of nutrition status. Study of consumer 
behavior. Analysis and synthesis of consumer status. 
 

ศ.สข. 101 (074101) :   การส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
EDHL 101  :   Promoting of Health in Everyday Life 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

สุขภาพและความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพของตนเอง และชุมชน       
การประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลและชุมชน 

Health and importance of promoting of health. Promoting of personal and 
community health. Evaluation of personal and community health status. 
 

ว.ชท. 100 (211100) :   กินดี: การมีชีวิตท่ีดีขึ้นและการป้องกันโรค   3(3-0-6) 
BCT 100  :   Eating Well: Better Living and Disease Prevention 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

โภชนาการและตัวเรา : สุขภาพ วิทยาศาสตร์  และวิถีชีวิต อาหารที่ ควรรับประทาน :            
ความต้องการแต่ละวันและฉลากอาหาร อาหารให้พลังงาน วิตามิน เกลือแร่ น้ำและเส้นใย อาหารเสริม      
สารปรุงแต่งอาหาร โรคในสังคมสมัยใหม่ : มะเร็ง  โรคอ้วน เบาหวาน เครียด อาหารไม่ย่อย ท้องผูก         
อาการแก่เกินวัย ภูมิคุ้มกันต่ำและภูมิแพ้ 

Nutrition and self: health, science and life style, What you should eat: dietary 
requirements, food labels and recommendations, Energy from nutrients, Vitamins, minerals, 
water and fibers, Food supplements, Food additives and Diseases in Modern Society: 
Cancers, Obesity, Diabetes Mellitus, Stress, Indigestion, Constipation, Premature Aging, Low 
Immunity and Allergies. 
 

ก.พส. 202 (359202) :   พืชและอาหารปลอดภัย     3(3-0-6) 
HORT 202  :   Plant and Food Safety 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

ศึกษาระบบผลิตแบบต่าง ๆ ทางการเกษตร ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
อันตรายจากการปนเปื้อนในอาหาร ระบบความปลอดภัยด้านอาหาร เกษตรดีที่เหมาะสม การตรวจสอบ      
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผลผลิตการเกษตรและสารพิษในอาหาร 

Study on agricultural production systems, type of agrochemical pesticide, hazard 
from food contamination, food safety systems, good agricultural practices, pesticide residue 
test in agricultural product and toxic substance test in food. 
 



 107 

ภ.วภ. 100 (461100) :   สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม    3(3-0-6) 
PHPS 100  :   Herbs for Health and Beauty 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

พืชสมุนไพรที่ใช้เพื่อเสริมสุขภาพ กลุ่มที่ใช้รักษาโรคพื้นฐาน กลุ่มผักพื้นบ้าน รวมถึงพืชพิษต่าง ๆ 
และการแก้พิษ สมุนไพรทั้งลักษณะพืชสดและพืชแห้ง พร้อมทั้งยาเตรียมและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง  ๆ 
สรรพคุณ ทั้งที่เป็นยา อาหาร และเครื่องสำอาง เน้นที่มีใช้ประจำวัน ช่วยให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัยตามหลักวิชา 

Herbs for health promotion, those used to treat common diseases, indigenous 
vegetables including some toxic plants. Medicinal plants, both in fresh and dry forms and 
their various products. Their uses as drugs, food and cosmetics, emphasizing daily usage for 
proper and safe use. 
 

ภ.บก. 130 (462130) :   ยาในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
PHPC 130  :   Medications in Everyday Life 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

แนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยา ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา         
พิษของยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อประโยชน์     
ในด้านความปลอดภัยในการใช้ยา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

Introduction to basic knowledge for medication uses including types of 
medication, precautions, adverse drug reactions, toxicity, as well as herbal medicines and 
food supplement products, for the safety of self-care medications and health promotion. 
 

สพ. 106 (651106)  :   สุขอนามัยอาหารจากสัตว์สำหรับผู้บริโภค   2(1-2-3) 
VM 106  :   Food Sanitary from Food Animal for Consumer 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

การเลือกซื้อวัตถุดิบและอาหารที่มาจากสัตว์ และสุขอนามัยกระบวนวิการผลิตตั้งแต่ฟาร์มถึง
ผู้บริโภค 

Criteria for selection raw materials and food from animal, Sanitary in production 
line from farm to table. 
 

บธ.กง. 101 (702101) :   การเงินในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
FINA 101  :   Finance for Daily Life 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

ความรู้ เบื้องต้นของการบริหารการเงินในชีวิตประจำวัน การสร้างฐานะมั่นคงทางการเงิน         
การสำรวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได้ รายจ่าย และภาระ หนี้สิน        
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บริการของสถาบันการเงิน การออมเงิน การให้เงินทำงาน การวางแผนการเงินสำหรับเหตุการณ์ของชีวิต     
การประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรียมความพร้อมเพื่อความสุข 

Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial 
health evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial 
institution services. Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life 
events. Risk insurance. Tax planning. Preparing for happiness. 
 

ก.ศฐ. 100 (351100)  :   เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
AEC 100  :   Agricultural Economics Based on Sufficiency Economy 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

ศึกษาปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็น
ฐานความรู้และตัวอย่าง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือน และ
ชุมชน เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของชุมชนเกษตรและชนบทที่ใช้หลักปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
ฝึกการมองวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การเสนอแนวคิดธุรกิจเกษตรจำลองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

Study on His Majesty the King’s sufficiency economy philosophy and the royal 
obligations as a foundation and representations of what applicable for leading one’s daily 
life at the individual, household, and community levels. Stress on students’ the learning 
from experience of various rural and agricultural communities which have applied the 
sufficiency economy principle, exercising systematic analytical thinkings, and proposing 
agricultural business model within sufficiency economy framework. 
 

บธ.กต. 191 (705191)  :   ผู้บริโภคท่ีชาญฉลาด      1(1-0-2) 
MKTG 191  :   Smart Consumer 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

บทบาทของการตลาดในชีวิตประจำวัน เข้าใจกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้บริโภค การเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Roles of marketing in everyday life, understanding business marketing strategies, 
knowing consumer right, knowing how to be a smart consumer in sufficiency economy. 
 

ม.ศน. 173 (012173) :   ศาสนาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
RE 173   :   Descriptive Study of Religion 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา กำเนิด พัฒนาการและประเภทของศาสนา รูปแบบต่าง  ๆ    
ของศาสนา อเทวนิยม กระบวนการกึ่งศาสนา บทบาทของศาสนาในปัจเจกบุคคลและสังคม 
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Nature and scope of religion; origins, development and types of religion; different 
forms of atheistic religion; semi-religious movements; role of religion in the individual and 
society. 
 

ม.ศท. 106 (050106)  :   ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ท่ีมีคุณค่า    3(3-0-6) 
HUGE 106  :   Humanistic Arts 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษย์เพื่อความเข้าใจและรู้จักตนเองและผู้อื่น 
มนุษย์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เป้าหมายของมนุษย์ แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่นำไปสู่เป้าหมายของมนุษย์ 
ความรู้เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ ด้วยมโนธรรมและ
สำนึกต่อสังคม 

The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and 
others; humanity in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment 
through humanistic arts, factual knowledge and installation of values; living and working 
together peacefully and with a sense of social responsibility. 
 

ศ.ลส. 101 (063101) :   การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง    3(3-0-6) 
EDCI 101  :   Learning for Self-Development 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ คุณลักษณะของบุคคล        
ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและการเสริมสมบูรณ์
แห่งตน การพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านการคิด การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่า 
แบบอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการมีวินัยในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

Definition, importance, and nature of human learning. Characteristics of a life-long 
learning person. Learning skills in the digital world. Approaches of self-development and self-
fulfillment. Development of self-potential in thinking. Effective time management. Stress 
management. Creating Good human relationships. Development of desirable personality. 
Self-development for being a valuable global citizen. Examples of people who became 
successful through self-discipline in learning for self-development. 
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ว.คณ. 100 (206100) :   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
MATH 100   :   Mathematics in Everyday Life 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

การให้ เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อการแก้ปัญหา ระบบจำนวนจริงและการประยุกต์ใช้                
ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภคและการจัดการทางการเงิน ความรู้สึกเชิงจำนวนเพื่อ          
การตัดสินใจคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

Mathematical reasoning for problem-solving, real number system and its 
applications in everyday life, consumer mathematics and financial management, sense of 
number for decision making, mathematics and current situations. 
 

ว.สว. 100 (214100) :   สัตววิทยาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3(3-0-6) 
ZOOL 100  :   Integrated Zoology and Health Science 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

ประวัติของสัตววิทยาและวิวัฒนาการของสัตว์ การกำเนิดของสัตว์และมนุษย์ เนื้อเยื่อสัตว์และ
พยาธิวิทยา การสร้างเซลลส์ืบพันธ์ุ การสืบพันธ์ุ และการคุมกำเนิด การปฏิสนธิและโทคโนโลยีช่วยการสืบพันธ์ุ 
พัฒนาการตัวอ่อนหลังปฏิสนธิ ผิวหนังและการดัดแปลง กระดูก ข้อต่อ และการเคลื่อนไหว บทบาทของ      
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก โภชนาการและการย่อยอาหาร การลำเลียงและภาวะธำรงดุล       
ความผิดปกติต่างๆ และการบำบัด โลกของสัตว์ การปรับตัว และการสูญพันธ์ุ ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ 
มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม 

History of zoology and animal evolution, origin of animals and human, animal 
histology and pathology, gametogenesis, reproduction and birth control, fertilization and 
assisted reproductive technology, post-embryonic development, skin and its derivatives, 
bone, joint and movement, roles of nervous system and sense organs, nutrition and 
digestion, transportation and homeostasis, abnormalities and therapy, animals world, 
adaptation and extinction, relationship among animals, human and environment. 
 

ว.อณ. 100 (218100) :   ศาสตร์แห่งอัญมณีและเครื่องประดับ    3(3-0-6) 
GEM 100  :   The Science of Gemstone and Jewelry 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

ปริทัศน์ทางอัญมณีและเครื่องประดับ หลักการทางอัญมณีศาสตร์ ลักษณะเฉพาะและสมบัติ
ของอัญมณีที่สำคัญ อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีเลียนแบบ 

A review of gemstones and jewelry, Principles of gemological sciences, 
Characteristics and properties of important gemstones and Synthetics and imitation 
gemstones. 
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ก.กษ. 110 (400110) :   พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  3(3-0-6) 
AGRI 110  :   Technology Development and Global Change 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

ผลของพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีต่อสังคมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคต่าง  ๆ 
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเกษตรต่อการเกิดสังคมมนุษย์ ยุคเครื่องจักรกับการปฏิวัติเขียว ปฏิชีวนะสาร
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ยีนเทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม่ ผลของพัฒนาการทางอุตสาหกรรมกับมลภาวะและ
ปัญหาโลกร้อน แนวทางในการแก้ปัญหาในปัจจุบันและอนาคต 

Effects of technology on human societies and global changes in different eras 
are discussed. Development of agricultural technology and human community formation, 
machine era and green evolution, antibiotics and world changes, gene technology and 
modern way of life. Effects of industrial development on pollution and global warming. 
Present and future prospects for problem solving. 
 

อ.อก. 111 (610111) :   บรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด     3(3-0-6) 
AG 111  :   Packaging for Marketing 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

หน้าที่ ของบรรจุ ภัณ ฑ์  บรรจุ ภัณ ฑ์ เพื่ อการขนส่ ง บรรจุ ภัณ ฑ์ ค้ าปลีก  ฉลากสิน ค้า                 
การสร้าง อัตลักษณ์ในตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ฉลาดและบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ  บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม       
บรรจุภัณฑ์ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

Packaging functions, transport packaging, retailed packaging, label, brand identity, 
intelligent packaging and active packaging, packaging and environment and packaging in 
Thailand and other countries. 
 

น.ศท. 100 (176100) :   กฎหมายและโลกสมัยใหม่     3(3-0-6) 
LAGE 100  :   Law and Modern World 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม
ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถ่ิน และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถ่ิน 
ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่าง  ๆ 
เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and 
international societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in 
the rural and urban societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived 
from case studies relating to law and modern world. 
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ก.สศ. 102 (356102) :   สัตว์น้ำสวยงาม      3(3-0-6) 
ANS 102  :   Ornamental Aquatic Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

ภาพรวมของกลุ่มของสัตว์น้ำสวยงาม พฤติกรรมของสัตว์น้ำสวยงาม สัตว์น้ำสวยงามไม่มีกระดูก
สันหลัง สัตว์น้ำสวยงามมีกระดูกสันหลัง สัตว์น้ำสวยงามในด้านธุรกิจ การวิจัย ความเช่ือของมนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อม สัตว์น้ำสวยงามต่างถ่ิน และชนิดของสัตว์น้ำสวยงามปรับปรุงพันธ์ุ 

Overview of ornamental aquatic animals, ornamental aquatic animals behavior, 
invertebrate ornamental aquatic animals, vertebrate ornamental aquatic animals, business of 
ornamental aquatic animals, ornamental aquatic animals for research, ornamental aquatic 
animals and human credulity, ornamental aquatic animals and environment, invasive 
ornamental aquatic animal species, and genetic improvement ornamental aquatic animal 
species. 
 

ก.ธก. 100 (368100) :   การเริ่มต้นธุรกิจเกษตรในโลกท่ีเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
ABM 100  :   Starting an Agribusiness in a Changing World 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

แนวคิดพื้นฐานของการเริ่มต้นธุรกิจเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ ธุรกิจเกษตรของโลกและของไทย 
ความคิดทางธุรกิจที่ดีและธุรกิจเกษตรที่เหมาะกับศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่ นวัตกรรมด้านอาหารและ
การเกษตร และแหล่งสืบค้นนวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การตลาดดิจิทัลสินค้าเกษตร     
การบริหารการเงินในยุคดิจทิัล การบริหารความเสีย่งธุรกจิเกษตร องค์ประกอบของแผนธุรกิจเกษตร เครือข่าย
ธุรกิจเกษตร ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจน
กรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว 

 Basic concepts of starting a successful agribusiness, Global agribusiness and 
agribusiness in Thailand, good agribusiness idea and appropriate agribusiness to startups, 
foods and agricultural innovation and source retrieval of innovation, digital entrepreneurship, 
digital marketing of agricultural products, digital financial management, agribusiness risk 
management, agribusiness plan components, agribusiness networking, intellectual property, 
business law for entrepreneur and business ethics. Moreover, case studies of successes and 
failures are included.   
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อ.ทช. 101 (602101) :   เทคโนโลยีชีวภาพกับโลกสมัยใหม่    3(3-0-6) 
BIOT 101  :   Biotechnology and Modern Word 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

การบูรณาการความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต วิทยาการและเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ต่อชีวิต 

Integration of knowledge and understanding of modern biotechnology to life, 
modern science and biotechnology, trends of biotechnology development, impacts of 
modern biotechnology on life. 
 

บธ.กจ. 103 (703103)  :   การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น    3(3-0-6) 
MGMT 103   :   Introduction to Entrepreneurship and Business 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกจิ
คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ      
หลักการจัดการ การจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ 
และจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ 

Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and 
business opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors, 
environment, types of business, forms of business, business plans, principle of management, 
marketing management, production management, financial management, accounting, 
taxation, business law, international business and business ethics for entrepreneur. 
 

นว.ด. 107 (888107)  :   การเริ่มต้นธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม     3(3-0-6) 
DIN 107   :   Business Startup on Digital Platform 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

การเปิดความคิดทางธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม แรงจูงใจของผู้ก่อตั้งธุรกิจบนดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 7 เทคนิคสำหรับการออกแบบการเริ่มต้นธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม การค้นพบความเป็นไปได้
ทางธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม แนวคิดของหน้าที่กับการปฏิบัติตามธรรมเนียม แนวคิดองค์ประกอบ ทัศนคติ
ในการทำงาน การเริ่มต้นธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

Opening up the business idea on digital platform. Founder’ s motivation to 
startup business on digital platform. Seven techniques for startup design on digital platform. 
Discovering business potential on digital platform. “Function” versus “convention” concepts. 
Component concept. Working attitude. Startup execution on digital platform. 
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อ.อก. 112 (610112)  :   นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร      3(3-0-6) 
AG 112   :   Food Product Innovation 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร วัฒนธรรมทางอาหาร ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แนวคิดการสร้างนวัตกรรมอาหาร การออกแบบและตกแต่ง
อาหาร การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ทรัพย์สินทางปัญญาและกรณีศึกษา 

Definition and importance of food product innovation, food culture, types of 
new products, principles of food product development, concept of food innovation, food 
design and decoration, new product testing, intellectual property and case studies. 
 

ม.จว. 110 (013110)  :   จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
PSY 110   :   Psychology and Daily Life 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี ; สำหรับนักศึกษาท่ีไม่ใช่วิชาเอก 

จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล ปัจจัยด้านสังคม 

Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social 
factors. 
 

ว.วท. 116 (201116)  :   วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน     3(3-0-6) 
SC 116   :   Science and Global Warming 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

แก๊สเรือนกระจกและปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ นโยบาย 
นวัตกรรม และการปฏิบัติเพื่อรับมือภาวะโลกร้อนและภัยธรรมชาติบรรยากาศ พลังงานและการถ่ายโอน
พลังงานความร้อนในอากาศ และมหาสมุทร สภาพอากาศและการคาดการณ์ภูมิอากาศ การปรับตัวและ     
การผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Greenhouse gases and greenhouse effect, global warming and its impact, 
policy, innovation and conduct for coping global warming and natural disaster, atmosphere, 
energy and heat transfer in air and ocean, weather and climate projection, climate change 
adaptation and mitigation. 
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อ.ทช. 100 (602100)  :   การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น    3(3-0-6) 
BIOT 100   :   Introduction to Application of Biotechnology 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

ประวัติการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ บทบาทของสิ่งมีชีวิตกับเทคโนโลยีชีวภาพ บทบาท
ของเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ บทบาท
ของเทคโนโลยีชีวภาพต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ จริยธรรมและข้อควรระวังทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต 

History of biotechnology development, roles of organisms in biotechnology, 
roles of biotechnology in daily life, roles of biotechnology in environment and conservation, 
roles of biotechnology in economy and country’s development, ethics and bewareness in 
biotechnology and future trends in biotechnology development. 
 

ร.ท. 104 (140104)  :   การเป็นพลเมือง       3(3-0-6) 
PG 104   :   Citizenship 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง แนวคิดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
พลเมือง การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ การสร้าง
จิตสำนึกและศีลธรรมอนัดีในความรับผดิชอบต่อสงัคมและผลประโยชน์ส่วนรวม การเป็นพลเมืองกบัการเรยีนรู้
และการดำรงตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสร้างทศันคติเชิงบวกเพื่อการแก้ไขปญัหา
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และค่านิยมของชุมชนและสังคม 
การเป็นพลเมืองที่มีความรู้และความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและประวัติศ าสตร์ท้องถ่ิน        
การเรียนรู้จริยธรรมในวิชาชีพของตน 

Meaning, definition and concept of citizenship. Rights, liberties and obligations 
of citizenship. Problems awareness of daily life at local, national and international levels. 
Creation of public mind and moral for social responsibility and social awareness. Citizenship 
and the way of life in plural and multicultural societies. Creating a positive and peaceful 
attitude to enable conflict resolution by peaceful means. Political expression under laws, 
regulations, social norms and communal practice. Citizenship and the understanding of 
cultural tradition and local history. Ethics and vocational citizen. 
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วจ.ศป. 115 (109115)  :   ชีวิตกับสุนทรียะ       3(3-0-6) 
FAGE 115   :   Life and Aesthetics 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

ความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติ งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อ
สมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน สุนทรียะในงานศิลปะตะวันตกและตะวันออก ขนบจารีตวัฒนธรรม คติ ความเช่ือ 
และผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สะท้อนจากภูมิปัญญาของสังคม 

Beauty in general found in nature, works of art, traditions and culture and 
modern media used in daily life. Aesthetics in western and eastern art. Traditions and 
culture, beliefs and cultural creations that reflect social wisdom. 
 

ศท.อ. 100 (951100)  :   ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน      3(3-0-6) 
ANI 100   :   Modern Life and Animation 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

ความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์แอนนิเมชันและภาพยนตร์แอนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบ
แอนนิเมชันในปัจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสร้างแอนนิเมชันเบือ้งต้น เช่น ข้ันเตรียมการผลิต การผลิตและ
หลังการผลิต การใช้ไฟล์ในงานแอนนิเมชันต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา การออกแบบตัวละคร   
แอนนิเมชันเบื้องต้น 

Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms 
of animation at present day. Idea and basic process of animation production, for instance, 
preproduction, production, and post-production. File utilization in presenting the animation 
projects of students. And the basic design of animation character. 
 

ม.ศน. 200 (012200)  :   จิตอาสา        3(2-2-5) 
RE 200   :   Mind Volunteer 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

แนวคิดเรื่องจิตอาสา หลักธรรมพื้นฐานของจิตอาสาในศาสนาต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติงานด้วยจิต
อาสา 

The concept of mind volunteer, basic principles of mind volunteer in various 
religions, the practice of mind volunteer. 
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ร.รปศ. 100 (128100)  :   การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
PA 100   :   Basic Good Governance in Administration 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

ความหมายและแนวคิดของหลักธรรมาภิบาล สภาพปัญหาและการพัฒนาจริยธรรมในภาครัฐ 
ตัวช้ีวัดหรือองค์ประกอบธรรมาภิบาลในภาครัฐ คุณธรรมของการเป็นนักศึกษา กรณีศึกษาการใช้               
หลักธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ การนำเสนองานกลุ่ม 

Meaning and concepts of good governance. The problem and the ethics 
development in government units. Good governance components and indicators of 
government units. Student morality and ethics. Case studies of good governance in 
government units. Student presentations. 
 

ส.ภม. 153 (154153)  :   ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม่      3(3-0-6) 
GEO 153   :   Disaster in Modern World 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติมนุษย์และเทคโนโลยี 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ สิ่งที่ควรทำเมื่อเกิดภัยพิบัติและ
การให้ความช่วยแหลือผู้ประสบภัย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 

Basic knowledge of natural disasters. Basic knowledge of man-made disasters 
and technology. Disaster preparedness. Disaster prevention and mitigation. Things to do 
when disasters occur and giving help for casualty. Technologies for disaster management. 
 

ว.วท. 115 (201115)  :   ชีวิตและพลังงาน       3(3-0-6) 
SC 115   :   Life and Energy 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

แหล่งกำเนิดพลังงาน ความสัมพันธ์ของพลังงานกับชีวิต วิถีการเปลี่ยนรูปพลังงานในสิ่งมีชีวิต 
วิถีการเปลี่ยนรูปพลังงานในสิ่งไม่มีชีวิต วัฏจักรของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน การถ่ายทอดพลังงาน
ระหว่างพืช สัตว์และมนุษย์ในระบบนิเวศ กระบวนการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ความปลอดภัยของ
การใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน 

Energy sources, relations of Energy to life, ways of energy conversion of living 
things, ways of energy conversion of non-living things, Cycle of energy and its transformation, 
The flow of energy through plants, animals and humans in the ecosystem, Conservation of 
energy in daily life and Safety of energy in daily life. 
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ก.ปว. 221 (365221)  :   หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
FORA 221   :   Principles of Conservation 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

ความหมาย ความสำคัญ และขอบเขตของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศกับมนุษย์ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจำแนก 
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ใช้แล้วไม่หมด ประเภทที่ใช้แล้วหมดไป 
และประเภทที่ใช้แล้วฟื้นฟูทดแทนได้ ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เน้นประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ฟื้นฟูทดแทนได้เพื่อการอนุรักษ์ โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรป่าไม้ 
สัตว์ป่า ลุ่มน้ำ และทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ตัวอย่าง
การจัดการฯ: ป่าชุมชน วนเกษตร ป่าไม้กับการลดภาวะโลกร้อน 

Definition, importance and scope of environment, Interrelationship among 
environment, natural resources, ecosystem and human beings, Approach to natural resource 
and environmental conservation, Classification of natural resources ( NR) into 3 categories: In-
exhaustible NR, exhaustible NR and renewable NR, Problems concerning environment and 
natural resources, with particular to renewable NR for conservation: biodiversity, forest, 
wildlife, watershed and human resource, Participatory Natural Resource Management (PNRM) 
for sustainability, Examples of PNRM: Community forestry and Agroforestry, Forest and Global 
Warming mitigation. 
 

อ.ทช. 102 (602102)  :   ชีวิตกับพลังงานทางเลือก      3(3-0-6) 
BIOT 102   :   Life and Alternative Energy 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

ปัญหาทางพลังงานในปัจจุบัน พลังงานทางเลือก การใช้พลังงานทางเลือกในชีวิตประจำวัน 
และพลังงานของประเทศ รวมทั้งอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

Present energy problems, alternative energy, alternative energy in daily life 
and energy of country, including barrier and its solving. 
 

สพ. 105 (651105)  :   ระบบนิเวศกับสุขภาพ      3(3-0-6) 
VM 105   :   Ecosystem and Health 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

ความเช่ือมโยงระหว่างระบบนิเวศกับสุขภาพและผลกระทบต่อมนุษย์ และสัตว์ต่าง  ๆ     
การบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายผลของความเปลี่ยนแปลงในสังคมพืช สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ 



 119 

The relations between ecosystem and health and effects on human and 
animal life. Integration of knowledge of science for explaining the changes of plants, animals 
and environment, especially the changes that affect to human life effects. 
 

ว.ชว. 147 (202147) :   ชีววิทยาสำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   4(3-3-6) 
BIOL 147  :   Biology for Agricultural Students 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

บทนำ ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระดับทางชีวภาพ   
สารเคมีของชีวิต เซลล์ เมแทบอลิซึม และการหายใจระดับเซลล์ พันธุศาสตร์  วิวัฒนาการ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ การจัดจำแนก โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ พฤติกรรม ระบบ
นิเวศ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

Introduction, scientific methods, properties of life, level of biological 
organization, chemicals of life, cell, metabolism and cellular respiration, genetics, evolution, 
biodiversity and classification, structure and function of plant, structure and function of 
animal, behavior, ecosystem and related laboratory. 
 

ว.ชว. 231 (202231) :   พันธุศาสตร์ 1      4(3-3-6) 
BIOL 231  :   Genetics 1 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ว.ชว. 101 (202101) และ 103 (202103); หรือ ว.ชว. 147 (202147); 

หรือ ว.ชว. 184 (202184) 
เมนเดลเลียนยีน มัลติเปิลอัลลีล ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ การกำหนดเพศ

และพันธุกรรมที่ข้ึนกับเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและรีคอมบิเนชัน การถ่ายทอดลักษณะทางปริมาณ    
พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์สำหรับการปรับปรุงพันธ์ุ ความผิดปกติเชิงจำนวนและโครงสร้างของ
โครโมโซม มิวเตชัน อิทธิพลของแม่และพันธุกรรมในไซโต พลาสซึม สารพันธุกรรมและการแสดงออกของ      
ยีน พันธุวิศวกรรม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

Mendelian genes, multiple alleles, probability and Chi-square test, sex 
determination and sex-linked traits, linkage and recombination, quantitative traits, population 
genetics, genetics for breeding, numerical and structural chromosome aberration, mutation, 
maternal effects and cytoplasmic heredity, genetic material and gene expression, genetic 
engineering, and related laboratory. 
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ว.คม. 111 (203111) :   เคมี 1       3(3-0-6) 
CHEM 111  :   Chemistry 1 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

บทนำและปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภท    
ต่าง ๆ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี เคมีไฟฟ้า สารละลายและคอลลอยด์ กรด-เบส และจลนพลศาสตร์
เชิงเคมี 

Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding 
in various compounds, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry, 
solutions and colloids, acid-bases and chemical kinetics. 
 

ว.คม. 115 (203115) :   ปฏิบัติการเคมี 1      1(0-3-0) 
CHEM 115  :   Chemistry Laboratory 1 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ลงทะเบียนเรียนพร้อม ว.คม. 111 (203111) 

เทคนิคต่าง ๆ ในปฏิบัติการเคมี ปฏิกิริยาของทองแดง สารกำหนดปริมาณ:การสังเคราะห์
แคลเซียม ออกซาเลต การสังเคราะห์โพแทสเซียมอะลัมจากอะลูมเินียมฟอยล์ พันธะเคมีและโครงสรา้งโมเลกลุ 
สมดุลเคมี เอนทัลปีของปฏิกิริยา เซลล์กัลวานิกและเซลล์ความเข้มข้น อิเล็กโทรลิซิส การหามวลโมเลกุล     
โดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยือกแข็ง สมดุลกรดเบสและบัฟเฟอร์ กราฟการไทเทรตระหว่างกรด –เบส    
การไทเทรตระหว่างกรด–เบส การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี: ไอโอดิเนชันของแอซีโตน และการทดลอง
พิเศษ 

Chemistry laboratory techniques, reactions of copper, limiting agent: synthesis of 
calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and 
molecular structure, chemical equilibria, enthalpy of reactions, galvanic and concentration 
cells, electrolysis, determination of molar weight by freezing point depression, acid-base 
equilibria and buffers, titration curves of acid-base, acid-base titration, determination of rate 
of reaction: iodination of acetone and special experiments. 
 

ว.คม. 206 (203206) :   เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี   3(3-0-6) 
CHEM 206  :   Organic Chemistry for Non-Chemistry Students 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ว.คม. 104 (203104) หรือ ว.คม. 111 (203111) 

การจำแนกและการเรียกช่ือ พันธะในโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์      
การวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ แอลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน ไอโซเมอริซึมและไอโซเมอร์โครงรูป สเตอริโอเคมี 
สารประกอบแอโรแมติก สารประกอบแฮโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์และคีโตน 
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโน เปปไทด์ และโปรตีน 
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Classification and nomenclature, bonding in molecules of organic compounds, 
organic reactions, organic compounds analysis, aliphatic hydrocarbons, isomerism and 
conformational isomers, stereochemistry, aromatic compounds, halogen compounds, 
alcohols, phenols and ethers, amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids and 
derivatives, carbohydrates, lipids, amino acids, peptides and proteins. 
 

ว.คม. 209 (203209) :   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี  1(0-3-0) 
CHEM 209  :   Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry  

    Students 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ว.คม. 108 (203108) หรือ ว.คม. 115 (203115); และลงทะเบียนเรียน 

พร้อมว.คม. 206 (203206) 
แนะนำอุปกรณ์และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐาน

ทางเคมีอินทรีย์ ไอโซเมอร์โครงรูปและสเตอริโอไอโซเมอร์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน และการวิเคราะห์หา
หมู่ฟังก์ชันเบื้องต้น 

Introduction to the equipment and safety procedure in chemistry laboratory, basic 
laboratory techniques in organic chemistry, conformational isomers and stereoisomers, basic 
organic reactions and preliminary analysis of functional groups. 
 

ว.คณ. 108 (206108) :   คณิตศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
MATH 108  :   Elementary Mathematics 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง
และการประยุกต์ อนุพันธ์ย่อย เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นและการประยุกต์ กําหนดการเชิงเส้น 

Differentiation and applications, integration and applications, first-order differential 
equations and some applications, partial derivatives, matrices and systems of linear 
equations and applications, linear programming. 
 

ว.ฟส. 181 (207181) :   ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์     3(3-0-6) 
PHYS 181  :   Physics for Agricultural Students 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

กลศาสตร์และกลศาสตร์ของของไหล คลื่นและเสียง ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และ         
อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่และ            
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
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Mechanics and fluid mechanics. Waves and sound, heat, kinetic theory of gases 
and thermodynamics. Electricity, direct current and alternating current. Optics, modern 
physics and nuclear physics. 
 

ว.ฟส. 191 (207191)  :   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   1(0-3-0) 
PHYS 191  :   Physics Laboratory for Agricultural Students 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการทดลองพื้นฐานและการประยุกต์ทางฟิสิกส์ สำหรับ
นักศึกษาเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการทดลองต่าง ๆ  ทางกลศาสตร์ ความร้อน คลื่นกล ไฟฟ้าทัศนศาสตร์
และฟิสิกส์ยุคใหม่ ที่เป็นไปตามเนื้อหาของกระบวนวิชา ว.ฟส. 181 

A laboratory course dealing with basic experimental techniques and applications in 
physics for agricultural students, consisting of various experiments in mechanics, thermal 
physics, mechanical waves, electricity, optics and modern physics in accordance with course 
content in PHYS 181. 
 

ว.ชท. 315 (211315) :   ชีวเคมีเบื้องต้น      3(3-0-6) 
BCT 315  :   Introductory Biochemistry 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ว.คม. 202 (203202) หรือ ว.คม. 204 (203204) หรือ ว.คม. 206 (203206) 

บทนำสู่ชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต : เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ หลักการและเทคนิคทางชีวเคมี 
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์และโคเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก การส่งผ่านอิเล็กตรอนและ
ชีวพลังงานศาสตร์ และชีวเคมีประยุกต์ 

Introduction to the biochemistry of life: cells and subcellular organelles, principles 
and techniques of biochemistry, carbohydrates, lipids, amino acids and proteins, enzyme and 
co-enzymes, nucleic acids, electron transport and bioenergetics, applied biochemistry. 
 

ว.ชท. 319 (211319) :   ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น     1(0-3-0) 
BCT 319  :   Introductory Biochemistry Laboratory 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ลงทะเบียนเรียนพร้อม ว.ชท. 315 (211315) 

คาร์โบไฮเดรต ชีวพลังงาน ลพิิด โปรตีน เอนไซม์ และกรดนิวคลีอิก 
Carbohydrates, bioenergetics, lipids, proteins, enzymes and nucleic acids. 
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ว.จช. 205 (215205) :   จุลชีววิทยา       3(3-0-6) 
MICB 205  :   Microbiology 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ว.ชว. 102 (202102) และ ว.ชว. 104 (202104) ; หรือ ว.ชว. 147 (202147) 

บทนำ ประวัติของจุลชีววิทยา วิธีการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์โพรแคริโอตและยูแคริโอต      
ความหลากหลายและการจัดจำแนกแบคทีเรีย โภชนาการและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการเติบโตของ
จุลินทรีย์  เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์และการก่อโรค ไวรัสและภูมิคุ้มกันวิทยา พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและอาหาร และจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

Introduction, history of microbiology, the methods in microbiology, Procaryotic and 
eukaryotic microorganisms, bacterial diversity and classification, nutrition and cultivation of 
microorganisms and microbial growth, microbial metabolism, microorganisms and diseases, 
viruses and immunology, microbial genetics and biotechnology, Industrial and food 
microbiology and environmental microbiology. 
 

ว.จช. 206 (215206) :   ปฏิบัติการจุลชีววิทยา     1(0-3-0) 
MICB 206  :   Microbiology Laboratory 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ลงทะเบียนเรียนพร้อม ว.จช. 205 (215205) 

เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ โครงสร้างของ
แบคทีเรีย การเจริญเติบโตและธาตุอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโต การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในสภาพไร้
ออกซิเจน แบบแผนการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย การทำงานในแง่เมตาโบลิซึมของแบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัส 
ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาของน้ำดื่ม จุลชีววิทยาของอากาศ จุลชีววิทยาของดิน 

Basic technique in microbiology, microorganism control, microorganism cultivation, 
bacterial structure, microbial growth and nutrition, anaerobic cultivation, microbial growth 
phase, microbial metabolism, fungi, viruses, immunology, industrial microbiology, drinking 
water microbiology, air microbiology, soil microbiology. 
 

ก.ศฐ. 202 (351202) :   เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4) 
AEC 202  :   Introduction to Agricultural Economics 

and Agribusiness Management 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ใช้ในการจัดการด้านเกษตร การจัดการด้าน
การผลิต และการตลาดในธุรกิจเกษตร บัญชีฟาร์ม การบริหารธุรกิจเกษตรในยุคดิจิทัล จริยธรรมในการจัด   
การด้านเกษตรและการบริหารธุรกิจเกษตร 

Basic concepts of microeconomics and macroeconomics for agricultural 
management, production and marketing management in agribusiness, farm accounting, 
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agribusiness management in the digital age, ethics in agricultural and agribusiness 
management. 
 

ก.สศ. 210 (356210) :   สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเบื้องต้น    2(2-0-4) 
ANS 210  :   Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

ความสำคัญของปศุสัตว์และสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธ์ุ การสืบพันธ์ุ การเจริญเติบโต อาหารและ
การย่อยอาหาร การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรค การสุขาภิบาล เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์และ
สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์น้ำ 

Importance of livestock and aquatic animals, breeds and breeding, reproduction, 
growth, feed and digestion, livestock production, aquaculture, animal disease, sanitation, 
livestock and aquatic animals biotechnology and their products. 
 

ก.กฏ. 210 (357210) :   แมลงศัตรูทางการเกษตร     2(1-3-2) 
ENT 210  :   Agricultural Insect Pests 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ว.ชว. 101 (202101); หรือ ว.ชว. 147 (202147); หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความสำคัญของแมลงศัตรูทางการเกษตร กายวิภาค การเจริญเติบโตและการถอดรูปของแมลง 
แนวทางการจำแนกอันดับของแมลง ความสำคัญทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูสำคัญทางพืชไร่ พืชผัก ไม้ผลและ
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว แมลงศัตรูสำคัญในชุมชนเมือง รวมทั้งหลักการในการบริหารแมลงศัตรูสำคัญ       
ทางเศรษฐกิจ 

Significant roles of agricultural insect pests, insect growth, insect anatomy, and 
metamorphosis. Classification and identification in insect orders. Economic importance of 
insect pests of field crops, vegetables, fruit crops, and postharvest products. Urban insects of 
economic importance. Including principles of insect pest management. 
 

ก.พศ. 210 (363210) :   การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องต้น    4(3-3-6) 
PLS 210  :   Introduction to Plant Production 

and Soil Management 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

ระบบการผลิตพืช การจำแนกพืชและโครงสร้างของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืช มาตรฐาน  
การผลิตพืชเพื่อความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการดิน ธาตุอาหาร และน้ำเพื่อการผลิตพืช    
การขยายพันธ์ุพืช การผลิตพืชเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ่การจดัการศัตรพูืช และการจัดการหลงั
การเก็บเกี่ยวผลิตผล 

Plant production system; plant classification and structure; factors affecting plant 
production; plant production standards for safety and environmental stewardship; soil, 
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nutrient and water management for plant production; plant propagation; commercial crop 
production; modern agricultural technology; pest management; and postharvest 
management of produces. 

 

ก.กษ. 210 (400210) :   นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น     2(2-0-4) 
AGRI 210  :   Introduction to Agricultural Innovations 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

แนวคิดของนวัตกรรมการเกษตร วิธีการของระบบการจดัการฟาร์มทีท่ันสมัย เทคโนโลยีการเกษตร
ในระบบการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย การจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตรแบบทันสมัย การควบคุมโรคและ
ศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการผลิตสัตว์ ระบบสารสนเทศเพื่อ       
การตัดสินใจทางการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบการเกษตรแบบทันสมัย เครื่องจักรกลเกษตรในยุค
เกษตรสมัยใหม่ โรงเรือนอัจฉริยะ การจัดการข้อมูลเพื่อการเกษตรแบบแม่นยำสูง ระบบติดตาม ควบคุม และ
สั่งการอัตโนมัติในการเกษตรสมัยใหม่ การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในทางการเกษตร และการสื่อสาร
ดิจิทัลทางการเกษตร 

Concepts of agricultural innovation; approaches of modern agricultural system and 
management; agricultural technologies in modern farm management system, soil and water 
management for modern agriculture, disease and pest controls, animal production system 
with modern technologies, and information system for agricultural decision making; tools and 
equipment in modern agricultural system; farm mechanics in modern agriculture; intelligent 
farmhouse; data management for precision agriculture; automatic monitoring, controlling, 
and functioning systems in modern agriculture; big data utilization in agriculture; and digital 
media communication for agriculture. 
 

ก.สศ. 190 (356190) :   การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นำ้ 1  1(0-6-0) 
ANS 190  :   Professional Skill Training in Animal and  

Aquatic Sciences 1 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่ม ี

การฝกึปฏิบัตงิานในฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์น้ำ 
Practical work in livestock and aquaculture farms. 
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ก.สศ. 290 (356290) :   การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นำ้ 2  1(0-6-0) 
ANS 290  :   Professional Skill Training in Animal and  

Aquatic Sciences 2 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 190 (356190) 

การฝึกปฏิบัติงานและการจัดการการผลิตในฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์น้ำ 
Practical work and production management in livestock and aquaculture farms. 

 

ก.สศ. 310 (356310) :   สรีรวิทยาของสัตว์เศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
ANS 310  :   Physiology of Economic Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การเจริญเติบโตและพัฒนา เลือดและระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบการหายใจ 
ระบบการย่อยอาหาร น้ำ อิเล็กโทรไลต์ และการทำงานของไต ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อม      
ไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุเพศผู้ ระบบสืบพันธ์ุเพศเมียในสัตว์เศรษฐกิจ 

Growth and development, blood and circulatory system, immune system, 
respiratory system, digestive system, water, electrolytes and kidney function, nervous 
system, muscular system, endocrine system, male reproductive system and female 
reproductive system in economic animals. 
 

ก.สศ. 312 (356312) :   สรีรวิทยาสัตว์น้ำเศรษฐกิจ     3(2-3-4) 
ANS 312  :   Physiology of Economic Aquatic Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสรีรวิทยาและลักษณะของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ระบบโครงร่างและการเคลื่อนที่
ของสัตว์น้ำ ระบบทางเดินอาหาร ระบบการหายใจและการหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบสืบพันธ์ุ   
การขับถ่าย และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

General knowledge of physiology and characteristic of economical aquatic animals, 
skeleton system and movement of aquatic animals, digestive system, respiratory system, 
blood circulation system, nervous system, reproductive system, excretory system, and apply 
knowledge of physiology in economical aquatic animals. 
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ก.สศ. 314 (356314) :   มีนวิทยา       3(2-3-4) 
ANS 314   :   Ichthyology 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ประวัติมีนวิทยาและการศึกษามีนวิทยา รูปร่างและลักษณะภายนอกของปลา ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบโครงร่างภายในระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธ์ุ     
ระบบขับถ่ายของเสียและการปรับสมดุลร่างกาย ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การจัดหมวดหมู่ของ
ปลา และปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย 

The history of ichthyology and study in Ichthyology, forms and external features of 
fishes, muscular system, endoskeletal system, respiratory system, blood circulation system, 
the organs of digestive tracts, reproductive system, excretory system and osmoregulation, 
nervous system and sense organs, and classification of fishes and economic fishes of 
Thailand. 
 

ก.สศ. 320 (356320) :   สถิติวิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์   3(3-0-6) 
ANS 320  :   Statistical Analysis and Experimental Design  

in Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ท่ีเรียนวิชาเอกสัตวแพทยศาสตร์ หรือ ก.สศ. 210 (356210) 

พื้นฐานสถิติทางสัตวศาสตร์ ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การกระจายแบบซี            
การกระจายแบบที การกระจายแบบไคสแควร์ การกระจายแบบไบโนเมี่ยล การกระจายแบบเอฟ สหสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์วาเรียนซ์และโควาเรียนซ์ และการวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์ 

Basic statistics in animal science, introduction to probability, z-distribution, t-
distribution, Chi square distribution, binomial-distribution, F-distribution, correlation, 
regression, variance and covariance analysis, and experimental design in animal science. 
 

ก.สศ. 330 (356330) :   อาหารและการให้อาหารสัตว์     4(3-3-6) 
ANS 330  :   Feeds and Feeding 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความสำคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบอาหารสัตว์ หลักการให้อาหาร
สัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การใช้แปลงหญ้าและการถนอมพืชอาหารสัตว์ การเก็บรักษาและการเตรียม
วัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อการผสมอาหาร การคำนวณสูตรอาหาร การประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหารสตัว์ โดยวิธี
ทางกายภาพและทางเคมี 

The importance of feeds, types of nutrients, nature of feedstuffs, principles of 
livestock feeding, forage usage and conservation, storage and preparation of feedstuffs, feed 
formulation, feedstuffs quality evaluations by physical and chemical methods. 
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ก.สศ. 350 (356350) :   หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     3(3-0-6) 
ANS 350  :   Principles of Aquaculture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประวัติและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและ
สภาวะปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับดินและน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ พันธ์ุสัตว์น้ำ และอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนชนิดของสัตว์น้ำที่นิยมเลี้ยง 

General information of aquaculture, history and technology of aquaculture and 
current status of aquaculture in Thailand, knowledge of soil and water for aquaculture, 
aquatic breed, feedstuff for aquaculture, popular types of aquatic animals. 
 

ก.สศ. 357 (356357) :   แพลงก์ตอนวิทยาสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(2-3-4) 
ANS 357  :   Planktonology for Aquaculture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ประเภทและการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน บทบาทของแพลงก์ตอนที่มีต่อห่วงโซ่อาหารของ   
สัตว์น้ำ การเจริญและการสืบพันธ์ุ ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายพันธ์ุ การวิเคราะห์และการวางแผนการผลิต
แพลงก์ตอนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และการใช้ประโยชน์แพลงก์ตอน               
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและในด้านอื่น ๆ 

Types and classification of planktons, roles of planktons in aquatic food chain, 
growth and reproduction, influence factors of plankton propagation, analysis and planning 
for plankton culture in aquaculture, plankton culture and utilization of plankton for 
aquaculture and other ways. 
 

ก.สศ. 370 (356370) :   สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม  3(2-3-4) 
ANS 370  :   Sanitation and Herd Health Control in Farm Animal 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความสำคัญของสุขภาพเบื้องต้นในสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น วัคซีน
และภูมิคุ้มกันโรค หลักการใช้ยาในสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม หลักการใช้เครื่องมือและการเย็บแผล หัตถการเบื้องต้น 
การทำเมตตาฆาตและการผ่าซากชันสูตรโรค หลักสุขาภิบาลสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม และหลักการควบคุมและ
ป้องกันโรคสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 

The importance of farm animal health, laboratory for observing farm animal 
sample, vaccination and immunity, drug using in farm animals, types and using of surgical 
instruments and wound sutures, basic procedural skills, euthanasia and necropsy method, 
sanitation in farm animals, and herd health program in farm animals. 



 129 

 

ก.สศ. 378 (356378) :   การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(2-3-4) 
ANS 378  :   Water Quality Management in Aquaculture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความสำคัญของคุณภาพน้ำต่อการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ ลักษณะทางกายภาพของน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์นำ้ 
ลักษณะทางเคมีของน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ นิเวศวิทยาของบ่อเลี้ย งสัตว์น้ำ ข้อกำหนดคุณภาพน้ำสำหรับ       
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเด็นด้านความยั่งยืนและ
สิ่งแวดล้อม 

The importance of water quality for aquaculture, physical characteristics of water 
in aquaculture ponds, chemical characteristics of water in aquaculture ponds, ecology of 
aquaculture ponds, water quality requirements for aquaculture, water quality managements 
in aquaculture, and sustainability and environmental issues. 
 

ก.สศ. 379 (356379) :   จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวบาล   3(3-0-6) 
ANS 379  :   Ethics and Code of Ethics for Animal Husbandry 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

หลักการและความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวบาล ความเครียดและผลของ
พันธุกรรมต่อสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม สวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มต่อคุณภาพผลผลิต เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม จรรยาบรรณ    
การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวบาลในอนาคต 

Principles and importance of ethics and code of ethics for animal husbandry; 
stress and genetic effects on farm animal welfare; farm animal welfare on product quality, 
economy, society and environment; universal declaration of farm animal welfare; farm 
animal welfare management; ethical guidelines for the use of animal; future of ethics and 
code of ethics for animal husbandry. 
 

ก.สศ. 386 (356386) :   โรคและสุขาภิบาลสัตว์น้ำ     3(2-3-4) 
ANS 386  :   Disease and Sanitation of Aquatic Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

บทนำและความสำคัญของโรคสัตว์น้ำ โรคปรสิตของสัตว์น้ำ โรคแบคทีเรียของสัตว์น้ำ โรคไวรัสของ
สัตว์น้ำ โรคเช้ือราของสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำที่ เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ            
การป้องกันและควบคุมโรคของสัตว์น้ำ และการวิจัยโรคของสัตว์น้ำ 

Introduction and the importance of aquatic animal diseases, parasitic diseases, 
bacterial diseases, viral diseases, fungal diseases, non-pathogenic diseases, aquatic animal 
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diagnostic techniques, prevention and control of aquatic animal diseases, and research of 
aquatic animal diseases. 
 

ก.สศ. 390 (356390) :    การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3 3(0-18-0) 
ANS 390  :   Professional Skill Training in Animal and  

Aquatic Sciences 3 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 290 (356290) 

การฝึกงานด้านสัตวศาสตร์และ/หรือสัตว์น้ำที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์
และสัตว์น้ำในการวางแผนงาน การดำเนินงานฟาร์ม การติดตามประเมินผล การรายงานผลการดำเนินงาน
ฟาร์ม การวิเคราะห์และแก้ปัญหา ในฟาร์มโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม ในฟาร์มของคณะและ
องค์กรภาครัฐ/เอกชน การจัดทำรายงานการฝึกงาน การนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 

Animal and/or aquaculture practice that apply theories related to livestock and 
aquaculture management in work planning, farm operations, monitoring and evaluation, 
reporting of farm performance, analysis and problem solving in farms using appropriate 
information in faculty's farms and government or private enterprise, preparation of internship 
reports, presentation and suggestion for job development. 
 

ก.สศ. 410 (356410) :   การสืบพันธุ์ของสัตว์เศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
ANS 410  :   Economic Animal Reproduction 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 310 (356310) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความสำคัญของการสืบพันธ์ุในสัตว์เศรษฐกิจ กายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะสืบพันธ์ุ สรีรวิทยาระบบ
สืบพันธ์ุเพศเมีย สรีรวิทยาระบบสืบพันธ์ุเพศผู้ การเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการตกไข่ การผสมเทียม         
การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของเอมบริโอ การตั้งท้องและการตรวจการตั้งท้อง การคลอดและการให้นม 
อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อการสืบพันธ์ุ และความล้มเหลวทางด้านการสืบพันธ์ุในสัตว์เศรษฐกิจ 

The importance of economic animal reproduction, anatomy of reproductive 
organs, physiology of the female reproductive system, physiology of the male reproductive 
system, estrous and ovulation synchronization, artificial insemination, fertilization and 
embryonic development, gestation and pregnancy diagnosis, parturition and lactation, effects 
of genetics and environment on reproduction, and reproduction failure in the economic 
animals. 
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ก.สศ. 417 (356417) :   ภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์นำ้     3(2-3-4) 
ANS 417  :   Aquatic Animal Immunology 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

บทนำเกี่ยวกับภูมิ คุ้มกันของสัตว์น้ำ ระบบภูมิ คุ้มกันไม่ เฉพาะ ระบบภูมิ คุ้มกันของเมือก        
ระบบภูมิคุ้มกันเฉพาะ การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน การวัดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และการประยุกต์
เทคโนโลยีชีวภาพในภูมิคุ้มกันทางสัตว์น้ำ 

Introduction to the immunology of aquatic animals, innate immune system, 
mucosal immunity, adaptive immune system, immune responses, measurement of immune 
responses, and application of biotechnology in aquatic animal immunology. 
 

ก.สศ. 420 (356420) :   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
ANS 420  :   Genetics Improvement of Economic Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 320 (356320) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การผสมพันธ์ุและการคัดเลือกสัตว์เศรษฐกิจ ตั้งแต่การคัดเลือกโดยดูตัว จนถึงการคัดเลือกเพื่อให้
ได้ลูกผสมที่ให้ผลดีที่สุด วิธีการผสมพันธ์ุ แผนการผสมพันธ์ุ และการคัดเลือกลักษณะที่มีความสำคัญ           
ทางเศรษฐกิจ แผนการผสมพันธ์ุและการคัดเลือกโค สุกร และสัตว์ปีก 

Breeding and selections of economic animals, from mass selection to selection for 
combining ability. Breeding methods, plan, and selection of the economically important 
traits of economic animals. Breeding plan and selection of cattle, swine, and poultry. 
 

ก.สศ. 427 (356427) :   พันธุศาสตร์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ     3(2-3-4) 
ANS 427  :   Economic Aquatic Animal Genetics 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

พันธุศาสตร์ของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ระบบผสมพันธ์ุสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  
การผสมเลือดชิด การปรับปรุงพันธ์ุด้วยการจัดการโครโมโซม พันธุศาสตร์ประชากรและการประยุกต์ใช้      
พันธุศาสตร์เซลล์ของปลา พันธุวิศวกรรมสัตว์น้ำและการประยุกต์ใช้ และการประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการประมง 

Genetics of economic aquatic animals, heredity, breeding system of economic 
aquatic animals, inbreeding, genetic improvement by means of chromosome-set 
manipulation, population genetics and application, cytogenetics of fish, genetic engineering 
of aquatic animals and application, application of genetics to enhance fishery productivity. 
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ก.สศ. 430 (356430) :   โภชนศาสตร์สัตว์      3(3-0-6) 
ANS 430  :   Animal Nutrition 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 330 (356330) หรือ ว.ชท. 315 (211315) หรือ ว.ชท. 319 (211319)  

หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
เคมีอาหาร การย่อย การดูดซึม และเมแทบอลิซึมของโภชนะต่าง ๆ ในสัตว์กระเพาะเดี่ยวและ    

สัตว์เค้ียวเอื้อง ข้ันตอนในการนำพลังงานไปใช้ประโยชน์ในร่างกายเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ และ         
วิธีการประเมินคุณภาพอาหารโดยระบบต่าง ๆ 

Food chemistry, digestion, absorption, and metabolism of nutrients in monogastric 
and ruminant animals, partition of energy for utilization of various functions of animal 
performance, methods of evaluating nutritive value. 
 

ก.สศ. 441 (356441) :   การผลิตสัตว์ปีก      3(3-0-6) 
ANS 441  :   Poultry Production 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การผลิตสัตว์ปีกของโลกและของประเทศไทย พันธ์ุ อาหาร การจัดการผลิตสัตว์ปีกที่สำคัญทาง
เศรษฐกิจ การผสมเทียม การฟักไข่ โรคระบาดที่สำคัญ และการจัดการของเสียโดยระบบก๊าซชีวภาพ 

Global and national industrial poultry production, breeds, feed, management, 
artificial insemination, incubation, epidemic diseases and waste management by biogas 
system. 
 

ก.สศ. 442 (356442) :   การผลิตสุกร       3(2-3-4) 
ANS 442  :   Swine Production 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

วิวัฒนาการและสถานการณ์การผลิตสุกร พันธ์ุ การคัดเลือกพันธ์ุ และการปรับปรุงพันธ์ุสุกร     
กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธ์ุสุกร พฤติกรรมและการปรับตัวภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนช้ืน อาหาร
และการให้อาหารสุกร ระบบโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มสุกร ระบบการจัดการฟาร์มและการผลิตสุกร 
โรคสุกรและสุขาภิบาลฟาร์ม การจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมของฟาร์มสุกร ระบบมาตรฐานฟาร์มสุกรและ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสัตว์ ตลาดและคุณภาพเนื้อสุกร 

Evolution and current status of swine production, breeds, selection, and swine 
breeding, anatomy and physiology of reproductive system of swine, behavior and adaptation 
under hot climate, feeds and feeding, housing system and equipment used in swine farm, 
farm management systems and swine production systems, swine diseases and farm 
sanitation, waste and environment management system of swine farm, Good Agricultural 
Practices (GAP) and regulation in swine farm, and swine marketing and pork quality. 
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ก.สศ. 443 (356443) :   การผลิตโคนม      3(3-0-6) 
ANS 443  :   Dairy Cow Production 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การเลี้ยงโคนมของโลกและในประเทศไทย สายพันธ์ุโคนม โภชนศาสตร์โคนม อาหารโคนมระยะ
ต่าง ๆ และการจัดการแปลงหญ้า การจัดการโคนมระยะต่าง ๆ การปรับปรุงพันธ์ุโคนม ระบบสืบพันธ์ุโคนม 
การสังเคราะห์น้ำนมและการรีดนม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคและแผนธุรกิจจำลองจากผลิตภัณฑ์แปรรูป
น้ำนมโค เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตโคนม การจัดการสุขภาพโคนม มาตรฐานฟาร์มโคนม การผลิตน้ำนม
คุณภาพสูง และธุรกิจโคนม 

Global and Thailand dairy cow production and breeds of dairy cow, feed and 
feeding, concentrate and roughage, and pastures for dairy cow, dairy cow management in 
difference stages, dairy cow breeding, reproductive management, milk synthesis and milking, 
milk products and milk processing, a business model from processed milk products, dairy 
cow biotechnology, health management, farm standard management and high quality milk 
production, and dairy business. 
 

ก.สศ. 454 (356454) :   การเพาะพันธุ์ปลา       3(2-3-4) 
ANS 454  :   Fish Breeding 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 350 (356350) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ประเภทและพันธ์ุปลา หลักการคัดเลือก การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลา วิธีการเพาะพันธ์ุปลา การจัด   
การเพาะพันธ์ุและอนุบาลลูกปลา เครื่องมืออุปกรณ์ในการเพาะพันธ์ุปลา และแผนการเพาะพันธ์ุปลา 

Types and breeds of fish, principles of selection, raising of broodfish, fish breeding 
methods, fish breeding management and nurseries, equipments for fish breeding, and fish 
breeding planning. 
 

ก.สศ. 459 (356459) :   เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่ง   3(3-0-6) 
ANS 459  :   Coastal Marine Culture Technology 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

วิธีการเพาะพันธ์ุและการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จำพวกกุ้ง ปู หอย ปลา สาหร่ายทะเล และอื่น ๆ      
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

Method of raising and culture for coastal marine animal consisting shrimp, crab, 
shellfish, fish, seaweed, and other coastal marine animal. 
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ก.สศ. 481 (356481) :   จรรยาบรรณการใช้สัตว์น้ำเพ่ืองานวิจัย   3(3-0-6) 
ANS 481  :   Aquatic Animal Ethics for Research 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

พระราชบัญญัติการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 ความหมายของสัตว์น้ำเพื่องาน   
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งกักขังและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสัตว์น้ำในงานทางวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้      
สัตว์น้ำให้เหมาะสมกับประเภทของงานทางวิทยาศาสตร์ วิธีการมาตรฐานที่เหมาะสมกับสัตว์น้ำสำหรับงาน    
ทางวิทยาศาสตร์ การทำเมตตาฆาตสัตว์น้ำที่เหมาะสมเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ บทบาทและ ข้ันตอนการขอ
จรรยาบรรณสัตว์น้ำเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานจรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว์น้ำระดับนานาชาติ 

Animals for scientific purposes act, A.D. 2015. Aquatic animal for scientific research 
meaning. Appropriate container and environment for aquatic animal in scientific research. 
Selection of aquatic animals suitable for scientific research type. Standard method suits for 
scientific research. Aquatic animal euthanasia for scientific research. Roles and aquatic animal 
ethics procedure. International standard aquatic animal ethics welfare. 
 

ก.สศ. 490 (356490) :   สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ   6 หน่วยกิต 
ANS 490  :   Cooperative Education in Animal and Aquatic Sciences 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 290 (356290) 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน เสมือนพนักงานไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต้การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงาน
พี่เลี้ยงที่ได้รับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

Working at the organization of a public or private sector as a member staff at least 
16 weeks and to be evaluated by an advisor and trainer assigned by the university and 
organization. 
 

ก.สศ. 497 (356497) :   สัมมนา 1       1(1-0-2) 
ANS 497  :   Seminar 1 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การเตรียมเอกสารนำเสนอ และการอภิปรายทางวิชาการสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ำตามหัวข้อที่ได้เลือกไว้ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 

Searching for relevant references, preparing the documents for presentation, and 
discussion on selected topics in Animal and Aquatic Sciences. Grading will be given on 
satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
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ก.สศ. 499 (356499) :   ปัญหาพิเศษ       3(0-9-0) 
ANS 499  :   Special Problems 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 390 (356390) หรือ นกัศกึษาชัน้ปท่ีี 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การกำหนดโจทย์ปัญหางานวิจัยและสมมุติฐาน การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง           
การกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ การเก็บข้อมูลวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย รวมถึงการเขียนรายงาน      
การวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 

Determining research questions and hypothesis, searching for literature reviews of 
related researches, setting objectives, methodology, collecting research data; research data 
analysis, writing research report in animal, and aquatic sciences. 
 

สพ. 306 (651306) :   กายวิภาคของสัตว์เลี้ยง     3(2-3-4) 
VM 306  :   Anatomy of Domestic Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 201 (356201) หรือ ก.สศ. 210 (356210) 

การศึกษามหกายวิภาคศาสตรเชิงเปรียบเทียบในสัตวเศรษฐกิจ ได้แก ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ      
หอหุมร่างกาย ทางเดินอาหาร หายใจ หัวใจร่วมหลอดเลือด ขับถ่ายปสสาวะ น้ำเหลือง ประสาทและ      
อวัยวะสัมผัสพิเศษ ตอมไรทอ และสืบพันธุ  

The study of comparative gross anatomy in economic animals in skeletal, 
muscular, integumentary, gastrointestinal, respiratory, cardiovascular, urinary, lymphatic, 
nervous system and special sense organs, endocrine and reproductive system in economic 
animals.  
 

ก.พร. 421 (353421) :   พืชอาหารสัตว์       3(3-0-6) 
AGRO 421  :   Forage Crops 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.พศ. 210 (363210) 

บทบาทพืชอาหารสัตว์ในระบบเกษตร อนุกรมวิธาน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา 
พัฒนาการการเจริญเติบโต การสร้างและการจัดการแปลงหญ้า คุณค่าทางอาหาร สารพิษในพืชอาหารสัตว์ 
การใช้ประโยชน์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ การพัฒนาพันธ์ุ และการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ของไทย 

Roles of forage crop in cropping system; taxonomy; botanical characteristics; 
physiology; development; growth; establishment and pasture management; nutritive value; 
toxin in forage crops; uses; forage preservations; varietal improvement and seed production 
of forage crops in Thailand. 
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ก.กว. 411 (355411) :   เครื่องจักรกลการเกษตร 1      3(3-0-6) 
FM 411  :   Agricultural Machinery 1 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

หลักการใช้เครื่องทุ่นแรงการเกษตร การจัดการเครื่องทุ่นแรงและพลังงานในการเกษตร ปัจจัย
เชิงกลในการผลิตทางการเกษตร 

Principles of agricultural machinery as labour-saving machine management, energy 
used in agriculture and mechanical factors in agricultural production 
 

ก.สศ. 334 (356334) :   สารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์    3(3-0-6) 
ANS 334  :   Mycotoxins in Animal Feed 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

สถานการณ์การปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซิน ไตรโคทีซีน ซีราลีโนน ฟูโมนิซิน โอคราทอกซิน 
สารพิษจากเช้ือราชนิดอื่น ๆ ในอาหารสัตว์ วิธีการตรวจสอบสารพิษจากเช้ือรา การประเมินความเสี่ยง        
การป้องกัน และการจัดการสารพิษจากเช้ือราในอาหารสัตว์ การปนเปื้อนของสารพิษจากเช้ือราในผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ กระบวนการขับสารพิษจากเช้ือรา ผลกระทบและมุมมองในอนาคตของสารพิษจากเช้ือรา              
ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

Occurrence of aflatoxins, trichothecenes, zearalenone, fumonisins, ochratoxins, 
and other type of mycotoxins contamination in animal feed. Mycotoxin determination 
methods, risk assessment, prevention and management of mycotoxins in animal feed, 
Mycotoxin contamination in animal products. Detoxification of mycotoxins. Impact and future 
perspectives of mycotoxins in livestock industry. 
 

ก.สศ. 335 (356335) :   การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง     3(3-0-6) 
ANS 335  :   Ruminants Feeding 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เค้ียวเอื้อง จุลินทรีย์ภายในกระเพาะหมัก เมแทบอลิซึมของ   
กระเพาะหมัก ความต้องการโภชนะของสัตว์เค้ียวเอื้อง หลักการให้อาหารสัตว์เค้ียวเอื้อง การประกอบสูตร
อาหารสำหรับสัตว์เค้ียวเอื้อง และการเพิ่มการใช้ประโยชน์ของอาหารสำหรับสัตว์เค้ียวเอื้อง 

Digestive system of ruminants, rumen microbiology, rumen metabolism, 
requirement of nutrients and feeding of ruminants, feed formulation for ruminants, and 
enhancing of feed utilization in ruminants. 
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ก.สศ. 336 (356336) :   โภชนาการและเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ   3(2-3-6) 
ANS 336  :   Nutrition and Feed Technology of Aquatic Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

สถานการณ์อาหารสัตว์น้ำ สรีรวิทยาทางเดินอาหาร ความต้องการสารโภชนะ สารเสริมเชิงหน้าที่ 
สูตรอาหารและ การผลิตอาหาร การประเมินอาหารและวัตถุดิบอาหาร อุปกรณ์และเทคโนโลยีการให้อาหาร 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำ และอาหารมีชีวิตในการเลี้ยงสัตว์น้ำ  

Overview of aquaculture feeds, physiology of digestive system, nutritional 
requirement, functional feed additives, feed formulation and manufacture, feeds and 
ingredient evaluations, feeding equipment and technology, environmental impact of waste 
from aquaculture, and live feeds in aquaculture. 
 
 

ก.สศ. 352 (356352) :   การจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือการประมง   3(3-0-6) 
ANS 352  :   Water Resource Management for Fisheries 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ลักษณะของแหล่งน้ำ ทรัพยากรในแหล่งน้ำ การเปลี่ยนแปลงของแหลง่น้ำ กิจกรรมการใช้แหล่งน้ำ
ทางการประมง กฎระเบียบการใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำทางการประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ และ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

Water resource morphology, Water resources, Water resource changes, Water 
resource usage for fisheries activities, Regulations of water resource usage for fisheries 
activities, Water resource conservation, Aquaculture technology for valuable and sustainable 
water resource management. 

 

ก.สศ. 353 (356353) :   การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน    3(3-0-6) 
ANS 353  :   Integrated Aquaculture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

หลักการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำแบบผสมผสาน ปัจจัยที่มีผลต่อกจิกรรมและสภาพแวดล้อม ต้นแบบของ
การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน การวิเคราะห์แผนการผลิตสัตว์น้ำ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต การดำเนินการในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ
การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานในปัจจุบัน และข้อจำกัดในการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน 

Principles of integrated aquaculture, considered factors affecting activities and 
environment, models of integrated aquaculture, analysis of planning of aquatic animals 
production, economic profitability and value adding to products, conduction of integrated 
aquaculture system, the current innovation and technology used in integrated aquaculture, 
and limitations of integrated aquaculture 
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ก.สศ. 354 (356354) :   การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
ANS 354  :   Economic Molluscs Aquaculture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงหอย ประเภทของหอยที่นิยมเพาะเลี้ยง       
การเลือกทำเล การเตรียมการเพาะเลี้ยง การคัดเลือกพันธ์ุ การจัดการคุณภาพน้ำ วิธีการปล่อยลูกหอย อาหาร
และการให้อาหาร การป้องกันกำจัดโรคและพยาธิศัตรู การบันทึกข้อมูลและประเมินผลผลิต การจับและ
ลำเลียง และการคำนวณต้นทุนการผลิต 

Current status of molluscs aquaculture industry, popular types of molluscs, 
location and molluscs culture preparation, breed selection, water quality management, 
postlarval molluscs nurseries, feed and feeding, parasitological disease prevention and 
elimination, data record and production assessment, harvesting and transportation, and 
calculating of production cost. 
 

ก.สศ. 356 (356356) :   การเพาะเลี้ยงกุ้งและปู     3(3-0-6) 
ANS 356  :   Shrimps and Crabs Aquaculture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

สถานการณ์ปัจจุบันของอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งกุง้และปู การคัดเลือกสถานที่การเลี้ยงกุ้งและปู 
การผสมพันธ์ุและเทคนิคการเลี้ยงกุ้งและปู การเตรียมระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งและปู การจัดการคุณภาพน้ำ    
ในการเพาะเลี้ยงกุ้งและปู อาหารและการให้อาหาร การจัดการสุขภาพในการเพาะเลี้ยงกุ้งและปู การเก็บเกี่ยว
และขนส่ง 

Current status of shrimps and crabs aquaculture industry, site selection for shrimps 
and crabs aquaculture, shrimps and crabs breeding and culturing techniques, preparation of 
culture systems, water quality management for shrimps and crab aquaculture, feed and 
feeding, shrimps and crabs health management, and harvest and transportation. 
 

ก.สศ. 358 (356358) :   หลักเบื้องต้นของการเลี้ยงปลา    3(2-3-4) 
ANS 358  :   Principles of Fish Culture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การเลี้ยงปลาเบื้องต้นและสภาพการเลี้ยงปลาในปัจจุบัน ชีววิทยาเบื้องต้นของปลา แหล่งน้ำและ
คุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงปลา การสร้างบ่อ การเตรียมบ่อ และการจัดการบ่อเลี้ยง อาหาร การให้อาหาร และ
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร พันธ์ุปลา การปรับปรุงพันธ์ุ และเทคโนโลยีการผลิตปรับปรุงพันธ์ุ การเพาะพันธ์ุ 
อนุบาลปลา และเทคโนโลยีการเพาะพันธ์ุและอนุบาลปลา การเลี้ยงปลาและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา โรคปลา
และการป้องกัน การวางแผนการผลิตและการจัดการฟาร์มปลา 
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Principle of fish culture and current fish culture, biology of fish, water resources 
and water quality for fish culture, construction, preparation and management of fish pond, 
feed and feeding, and technology of fish feed production, fish species and genetic 
improvement, and technology of genetic improvement, fish breeding and nursery, and 
technology of fish breeding and nursery, fish culture, and technology of fish culture, fish 
diseases and prevention, and planning of fish production and management of fish farm. 
     

ก.สศ. 377 (356377) :   มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    3(3-0-6) 
ANS 377  :   Standard of Aquaculture Farm 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 358 (356358) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ ระบบการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐาน Code of Conduct (COC)        
ระบบการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ระบบการผลิตสัตว์น้ำ
สวยงามประเภทเพาะพันธ์ุ ระบบการผลิตสัตว์น้ำสวยงามประเภทรวบรวม ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
สำหรับฟาร์มสัตว์น้ำ การออกแบบฟาร์มสัตว์น้ำให้ได้ตามมาตรฐานสากล แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการทำ
ฟาร์มสัตว์น้ำ และการใช้ยาและสารเคมีในการทำฟาร์มสัตว์น้ำ 

Standard of aquatic animal farm, Code of Conduct (CoC) production system, Good 
Aquaculture Practice (GAP) production system, aquaculture ornamental fish production 
system, collecting ornamental fish production system, biosecurity system for aquatic animal 
farm, good aquatic animal farming design, good practice in aquatic animal farm, and the use 
of antibiotics and chemicals in aquatic animal farm. 
 

ก.สศ. 380 (356380) :   สมุทรศาสตร์การประมง     3(3-0-6) 
ANS 380  :   Fisheries Oceanography 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความสำคัญของทะเล สมุทรศาสตร์ทางกายภาพ สมุทรศาสตร์ทางเคมี สมุทรศาสตร์ชีวภาพ   
สมุทรศาสตร์ธรณี สมุทรศาสตร์อุตุนิยมวิทยา และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสมุทรศาสตร์ประกอบการทำ     
การประมงทะเล 

Importance of oceans. Physical oceanography. Chemical oceanography. Biological 
oceanography. Geological oceanography. Meteorological oceanography. Application of 
oceanography for marine fisheries production. 
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ก.สศ. 385 (356385) :   โรคของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม     3(3-0-6) 
ANS 385  :   Diseases of Farm Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

สถานการณ์การเกิดโรคทางปศุสัตว์ของโลกและในประเทศไทย โรคที่มีเช้ือสาเหตุจากเช้ือรา พยาธิ 
โปรโตซัว เช้ือแบคทีเรีย ไวรัส รายละเอียดของแต่ละโรคประกอบด้วยสาเหตุ อาการ ลักษณะเฉพาะ ระยะฟัก
โรค วิการ (รอยโรค) พยาธิวิทยา การระบาด การวินิจฉัยโรค การรักษา การป้องกัน และการควบคุมโรค       
ในสัตว์ปีก สัตว์เค้ียวเอื้อง และสุกร 

Global and Thailand livestock diseases situation. Diseases caused by fungi, 
pathogens, protozoa, bacteria, viruses. The details of each disease, including causes, 
symptoms, characteristics, incubation period, pathogenesis (lesions), pathology, 
epidemiology, diagnosis, treatment, prevention, and control of the diseases in poultry, 
ruminant, and swine. 
 

ก.สศ. 387 (356387) :   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาด้านสัตวศาสตร์  3(3-0-6) 
ANS 387  :   Information Technology for Animal Sciences Study 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านสัตวศาสตร์ ชีวสารสนเทศด้านสัตวศาสตร์ ชุดคำสั่ง
สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณด้านสัตวศาสตร์ โปรแกรมทางสถิติด้านสัตวศาสตร์ ระบบฐานข้อ มูลขนาดใหญ่      
ด้านสัตวศาสตร์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้านสัตวศาสตร์ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน สัตวศาสตร์
ในอนาคต 

Information technology for animal sciences study, bioinformatics for animal 
sciences, calculated functions for animal sciences, statistical program for animal sciences, big 
data for animal science, Internet of Things for animal sciences, and future trend of 
information technology in animal sciences. 

 

ก.สศ. 388 (356388) :   กฎหมายและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง   3(3-0-6) 
ANS 388  :   Fishery Law and Resource Conservation 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติการประมง กฎกระทรวง และระเบียบเกี่ยวกับการประมง 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบองค์การ
สะพานปลาและกิจการแพปลา กฎหมายประมงระหว่างประเทศ ฐานสภาพแวดล้อมและทรัพยากรประมง 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง และหลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

General law, fishery act, ministerial regulations and royal decree of fisheries, act of 
fishery rights in Thai sea, act of fish marketing organization and wholesale activities, 
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international law of fisheries, environmental bases and fishery resources, deterioration 
problems of fishery resources, and principles of fishery resource conservation. 
 

ก.สศ. 389 (356389) :   สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
ANS 389  :   Farm Animals and the Environment 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิตและสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม การรับรู้ของสัตว์ต่อ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม มลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ในระบบฟาร์มต่อ
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ และแนวทางแก้ไข 

Environment factors influencing the production and welfare of farm animals, 
perception of the environment by animals, animal responses to the environment, effects of 
pollution from farm animals on the human environment and solution. 
 

ก.สศ. 413 (356413) :   เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการสืบพันธุ์ในสัตว์เศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
ANS 413  :   Biotechnology for Reproduction in Economic Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 310 (356310) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสืบพันธ์ุในการพัฒนาสัตว์เศรษฐกิจ การรีดเก็บและ         
การประเมินคุณภาพน้ำเช้ือสารเจือจางน้ำเช้ือ การแช่แข็งน้ำเช้ือ วิธีการในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อ      
การผสมเทียม เทคนิคการผสมเทียม การเก็บโอโอไซต์ การเจริญเติบโตของโอโอไซต์นอกร่างกาย การปฏิสนธิ
นอกร่างกาย การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนนอกร่างกาย การถ่ายฝากตัวอ่อน การพัฒนาของตัวอ่อนในระยะแรก   
เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน การแช่แข็งตัวอ่อน การคัดเพศตัวอ่อน การโคลนน่ิงสัตว์เศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้
เทคนิคทางด้านโอมิกส์เพื่อทางช่วยในทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสืบพันธ์ุในสัตว์เศรษฐกิจ 

The roles of biotechnology for reproduction in improvement of economic animals, 
semen collection and evaluation, semen extenders, and frozen semen, methods of estrous 
synchronization to artificially inseminate, artificial insemination techniques, oocyte 
collection, In vitro oocyte maturation, in vitro fertilization, in vitro embryo culture, embryo 
transfer, early embryo development, embryonic stem cells, embryo cryopreservation, 
embryo sexing, economic animal cloning, and application of Omics techniques to assist in 
biotechnology for reproduction in economic animals. 
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ก.สศ. 421 (356421) :   เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์   3(3-0-6) 
ANS 421  :   Biotechnology in Animal Breeding 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพในทางสัตว์ พันธุศาสตร์สำหรับการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ เครื่องหมาย
โมเลกุลในการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ ชีวโมเลกุลของการสืบพันธ์ุสัตว์ การโคลนและสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการผลิตสัตว์ 

Principles of animal biotechnology, genetics for improvement of farm animals, 
molecular markers in animal breeding, molecular biology of animal reproduction, cloning 
and transgenic animals, and modern biotechnology in animal production. 
 

ก.สศ. 422 (356422) :   เทคโนโลยีโอมิกส์ในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ   3(3-0-6) 
ANS 422  :   Omics Technology in Economic Animal Productions 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 310 (356310) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

หลักการของเทคโนโลยีโอมิกส์และแนวทางที่เกี่ยวข้องทางจีโนม การแสดงออกของยีนในระดับ   
อาร์เอ็นเอ การแสดงออกของยีนในระดับโปรตีน และกระบวนการเมแทบอลิซึม ชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับ
ข้อมูลในด้านโอมิกส์ ต้นแบบในหลอดทดลองและในร่างกายของการศึกษาด้านโอมิกส์ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโอมิกส์ในการผลิตเชิงปริมาณในสัตว์เศรษฐกิจ 

Principles and approaches of omics technologies; genomic approach, 
transcriptomic approach, proteomics approach, and metabolomics approach. Bioinformatics 
for omics data, In vitro and in vivo models of omics study. The application of omics 
technologies for quantitative production traits in economic animals. 
 

ก.สศ. 423 (356423) :   ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
ANS 423  :   Research Methodology for Economic Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 320 (356320) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

แนวคิดของงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจ สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์และการทดสอบ การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบการทดลองและการเก็บข้อมูลการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแปลผลข้อมูล เทคนิคการเขียนรายงานและบทความวิจัย และนำเสนอ
รายงานงานวิจัยสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ 

Concept of economic animals research, Scientific hypotheses and testing. Research 
proposal preparation. Experimental design and sampling data. Statistical analysis and using 
computing software. Data interpretation. Reports and manuscripts writing techniques. 
Presentation of scientific reports from economic animals research. 
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ก.สศ. 433 (356433) :   การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
ANS 433  :   Animal Feed Manufacturing 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ภาพรวมการผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ข้ันตอนการตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบ
ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี การแปรรูปวัตถุดิบ การผสมวัตถุดิบ การอัดเม็ดในลักษณะต่าง ๆ และ    
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

The overall feed production industry. Since the process of inspection of raw 
materials, to determine the physical and chemical properties, processing of raw materials, 
mix ingredients, the pellets in different characteristics and quality control of animal feed. 
 

ก.สศ. 434 (356434) :   การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารสัตว์   1(0-3-0) 
ANS 434  :   Proximate Analysis of Feeds 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารอาหารที่สำคัญในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ความช้ืน สารสกัด
อีเทอร์ เยื่อใยโดยรวม ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรกซ์ โปรตีนโดยรวม และเถ้า เป็นต้น 

Quantitative analysis of major nutrients in feedstuffs i.e. moisture, ether extract, 
crude fiber, nitrogen free extract, crude protein and ash. 
 

ก.สศ. 435 (356435) :   สารเสริมอาหารสัตว์      3(3-0-6) 
ANS 435  :   Animal Feed Additives 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

กลไกการทำงานของสารเสริมอาหารสัตว์ต่าง ๆ ได้แก่ สารต้านอนุมูลอิสระ เอนไซม์ ยาปฏิชีวนะ 
ยากันบิด สารจับสารพิษจากเช้ือรา โปรไบโอติก พรีไบโอติก ซินไบโอติก กรดอินทรีย์ สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
สารภูมิต้านทาน (แอนติบอดี) ไข่ไก่ ฮอร์โมน สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ สารยับยั้งการผลิตก๊าซมีเทน สารสกัด
จากสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย ยาปฏิชีวนะที่เป็นสารส่งเสริมการเจริญเติบโต 

Mode of action of animal feed additives including antioxidants, enzymes, 
antibiotics, coccidiostats, mycotoxin binders, probiotics, prebiotics, synbiotics, organic acids, 
immunomodulator, hen egg antibody, hormones, ß-agonist, methane inhibitors, herbal feed 
additives, essential oils, and antibiotics as growth promoters. 
 

ก.สศ. 436 (356436) :   โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว     3(3-0-6) 
ANS 436  :   Dog and Cat Nutrition 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ข้อกำหนดของอาหารสัตว์เลี้ยง และประเภทของการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในเชิงพาณิชย์ ธรรมชาติ
และพฤติกรรมการกินอาหารของสุนัขและแมว กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร  
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ความต้องการและสมดุลของสารอาหาร การจัดการด้านการให้อาหารทั้งวงจรชีวิต ปัญหาที่เกิดจากการให้
อาหารที่ผิดหลักการ และการให้อาหารสัตว์ป่วย 

Pet food regulations and types of commercial pet’s food production, Nature and 
feeding behavior of dogs and cats, Anatomy and physiology of digestive system, nutrient 
requirements and balances, Feeding management throughout the life cycle. Problems of 
fallacy feeding and nutritionally responsive disorders. 
 

ก.สศ. 444 (356444) :   การผลิตโคเนื้อ      3(3-0-6) 
ANS 444  :   Beef Cattle Production 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การผลิตโคเนื้อ การปรับปรุงพันธ์ุ การจัดการ การให้อาหาร รูปแบบโรงเรือน เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ รวมทั้งการจัดการแปลงหญ้า การจัดการด้านสุขภาพและการควบคุมบังคับสัตว์ 

Beef cattle production. Breeding, management, feeding, housing, equipment and 
tools in beef cattle husbandry, including beef cattle pasture relation. Animal health 
management and control. 
 

ก.สศ. 445 (356445) :   การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค้า    3(3-0-6) 
ANS 445  :   Commercial Swine Farm Management 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 442 (356442) 

เทคนิคการผลิต การวางผังฟาร์มสุกร การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลฟาร์ม การจัดการ           
การผลิตสุกรในเชิงธุรกิจ การจัดการทางด้านการเงิน การตลาดและบุคคล 

Production techniques; swine farm lay out; farm recording and data analysis; 
business management of swine farming; financial, marketing and personnel management. 
 

ก.สศ. 446 (356446) :   การจัดการในฟาร์มปศุสัตว์     3(3-0-6) 
ANS 446  :   Management in Livestock Farming 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การเลือกที่ตั้งและการวางผังฟาร์ม โรงเรือนและการก่อสร้างโรงเรือน เครื่องมือและอุปกรณ์        
ที่จำเป็นในฟาร์มปศุสัตว์ การจัดการด้านพืชอาหารสัตว์และการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ การจัดการและ
ปัญหาในการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ การปฏิบัติการเกี่ยวกับปศุสัตว์ การจัดการด้านน้ำดื่มน้ำใช้และของเสีย      
ในฟาร์มปศุสัตว์ การทำบันทึกและการจัดการข้อมูลฟาร์มปศุสัตว์ แหล่งทุนในการดำเนินกิจการฟาร์มปศุสัตว์ 

Farm location and farm layout. Stalls, coral and related buildings. Farm tools and 
equipment in livestock farming. Forage crops management and preservation. Dairy and beef 
cattle herd management. Practices in livestock farming. Water and waste management in 
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livestock farming. Data records and handling in livestock farming. Capital and investment in 
livestock farming. 
 

ก.สศ. 447 (356447) :   การจัดการสัตว์ปีก      3(3-0-6) 
ANS 447  :   Poultry Management 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 441 (356441) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

บทบาทและหลักการของการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก การจัดการการผลิตไข่ เพื่อการค้า การจัด      
การอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ การจัดการอุตสาหกรรมโรงฟักไข่ การควบคุมและป้องกันโรคระบาด     
รวมถึงตัวเบียนต่าง ๆ ตลาดการค้าไข่ไก่และเนื้อสัตว์ปีกทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ การประยุกต์ใช้
เกษตรอัจฉริยะเพื่อการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 

Roles and principles of poultry management, egg production management for 
trade, broiler production industry management, industrial hatchery management, diseases 
and parasites control and prevention, world and national egg and poultry meat marketing, 
and application of smart farming for poultry management. 
 

ก.สศ. 449 (356449) :   การผลิตกระต่าย      3(3-0-6) 
ANS 449  :   Rabbit Production 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การเลี้ยงกระต่าย การผลิตกระต่ายของโลกและในประเทศไทย ประโยชน์และข้อดีของการเลี้ยง
กระต่าย ประเภทและพันธ์ุกระต่าย การคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุกระต่าย อาหารและการให้อาหาร โรงเรือน
และอุปกรณ์ วิธีการจัดการเลี้ยงดู โรคพยาธิและการป้องกันรักษา รวมทั้งการฆ่า การตัดแต่งซาก และการฟอก
หนัง 

Raising rabbits. Production of rabbits in the world and Thailand. Benefits and 
advantages of raising rabbits, types and varieties of rabbits. Selection and breeding rabbits, 
food and feeding, housing and equipment, management practices, parasitic disease 
prevention, and treatment including slaughtering, carcass dressing, and tanning. 
 

ก.สศ. 450 (356450) :   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์     3(3-0-6) 
ANS 450  :   Organic Aquaculture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 350 (356350) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

สถานการณ์ปัจจุบัน และหลักการเพาะเลี้ยง มาตรฐานและกฎข้อบังคับสำหรับการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้ำอินทรีย์ มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด และการบริโภคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ระบบ  
การผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลและพืชน้ำอินทรีย์    
สวัสดิภาพและการจัดการด้านสุขภาพของสัตว์น้ำอินทรีย์ โภชนาการสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ และ
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ 
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Current status and principles of organic aquaculture. Organic aquaculture 
standards and regulations. Organic aquaculture: economic, market, and consumer aspects. 
Aquaculture production systems and environmental interactions. Organic aquaculture of 
seaweeds and aquatic plants. Welfare issues and health managements in organic 
aquaculture. Nutrition for organic aquaculture. Organic aquatic animal production 
technologies. 
 

ก.สศ. 453 (356453) :   การทำฟาร์มปลาสวยงาม     3(3-0-6) 
ANS 453  :   Ornamental Fish Farming 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 358 (356358) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม ความต้องการของตลาด การผสมพัน ธ์ุและการขยายพันธ์ุ  
ชนิดของพืชที่ใช้ประดับในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การจัดตู้ปลาสวยงาม เกณฑ์การตัดสินปลาสวยงาม     
การให้อาหารสำหรับปลาสวยงาม การบรรจุเพื่อส่งออกจำหน่าย การออกแบบฟาร์มปลาสวยงาม และ     
การค้าขายปลาสวยงามออนไลน์ 

Categories and types of ornamental fish, demand of ornamental fish marketing, 
breeding, and expansion of ornamental fish, types of aquatic plant for ornamental fish 
culture, decoration of aquarium for ornamental fish, criterias for judging of ornamental fish, 
feeding for ornamental fish, and packaging for export, and ornamental fish farm design and 
online ornamental fish trade. 
 

ก.สศ. 457 (356457) :   ระบบอัจฉริยะเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 
ANS 457  :   Smart Systems for Aquaculture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 350 (356350) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

สถานการณ์ปัจจุบันของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง การใช้งานหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบการให้อาหาร        
ระบบการเพาะเลี้ยง ความท้าทายที่ต้องเผชิญ และศักยภาพของระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ  

Current status of smart aquaculture production. Applications of IoT, robotic and 
AI applications, water quality monitoring tools, feeding systems, culture systems, challenges 
facing, and potential industrial applications of smart aquaculture. 



 147 

 

ก.สศ. 458 (356458) :   การเพาะเลี้ยงปลาทะเล     3(3-0-6) 
ANS 458  :   Marine Fish Aquaculture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 350 (356350) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

สถานการณ์ปัจจุบันของการเพาะเลีย้งปลาทะเล การเลือกสถานที่สำหรับการเพาะเลี้ยงปลาทะเล 
ชีววิทยาและลักษณะการสืบพันธ์ุของปลาทะเล การเตรียมและการจัดการพ่อแม่พันธ์ุ การเตรียมและการผลิต
อาหารมีชีวิต การผลิตและการจัดการลูกปลาวัยอ่อน เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทะเล การจัดการอาหารและ     
การจัดการสุขภาพ การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนส่ง 

Current status of marine fish aquaculture. Site selections for marine fish 
aquaculture. Biology and reproduction characteristics of marine fishes. Broodstocks 
preparation and management. Live feed preparation and production. Larval production and 
management. Marine fish aquaculture farming technology. Feed and health management. 
Harvest and transportation. 
 

ก.สศ. 460 (356460) :   การผลิตแพะและแกะในเขตร้อน    3(3-0-6) 
ANS 460  :   Goats and Sheep Production in the Tropics 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

พันธ์ุและการผสมพันธ์ุ  โรงเรือน อาหารและการให้อาหาร การจัดการการสืบพันธ์ุและการเลี้ยงดู 
การสุขาภิบาลและโรค การคลอดลูกและการดูแลลูกแพะและแกะ เศรษฐศาสตร์ของการผลิตแพะและแกะ 
และข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการผลิตแพะและแกะในเขตร้อน 

Breed and breeding, animal housing, feed and feeding, reproduction and raising 
management, sanitation and disease, lambing/kidding and lamb/kid management, economics 
of goat and sheep production, advantages and disadvantages of goat and sheep production 
in the tropics. 
 

ก.สศ. 473 (356473) :   พิษวิทยาในสัตว์น้ำ      3(3-0-6) 
ANS 473  :   Aquatic Animal Toxicology 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 312 (356312) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

หลักการทางพิษวิทยา การดูดซึมสาร การกระจาย การขับสารพิษ และการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพ 
อวัยวะเป้าหมายของการเกิดพิษ การสัมผัสสารเคมีและการตอบสนองต่อสารพิษ ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นพิษ 
สารพิษที่พบทั่วไปในสัตว์น้ำ พิษวิทยาในนิเวศวิทยาทางน้ำ และเทคนิคในการศึกษาพิษวิทยาในสัตว์น้ำ 

Principles of toxicology, absorption, distribution, excretion of toxic substances, 
and biotransformation, target organs of toxicology, chemical exposure and toxic responses, 
factors of toxic, toxic substances commonly found in aquaculture, toxicology in aquatic 
ecology, and techniques in aquatic toxicology. 
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ก.สศ. 479 (356479) :   วิศวกรรมประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 
ANS 479  :   Applied Engineering in Aquaculture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 350 (356350) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การเลือกแหล่งที่ตั้งสำหรับระบบเลี้ยง ระบบประปาสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ การสร้างและ      
การออกแบบระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการของเสียและการกรองน้ำ การเติมออกซิ เจนและ              
ระบบออกซิเจนบริสุทธ์ิ ระบบฆ่าเช้ือ ระบบให้อาหาร ระบบน้ำหมุนเวียนและระบบไบโอฟลอค และ           
การวางแผนสำหรับอุปกรณ์ด้านการเลี้ยง 

Site selection for land-based culture systems. Water supply system for 
aquaculture. Aquaculture systems construction and design. Waste management and filtration 
of water. Aeration and pure oxygen systems. Disinfection systems. Feeding systems. 
Recirculating and biofloc aquaculture systems. Planning aquaculture facilities. 
 

ก.สศ. 480 (356480) :   เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์ในสัตว์เศรษฐกิจ   3(3-0-6) 
ANS 480  :   Cell Culture Technology in Economic Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 310 (356310) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ประวัติของการเพาะเลีย้งเซลล์สตัว์เศรษฐกจิ ชีววิทยาของเซลล์เพาะเลี้ยงและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เซลล์ การเปลี่ยนสภาพและการเคลื่อนที่ของเซลล์ อุปกรณ์และการออกแบบพื้นที่สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ 
เทคนิคปลอดเช้ือและแนวคิดของการเพาะเลี้ยงเซลล์ ลักษณะของเซลล์สายพันธ์ุ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง
และสารเคมี การเพาะเลี้ยงเซลล์สายพันธ์ุของสัตว์เศรษฐกิจ เทคนิคการเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิของสัตว์เศรษฐกิจ 
การตรวจสัณฐานวิทยาของเซลล์และคัดกรองการปนเปื้อนของเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย เทคนิคการจัดการทาง
พันธุกรรมและการวิเคราะห์ในการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ และการประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเซลล์ของ            
สัตว์เศรษฐกิจ 

History of cell culture in economic animals. Biology of cultured cells and cellular 
interaction. Cell differentiation and movement. Equipments and space designs for cell 
culture. Aseptic techniques and the concept of all culture. Characteristics of cell lines and 
preparing media and reagents. Cell line culture in economic animals. Primary cell culture 
techniques. Cell morphology checking and screening for contamination of virus and bacterial 
infection. Genetic manipulation and analysis of animal cells culture. Application of animal 
cell culture in economic animals. 
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ก.สศ. 482 (356482) :   ชีววิทยาป่าชายเลนเพ่ือการประมง    3(3-0-6) 
ANS 482  :   Biology of Mangroves for Fisheries 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความสำคัญของป่าชายเลน พื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย คุณสมบัติของน้ำในพื้นที่ป่าชายเลน 
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และแหล่งน้ำ สัตว์น้ำ กิจกรรมทางการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กฎหมาย 
และข้อบังคับทางการประมงในพื้นที่ป่าชายเลน 

The importance of mangrove area. Mangrove areas in Thailand. Water properties 
in mangrove area. Location and water resource relationship in mangrove area. Aquatic 
animals in mangrove area. Fishery activity in mangrove area. Ecotourism in mangrove area. 
Fishery laws and regulations in mangrove area. 
 

ก.สศ. 483 (356483) :   การจัดการของเสียในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 
ANS 483  :   Waste Management in Aquaculture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 378 (356378) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ประเภทและแหล่งที่มาของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัญหาของของเสียจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ระบบกำจัดของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลกระทบของยูโทรฟิเคช่ันและผลกระทบต่อสุขภาพ
ปลาและพืชน้ำ ของเสียและผลกระทบต่อสุขภาพปลาและพืชน้ำ การปนเปื้อนทางน้ำและการย่อยสลายทาง
ชีวภาพ กระบวนการบำบัดน้ำเสีย การรีไซเคิลของเสียและการใช้ประโยชน์ การออกแบบและการสร้างระบบ
บำบัดน้ำ การป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

Types and sources of waste water from aquaculture. Problems of waste water 
from aquaculture. Waste water from aquaculture treatment systems. Eutrophication and its 
effects on fish health and aquatic plants. Waste water and its effects on fish health and 
aquatic plants. Water contamination and biodegradation. Waste water treatment. Waste 
water recirculating and utilization. Design and construction of water treatment system. 
Prevention and control of water pollution for aquaculture. 
 

ก.สศ. 484 (356484) :   จุลชีววิทยาประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(2-3-4) 
ANS 484  :   Applied Microbiology in Aquaculture 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 350 (356350) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ลักษณะทั่ วไปและการจำแนกประเภทของจุลินทรีย์  การเจริญเติบโตและการพัฒนา              
การแยกจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ในระบบนิเวศของการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของจุลินทรีย์
ในสภาวะน้ำ จุลินทรีย์ในอวัยวะภายในของสัตว์น้ำ จุลินทรีย์และโรคสัตว์น้ำ และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์      
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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General characteristics and classification of microorganisms. Growth and 
development. Microorganism separation. Microorganisms in the aquaculture ecosystem. 
Physical changes of microorganisms in water conditions. Microorganisms in internal organs of 
aquatic animals. Microorganisms and aquatic diseases. The application of microorganisms in 
aquaculture. 
 

ก.สศ. 485 (356485) :   เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม   3(3-0-6) 
ANS 485  :   Biotechnology in Farm Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

พื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสัตว์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 
พันธุวิศวกรรม  ด้านสัตว์ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์ในเชิง
พาณิชย์ และเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคตสำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 

Elementary of animal biotechnology, application of biotechnology in farm animals, 
genetic engineering in animal, utilization of animal genetic resources data, commercialization 
of animal biotechnology, and future biotechnology in farm animals. 
 

ก.สศ. 486 (356486) :   พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง     3(3-0-6) 
ANS 486  :   Behavior of Domestic Animals 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 ท่ีเรียนวิชาเอกสัตวศาสตร์ หรือจิตวิทยา หรือ 

ชีววิทยา หรือสัตวแพทยศาสตร์ 
พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการ พันธุกรรม และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

การแสดงออกของพฤติกรรมที่สำคัญต่อประสิทธิภาพการผลิตและการปรับตัวในสภาพการเลี้ยงในฟาร์ม     
และการควบคุมพฤติกรรมสตัว์ รวมถึงพฤติกรรมของสัตว์ปีก สุกร สัตว์เค้ียวเอื้อง ปลา และสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
อื่น ๆ 

Behavior of domestic animals related to evolution, genetics, and environmental 
change; important behavior expression for production performance and adaptation to farm 
domestication; and animal behavior control. Behavior of poultry, swine, ruminant, fish, and 
the others companion animals. 
 

ก.สศ. 487 (356487) :   การจัดการเนื้อสัตว์      3(3-0-6) 
ANS 487  :   Meat Management 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การเจริญและการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบในร่างกายสัตว์ การจำแนกช้ันสัตว์สำหรับฆ่าทั้ง
ในสุกรและโค การขนส่งสัตว์เข้าฆ่า การดำเนินการฆ่า และการตัดแต่งซากสัตว์ตามวิธีของไทยและสากล      
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกล้ามเนื้อสัตว์มีชีวิตไปเป็นเนื้อสัตว์ หลักการจำแนกช้ันซากสัตว์ คุณภาพซาก 
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และความสัมพันธ์กับการผลิตปศุสัตว์ หลักสุขาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
การตรวจสัตว์ก่อนและหลังฆ่า ตลอดจนกล่าวถึงการตลาดเนื้อสัตว์ 

Introduction to growth and development of animal body.  Grading for slaughter, 
transportation, method of human slaughter and cutting both in Thai and international styles. 
Post-mortem biochemical changes from muscle to meat, carcass grading and carcass quality 
related to livestock production. Sanitation and law related to animal slaughter and abattoir. 
Ante-mortem and post-mortem inspection. Marketing of meat is included. 
 

ก.สศ. 488 (356488) :   ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ      3(3-0-6) 
ANS 488  :   Aquatic Animal Products 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความสำคัญของทรัพยากรประมง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กฎระเบียบหมายและมาตรฐานอาหารกลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสัตว์น้ำ 
ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน เทคโนโลยีข้ันสูงในการถนอมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เคมีและคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
และจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

The importance of fisheries resources, fisheries products composition, quality 
evaluation of fisheries products, regulation and standard of aquatic animal and fisheries 
products, aquatic animal transformation, local fisheries products, high technology for 
fisheries products preservation, chemical and quality of fisheries products, and fisheries 
products microbiology. 
 

ก.สศ. 496 (356496) :   หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 
ANS 496  :    Selected Topics in Animal and Aquatic Sciences 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ทางสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ำ เพื่อวางแผนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์และการประมง 

Current topics of interest in animal and aquatic sciences, the application of 
current topics of interest in animal and aquatic sciences for productivity planing and value 
added of livestock and fisheries products. 
 

ก.สศ. 498 (356498) :   สัมมนา 2       1(1-0-2) 
ANS 498  :   Seminar 2 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.สศ. 497 (356497) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การเตรียมเอกสารนำเสนอ และการอภิปรายทางวิชาการสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ำตามหัวข้อที่ได้เลือกไว้ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
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Searching for relevant references, preparing the documents for presentation, and 
discussion on selected topics in Animal and Aquatic Sciences. Grading will be given on 
satisfactory (s) or unsatisfactory (u) basis. 
 

ก.กฏ. 360 (357360) :   แมลงอุตสาหกรรม      3(2-3-4) 
ENT 360  :   Industrial Insects 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความสำคัญของแมลงอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ไหม จิ้งหรีด แมลงทหารเสือ ชันโรง ผึ้ง หรือ
แมลงอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในอนาคต กายวิภาค สรีรวิทยา ที่อยู่อาศัย วงจรชีวิต พืชอาหาร            
การขยายพันธ์ุ เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแมลงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ การแปรรูป รวมทั้งการนำแมลง
อุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ 

Importance of industrial insects including silkworms, cricket, black soldier fly, 
stingless bee, honey bees or future important industrial insects. Industrial insect anatomy, 
physiology, habitat, life cycle, food plants, reproduction, rearing techniques and 
management of these industrial insects; products, processing and use of these industrial 
insects.
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2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจำหลักสูตร   
 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก 
1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
 ระดับนานาชาต ิ
1. Kurian, A., Van Doan, H., Tapingkae, W., Elumalai, P. 2020. Modulation of mucosal 

parameters, innate immunity, growth and resistance against Streptococcus agalactiae 
by enrichment of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) diet with Leucas aspera.         
Fish and Shellfish Immunology, 97: 165-172. 

2. Phonsatta, N., Grajeda-Iglesias, C., Figueroa-Espinoza, M.C., Baréa, B., Lecomte,                 
J., Visessanguan, W., Durand, E., Villeneuve, P., Tapingkae, W., Panya, A. 2020. 
Investigation on the Double CutOff Phenomenon Observed in Protocatechuic Acid 
and Its Alkyl Esters under Various CAT-Based Assays. Journal of agricultural and food 
chemistry, 68: 9568-9575. 

3. Srinual, O., Punyatong, M., Moonmanee, T., Intawicha, P., Yachai, M., Tapingkae, W. 2020. 
Replacement of fish meal with suckermouth armored catfish and its effect on 
performance and intestinal morphology of indigenous Thai Chicken. Journal of 
Animal and Plant Sciences, 30: 803-810. 

4. Van Doan, H., Hoseinifar, S.H., Tapingkae, W., Seel-audom, M., Jaturasitha, S., Dawood, 
M.A.O., Wongmaneeprateep, S., Thu, T.T.N., Esteban, M.Á. 2020. Boosted Growth 
Performance, Mucosal and Serum Immunity, and Disease Resistance Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus) Fingerlings Using Corncob-Derived Xylooligosaccharide and 
Lactobacillus plantarum CR1T5. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 12: 400-411. 

5. Orranee, S., M. Punyathong, T. Moonmanee, P. Intawicha, M. Yachai, and W. Tapingkae. 
2020. Replacement of fish meal with suckermouth armored catfish and its effect on 
performance and intestinal morphology of indigenous Thai chicken. Journal of 
Animal and Plant Sciences. 30(4): 803-810. 

6. Amitha, K., H. V. Doan, W. Tapingkae, and P. Elumalai. 2020. Modulation of mucosal 
parameters, innate immunity, growth and resistance against Streptococcus 
agalactiae by enrichment of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) diet with Leucas 
aspera. Fish and Shellfish Immunology. 97: 165-172. 

7. Doan, H. V., S. H. Hoseinifar, W. Tapingkae, M. Seel-audom, S. Jaturasitha, M. A. O. 
Dawood, S. Wongmaneeprateep, T. T. N. Thu, and M. Á. Esteban. 2020. Boosted 
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growth performance, mucosal and serum immunity, and disease resistance Nile 
Tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings using corncob-derived xylooligosaccharide 
and Lactobacillus plantarum CR1T5. Probiotics and Antimicrobial Proteins. 12: 400–
411. 

8. Maneepitaksanti, W., W. Tapingkae, T. Moonmanee, and K. Gatphayak. 2019. 
Histopathology of Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas) infected with 
Columnaris bacteria in Chiang Mai Province, Thailand. Microscopy and Microanalysis 
Research. 32(1): 23-25. 

9. Punyatong, M., W. Tapingkae, N. Pripwai, and W. Laenoi. 2018. Effect of purple glutinous 
rice bran supplementation on performance, oxidative status and lipid oxidation in 
broiler. Indian Journal of Animal Research. 52(2): 254-259. 

10. Tapingkae, W., K. Panyachai, M. Yachai, and H. V. Doan. 2018. Effects of dietary red yeast 
(Sporidiobolus pararoseus) on production performance and egg quality of laying 
hens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 102(1): e337-e344. 

11. Doan, H. V., S. H. Hoseinifar, W. Tapingkae, C. Chitmanat, and S. Mekchay. 2017. Effects of 
Cordyceps militaris spent mushroom substrate on mucosal and serum immune 
parameters, disease resistance and growth performance of Nile tilapia, (Oreochromis 
niloticus). Fish and Shellfish Immunology. 67: 78-85. 

12. Doan, H. V., S. H. Hoseinifar, W. Tapingkae, and P. Khamtavee. 2017. The effects of 
dietary kefir and low molecular weight sodium alginate on serum immune 
parameters, resistance against Streptococcus agalactiae and growth performance in 
Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish and Shellfish Immunology. 62: 139-146. 

  
ระดับชาต ิ

13. อรณี ศรีนวล, วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ, ทศพล มูลมณี, เกศินี เกตุพยัคฆ์ และ วรรณพร ทะพิงค์แก. 2562.      
การประยุกต์ใช้วัสดุเพาะเห็ดเพื่อทดแทนรำข้าวในอาหาร ต่อการย่อยได้ในหลอดทดลอง และ
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาบึก. วารสารแก่นเกษตร. 47 (ฉบับพิเศษ 2): 489-496. 

14. พิมพร คำทวี, อภิชาติ ศรีภัย, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ วรรณพร ทะพิงค์แก. 2562. การทำนาย
องค์ประกอบทางเคมีของเนเปียร์หมักด้วยเครื่องฟูเรียทรานฟอร์มเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคป. 
วารสารแก่นเกษตร. 47 (ฉบับพิเศษ 2): 715-722. 

15. ธัญญา ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย, และ วรรณพร ทะพิงค์แก. 2561. ผลของระยะเวลาการเพาะต่อ
ผลผลิตและปริมาณสารคอร์ไดเซปินของเห็ดถ่ังเช่าสีทอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49 (ฉบับ
พิเศษ 1): 129-131. 
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16. ธัญญา ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย, และ วรรณพร ทะพิงค์แก. 2561. ผลของอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงต่อ
ผลผลิตและปริมาณสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถ่ังเช่าสีทอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49 (ฉบับพิเศษ 
1): 172-174. 

17. อรณี ศรีนวล, วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ, สุทธิรา พลเจริญ, ทิพรรณี เสนะวงศ์, เสาวนีย์ อภิญญานุวัฒน์, 
วิโรจน์ แก้วเรือง, สมภพ จงรวยทรัพย์, และ วรรณพร ทะพิงค์แก. 2560. การประเมินคุณสมบัติ 
การออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของใบหม่อน เพื่อเป็นวัตถุดิบทางเลือก  
ในอาหารสัตว์น้ำ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (ฉบับพิเศษ 2): 1156-1161. 

18. วรรณพร ทะพิงค์แก, กนกทิพย์ ปัญญาไชย, กัลยาณี ศรีจันทร์, และ มงคล ยะไชย. 2560. คุณสมบัติเชิง
หน้าที่ของกากถ่ัวเหลืองหมักโดยเช้ือ Bacillus subtilis PN76. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.        
48 (ฉบับพิเศษ 2): 613-619. 

 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปญัญาทอง 
งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
 ระดับนานาชาต ิ
1. Songsee, O., Tangtaweewipat, S., Cheva-Isarakul, B., M. Punyatong. 2020. Laparoscopic 

vacuum testectomy technique for castration royal project bresse chickens on 
highland of Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42: 759-765. 

2. Songsee, O., Tangtaweewipat, S., Cheva-Isarakul, B., M. Punyatong. 2020. Proper dietary 
crude protein and metabolizable energy levels on growth performance, carcass 
characteristics and meat quality of Royal Project Bresse capon. Agriculture and 
Natural Resources, 54: 121-129. 

3 . Intawicha, P., W. Tapingkae, and M. Punyatong. 2020. Suckermouth armored catfish 
(Pterygoplichthys pardalis) as a replacement for fish meal in Thai “pradu hang 
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16. ธนชัย ทะสุใจ, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, ประจิตต์ อุดหนุน, วัชรินทร์ คำมุงคุณ, สุพรรษา อักโขสุวรรณ และ 
บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2560. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบซากของไก่
เนื้อสายพันธ์ุการค้า 2. คอบบ์ และรอส. ว. วิทยาศาสตร์เกษตร, 48 (ฉบับพิเศษ 2): 217-224. 

17. ทศพล มูลมณี, สุชน ต้ังทวีวิพัฒน์, กัญญารัตน์ พวกเจริญ และ ปุณณะวุทฒ์ ยะมา. 2561. การคัดเลือก 
ปรับปรุงพันธ์ุสุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารที่ เหมาะสม. ใน: รายงานการสัมมนา
ผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 
ประจำปีงบประมาณ 2561, หน้า 376-379, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่.  

18. ศุภมิตร เมฆฉาย, วรรักษ์ หน่อสีดา, นันทนา โปธาคำ, วัชรพงศ์ นรพัลลภ , ทฤษฎี คำหล่อ, ธวัชชัย       
แถวถาทำ, กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ต้ังทวีวิพัฒน์. 2561. เครื่องหมายทางพันธุกรรมสำหรับ
บ่ งช้ี เอกลักษณ์ของสุกรสายพัน ธ์ุโครงการหลวง. ใน : รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย              
มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจำปี
งบประมาณ 2561, หน้า 384-390, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

19. ทศพล มูลมณี, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ , สมสิทธ์ิ พรหมมา และจักรี จิตจำนงค์. 2561. การประยุกต์ใช้
โปรแกรมฮอร์โมนเพื่อเพิ่มอัตราการให้กำเนิดลูกแกะของแม่แกะพันธ์ุขนภายใต้สภาพแวดล้อมบน
พื้นที่สูง. ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจำปีงบประมาณ 2561, หน้า 391-396, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
เชียงใหม่. 

20. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, องอาจ ส่องสี, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, กัญญารัตน์ พวกเจริญ, วิไลพร ทัณฑะรักษ์, 
ณัฐชนา อินติ๊บ และคาซูทากะ อูเมทสุ. 2561. การพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงาน     
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและปั้มน้ำบนพื้นที่สูง ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการ
หลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจำปีงบประมาณ 2561, 
หน้า 409-418, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

21. ทศพล มูลมณี , สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ , พิชิต วันชัย , ปุณณะวุทฒ์  ยะมา และจักรี จิตจำนง. 2560.           
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและตกไข่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทางการสืบพันธ์ุในแพะนมเพศเมีย. หน้า 208-211. ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิ
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โครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจำปีงบประมาณ 
2560 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

22. ศุภมิตร เมฆฉาย, นันทนา โปธาคำ, วรรักษ์ หน่อสีดา, กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ต้ังทวีวิพัฒน์. 2560. 
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2: 
เครื่องหมายพันธุกรรม MC1R และ TYR สำหรับบ่งช้ีเอกลักษณ์ไก่กระดูกดำ. หน้า 223-227. ใน: 
รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน). ประจำปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

23. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, ธนชัย ทะสุใจ, กังวาน ธุรี และวิชิต สนลอย. 2560. การวิจัย
และพัฒนาไก่ฟ้าบนพื้นที่สูง (รุ่น F3). หน้า 231-235. ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย        
มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจำปี
งบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

24. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, ธนชัย ทะสุใจ, กังวาน ธุรี และวิชิต สนลอย. 2560. การวิจัย
และพัฒนาไก่เบรสรุ่น  F3 บนพื้นที่สูง. หน้า 236-240. ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย      
มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจำปี
งบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

25. ทศพล มูลมณี, สุชน ต้ังทวีวิพัฒน์, พิชิต วันชัย, จักรี จิตจำนง และปุณณะวุทฒ์ ยะมา. 2560. โครงการ
การประยุกต์ใช้การจัดการการสบืพันธ์ุเพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพทางการสืบพันธ์ุในกระบือนมพันธ์ุ
เมซานี. หน้า 133-136. ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและ
วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจำปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2) อุทยานหลวง   
ราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

26. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมา แก้วเวียงเดช, ธนชัย ทะสุใจ และวิชิต สนลอย. 2560. 
การวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไก่กระดูกดำบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่  3: 
โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและระบบการเลี้ยงไก่กระดูกดำที่ดีบนพื้นที่สูง หน้า 152-158. 
ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน). ประจำปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

27. ทศพล มูลมณี, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, กัญญารัตน์ พวกเจริญ และปุณณะวุฒน์ ยะมา. 2560. โครงการ       
การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1:         
การคัดเลือก ปรับปรุงพันธ์ุสุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม. หน้า 159-162. 
ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน). ประจำปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

28. ศุภมิตร เมฆฉาย, วรรักษ์ หน่อสีดา, นันทนา โปธาคำ, กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ต้ังทวีวิพัฒน์. 2560. 
การศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมสำหรับบ่งช้ีเอกลักษณ์ของสุกรบนพื้นที่สูง.       
หน้า 163-167. ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและ
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พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจำปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
เชียงใหม่. 

29. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล วิกรม จันทระเปารยะ  กัญญานัตน์ พวกเจริญ และ ณัฐชนา 
อินต๊ิบ. 2560. การใช้กล้วยน้ำว้าเป็นอาหารเหลว (Jelly Feed) สำหรับลูกสุกรระยะก่อนหย่านม
ในรูปแบบที่เหมาะสมในเชิงอุตสาหกรรม. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs), 45 น. (ผลงานวิจัยที่ว่าจ้างโดย SMEs) 

 
8) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย 
งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

ระดับนานาชาต ิ
1. Arjin, C., Souphannavong, C., Sartsook, A., Seel-Audom, M., Mekchay, S., Sringarm, K. 2020. 

Efficiency of fresh and fermented banana stems in low protein diet on nutrient 
digestibility, productive performance and intestinal morphology of crossbred pig 
((thai native x meishan) x duroc). Veterinary Integrative Sciences, 19: 1-14. 

2 .  Chupia, V., S. Pikulkaew, A.A. Ptaszynska, G. Borsuk, B.M. Majewsk, Y. Dong,                      
M. Thungrabeab, S. Mekchay, and P. Krutmuang. 2019. Seasonal effect of Nosema 
ceranae in honeybee from Northern Thailand estimated by Loop-Mediated 
Isothermal Amplification (LAMP) Asia Life Sciences. 28 (1): 175-184. 

3 . Keppanan, R., S. Sivaperumal, M. Hussain, B.S. Bamisile, L.C.R. Aguila, M. Qasim,                      
S. Mekchay, L. Wang, and P. Krutmuang. 2019. Molecular characterization of 
pathogenesis involving the GAS 1 gene from Entomopathogenic fungus 
Lecanicillium lecanii and its virulence against the insect host Diaphorina citri 
Pesticide Biochemistry and Physiology. 157: 99-107. 

4. Moonmanee, T., S. Yammuen-art, S. Mekchay and C. Navanukraw. 2018. Ovulation rate, 
metabolite and hormonal profiles of ewes in low body condition stimulated with 
high-energy diet during the late-luteal phase of the estrous cycle. Journal of Animal 
and Plant Sciences. 28: 669-678 

5. Supakankul, P., T.  Kumchoo, and S.  Mekchay. 2017. Identification and characterization 
of novel single nucleotide polymorphism markers for fat deposition in muscle 
tissue of pigs using amplified fragment length polymorphism. Asian-Australasian 
Journal of Animal Sciences. 30: 338-346. 

6. Doan, H.V., S.H. Hoseinifar, W. Tapingkae, C. Chitmanat, and S. Mekchay. 2017.  Effects of 
Cordyceps militaris spent mushroom substrate on mucosal and serum 
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immuneparameters, disease resistance and growth performance of Nile tilapia, 
((Oreochromis niloticus). Fish Shellfish Immunol. 67: 78-85. 

 
ระดับชาติ 

7. กรวรรณ ศรีงาม , ศุภมิตร เมฆฉาย, ประภาส มหินชัย และวรรณพร ทะพิงค์แก. 2560. การคัดเลือก 
ปรับปรุงสุกรสายพัน ธ์ุแท้  (สายพันธ์ุพื้นเมือง) เพื่อให้ เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง .              
ในการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง 
(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ.อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่. 

8. ศุภมิตร เมฆฉาย, วรรักษ์ หน่อสีดา, นันทนา โปธาคำ, กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ตั้งทวีพัฒน์ . 2560. 
การศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพนัธุกรรม (DNA markers) สำหรับบ่งช้ีเอกลักษณ์ของสุกรบน
พื้นที่สูง. การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง 
(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ.อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่. 

9. ปฏิวัติ ผายทอง, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ ศุภมิตร เมฆฉาย. 2560. ระดับโปรตีนและ
พลังงานใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมในสูตรอาหารไก่กระดูกดำ โครงการหลวงช่วงอายุ 6-10 สัปดาห์. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (ฉบับพิเศษ2): 47-54. 

 
9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม 
งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

ระดับนานาชาต ิ
1. Kaewmaroeng, T., Wunnapuk, K., Chockjamsai, M., K. Sringarm, Hongsibsong, S. 2020. 

Simple colorimetric method for cholinesterase-inhibitor screening in gastric content 
by using phytoesterase enzyme from kidney bean. Pakistan Journal of Biological 
Sciences, 23: 904-910. 

2. Arjin, C., Souphannavong, C., Sartsook, A., Seel-Audom, M., Mekchay, S., K. Sringarm. 2020. 
Efficiency of fresh and fermented banana stems in low protein diet on nutrient 
digestibility, productive performance and intestinal morphology of crossbred pig 
((thai native x meishan) x duroc). Veterinary Integrative Sciences, 19: 1-14. 

3 .  Photichai, K., Guntawang, T., Sittisak, T., Kochagul, V., Chuammitri, P., Thitaram, C., 
Thananchai, H., Chewonarin, T., K. Sringarm, Pringproa, K.,. 2020. Attempt to isolate 
elephant endotheliotropic herpesvirus (Eehv) using a continuous cell culture 
system. Animals, 10: 1-12. 
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4 .  Chuttong, B., R. Phongphisutthinant, K. Sringarm, M. Burgett, and O.M. Barth. 2 0 1 8 . 
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vitro gas kinetics and digestibility as influenced by yeast media solution ratios and 
physical forms of rice straw). วารสารแก่นเกษตร. 45 (ฉบับพิเศษ 1): 74-79. 

22. โสภารักษ์ เขมราช, ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์, ทศพล มูลมณี,ธวัชชัย แถวถาทา, กรองแก้ว บริสุทธ์ิสวัสดิ์ และ
เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2560. Effect of beta-carotene supplementation in diet on 
plasma beta-carotene concentration and oxidative enzyme activities in dairy heifers. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (ฉบับพิเศษ 2): 133-140. 

23. นริสรา คงสุข, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และศิวัช สังข์ศรีทวงษ์. 2560. การย่อยใสลายของหญ้าเนเปียร์
ป าก ช่อ ง  1 ห มั ก เส ริ ม  Lactobacillus plantarum BCC 65951 ที่ อ ายุ ก ารห มั ก ต่ า ง  ๆ             
ในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อพื้นเมือง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (ฉบับพิเศษ 2): 105-115.  

24. ณรงค์ฤทธ์ิ ใจพลแสน , ปริชาติ ช่างสัก และเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2560. การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียผลิตกรดแลคติคจากหญ้าหมักต่างชนิดกัน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
48 (ฉบับพิเศษ 2):651-658 
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25. บุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และณรกมล เลาห์รอดพันธ์. 2560. การย่อยสลายใน
กระเพาะรูเมนของอาหารข้นที่มีร้าข้าวขาวในระดับต่าง ๆ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48       
(ฉบับพิเศษ 2): 675-681  

 
12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ 
งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

ระดับนานาชาต ิ
1. K. Gatphayak, Chaisongkram, C., Taitamthong, B., Knorr, C. 2020. Diversity of northern thai 

native pigs determined by microsatellite analysis. Maejo International Journal of 
Science and Technology, 14: 209-220. 

2. Charoensook, R., K. Gatphayak, B. Brenig, and C. Knorr. 2019. Genetic diversity analysis of 
Thai indigenous pig population using microsatellite markers asian-australasian 
journal of animal sciences. 32 (10): 1491-1500. DOI: 10.5713/ajas.18.0832 Published: 
OCT  

3 .  Maneepitaksanti, W., W. Tapingkae, T. Moonmanee, and K. Gatphayak. 2 0 1 9 . 
Histopathology of Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas) infected with 
Columnaris bacteria in Chiang Mai Province, Thailand. Microscopy and Microanalysis 
Research. 32(1): 23-25. 

4. Yang, B., L. Cui, M. Perez Enciso, A. Traspov, R.P.M.A. Crooijmans, N. Zinovieva, L.B. Schook, 
A. Archibald, K. Gatphayak, C. Knorr, A. Triantafyllidis, P. Alexandri, G. Semiadi, O. 
Hanotte, D. Dias, P. Dovč, P. Uimari, L. Iacolina, M. Scandura, M.A.M. Groenen, L. 
Huang, and H. Megens. 2017. Genome-wide SNP data unveils the globalization of 
domesticated pigs. Genetics Selection Evolution. 49:71. 

ระดับชาติ 
5. เกศินี เกตุพยัคฆ์, สุมาลี แท้สูงเนิน และ รัชนีวรรณ. 2562. กุมภคามประสิทธิภาพการผลิตของสุกรลูกผสม

และสุกรพื้นเมืองที่เลี้ยงแบบเกษตรธรรมชาติ. วารสารแก่นเกษตร. 47 (ฉบับพิเศษ 2): 961-968. 
6. อรณี ศรีนวล, วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ, ทศพล มูลมณี, เกศินี เกตุพยัคฆ์ และวรรณพร ทะพิงค์แก. 2562. 

การประยุกต์ใช้วัสดุเพาะเห็ดเพื่อทดแทนรำข้าวในอาหาร ต่อการย่อยได้ในหลอดทดลอง และ
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาบึก. วารสารแก่นเกษตร. 47 (ฉบับพิเศษ 2): 489-496. 

7 .  Tayyamath K., M. Seel-audom, W. Tapingkae, H.-J. Langholz, L. Krongpong, and                     
K. Gatphayak. 2 0 1 7 .  Effects of Fish Protein Hydrolysate Supplementation on 
Chemical Composition and Meat Quality of Asian Red-tail Catfish (Hemibagrus 
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wyckioides). The 55th Kasetsart University Annual Conference. January 31th- February 
3rd 2017.  Bangkok. 

 
13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มินตรา ศีลอุดม 
งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

ระดับนานาชาต ิ
1. Van Doan, H., Hoseinifar, S.H., Tapingkae, W., M. Seel-audom, Jaturasitha, S., Dawood, 

M.A.O., Wongmaneeprateep, S., Thu, T.T.N., Esteban, M.Á. 2020. Boosted Growth 
Performance, Mucosal and Serum Immunity, and Disease Resistance Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus) Fingerlings Using Corncob-Derived Xylooligosaccharide and 
Lactobacillus plantarum CR1T5. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 12: 400-411. 

2. Doan, H.V., S.H. Hoseinifar, W. Tapingkae, M. Seel-audom, S. Jaturasitha, Mahmoud A. O. 
Dawood, Sutee Wongmaneeprateep, Tran Thi Nang Thu, Maria Ángeles Esteban. 
201 9 . Boosted Growth Performance, Mucosal and Serum Immunity, and Disease 
Resistance Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Fingerlings Using Corncob-Derived 
Xylooligosaccharide and Lactobacillus plantarum CR1T.Probiotics and Antimicrobial 
Proteins 11(38): https://doi.org/10.1007/s12602-019-09554-5. 

ระดับชาติ 
3. กานดา คลาดกองทุกข์, อภิชาติ ศรีภัย, กรวรรณ ศรีงาม และมินตรา ศีลอุดม. 2560. ฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย

ของสารสกัดหยาบจากพืชพื้นบ้านภาคเหนือของประเทศไทยต่อเช้ือ Streptococcus agalactiae 
ที่ก่อโรคในปลานิล. การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

4. คำบู ไตยะมาด, มินตรา ศีลอุดม, ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์, ฮานขยูเง่น ลางโฮส, วรรณพร ทะพิงค์แก และ 
เกศินี เกตุพยัคฆ์.ผลการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของ
ปลากดคัง. 2560. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
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14) อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ 
งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

ระดับนานาชาต ิ
1 . Pimpa, A., N. Eiamkanitchat, C. Phatsara, and T. Moonmanee. 2 0 1 9 . Decision support 

system for dairy cattle management using computational intelligence technique 
ACM International Conference Proceeding Series 27 July 2019, Pages 181-185  

 
ระดับชาติ  

2. วิภาดา ขันธรรม, รุจ ศิริสัญลักษณ์, จุฑาทิพย์ เฉลิมพล และ จิรวัฒน์ พัสระ. 2562. การเรียนรู้และการนำ
ความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรทเ่ี ข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแส น ครั้ งที่  16  ระห ว่าง วันที่  3 -4 ธัน วาคม  2562 ณ  อาคาร ศูนย์ เรียน รวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หน้า 3121-3128 

3. ภาวรัตน์ ใจดี, ศิริจรรยา อายุมั่น, จิรวัฒน์ พัสระ และณัฐพล จงกสิกิจ. 2562. ผลกระทบของการผสมเลอืด
ชิดที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์พันธ์ุของ ประชากรโคนมในประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร . 47     
(ฉบับพิเศษ 1): 703-710. 

4. เฉลิมพร จิระปัญญาเลิศ, ศิริจรรยา อายุมั่น, จิรวัฒน์ พัสระ และณัฐพล จงกสิกิจ. 2561. "แนวโน้มและ
ความสัมพันธ์ของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการให้ผลผลิตของประชากรโคนมในภาคเหนือของ
ประเทศไทย," การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน, ประเทศไทย, 6-7 ธันวาคม 2561, หน้า 2127-2135. 

5. ศุภากร ภู่นพมาศ, รุจ ศิริสัญลักษณ์, สุรพล เศรษฐบุตร และจิรวัฒน์ พัสระ. 2561. ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบ
ทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสาร
แก่นเกษตร. 47 (ฉบับพิเศษ 1): 211-216. 

6. พชร ถือแก้ว, รุจ ศิริสัญลักษณ์, อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ และจิรวัฒน์ พัสระ. 2561. การเปรียบเทียบ    
การปฏิบัติงานกับภาระงานที่กำหนดไว้ของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบน         
ของประเทศไทย. วารสารเกษตร. 35(1): 147-157. 

7. เฉลิมพร จิระปัญญาเลิศ, ศิริจรรยา อายุมั่น, จิรวัฒน์ พัสระ และ ณัฐพล จงกสิกิจ. 2561. แนวโน้มและ
ความสัมพันธ์ของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการให้ผลผลิตของประชากรโคนมในภาคเหนือของ
ประเทศไทย. การประชุม วิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  15. มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์                 
วิทยาเขตกำแพงแสน. ประเทศไทย. 6-7 ธันวาคม 2561. หน้า 2127-2135. 
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15) อาจารย์ ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล 
งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

ระดับนานาชาต ิ

1. Doan, H.V., S.H. Hoseinifar, Q.H. Tran, C. Lumsangkul, S. Jaturasitha, E. El-Haroun, and      
M. Paolucci. 2020. Dietary inclusion of chestnut (Castanea sativa) polyphenols to 
Nile tilapia reared in biofloc technology: Impacts on growth, immunity, and disease 
resistance against Streptococcus agalactiae. Fish and Shellfish Immunology. Article 
in press 

2. Doan, H. V., C. Lumsangkul, S.H. Hoseinifar, Q.H. Tran, V. Stejskal, E. Ringø, M. Dawood, 
and M.A. Esteban. 2020. Administration of watermelon rind powder to Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) culture under biofloc system: Effect on growth 
performance, innate immune response, and disease resistance. Aquaculture. Article 
in press 

3. Lumsangkul, C., H.I. Chiang, N.W. Lo, Y.K. Fan, and J.C. Ju. 2019. Developmental Toxicity of 
Mycotoxin Fumonisin B1 in Animal Embryogenesis: an Overview. Toxins. 11(2): 114. 

4 . Lumsangkul, C., Y.K. Fan, S.C. Chang, J.C. Ju, and H.I. Chiang, 2018. Characterizing early 
embryonic development of Brown Tsaiya Ducks (Anas platyrhynchos) in comparison 
with Taiwan Country Chicken (Gallus gallus domestics). PLoS ONE. 13(5): e0196973. 

 
16) อาจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ 
งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

ระดับนานาชาต ิ
1. Doan, H.V., S.H. Hoseinifar, W. Naraballobh, S. Jaturasitha, S. Tongsiri, C. Chitmanat, and    

E. Ringø. 2019. Dietary inclusion of Orange peels derived pectin and Lactobacillus 
plantarum for Nile tilapia (Oreochromis niloticus) cultured under indoor biofloc 
systems. Aquaculture. 508: 98-105, doi: 10.1016/j.aquaculture.2019.03.067.  

2 . Naraballobh, W., N. Trakooljul, E. Muráni, R. Brunner, C. Krischek, S. Janisch, M. Wicke,        

S. Ponsuksili, and K. Wimmers. 2018. miRNAs regulate acute transcriptional changes 

in broiler embryos in response to modification of incubation temperature. Scientific 

Reports 8:  11371, doi: 10.1038/s41598-018-29316-7. 
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17) อาจารย์ ดร.ทฤษฎี คำหล่อ 
งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

ระดับนานาชาต ิ
1. Doan, H.V., S.H. Hoseinifar, K. Sringarm, S. Jaturasitha, T. Khamlor, Mahmoud A.O. Dawood, 

Maria Ángeles Esteban, M. Soltani, and M.S. Musthafa. 2019. Effects of elephant's 
foot (Elephantopus scaber) extract on growth performance, immune response, and 
disease resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings. Including results 
for Shellfish Immunology. 93: 328–335. 
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4. ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบยีบตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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