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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ป) 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   : คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

: ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Animal Science 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร) 

  ชื่อยอ : วท.บ. (สัตวศาสตร) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Animal Science) 
  ชื่อยอ : B.Sc. (Animal Science) 

 

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 

 

รูปแบบของหลักสูตร 
 รูปแบบ   

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

 ภาษาที่ใช    
      จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยหรือภาษาอื่นที่เก่ียวของ 

 

 การรับเขาศึกษา  

      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได 
 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

      เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

      ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 ประกอบอาชีพสวนตัว : เปนเจาของฟารมสัตว/ บริษัท เชน ไกไข ไกเนื้อ เปด แพะ                   
โคพื้นเมือง โคขุน แพะและแกะ เปนตน 

 งานราชการ : นักวิชาการสัตวบาล-สัตวศาสตร/นักวิทยาศาสตรเกษตร/นักวิชาการเกษตรใน

กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร หรือเปนบุคคลากรทางการศึกษาในสถาบันทางการศึกษาที่มีการสอน
ทางดานสัตวบาล หรือสัตวศาสตร 

 งานเอกชน : นักสัตวบาลประจําฟารม นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ นักวิชาการ                  

โภชนศาสตรสัตว หรือตัวแทนจําหนายอาหารสัตว และอุปกรณการเลี้ยงสัตว เปนตน  
 การศึกษาตอ : สามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีไดในทุกสาขาวิชาทางดาน           

สัตวศาสตร หรือศาสตรที่เกี่ยวของ  
สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 
บัณฑิตมีความรู และทักษะทางวิชาชีพผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว

เพื่อเปนฐานในการจัดการงานปศุสัตวได 

ความสําคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร เปนสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน

ทางดานสัตวเศรษฐกิจ ซึ่งถือไดวาเปนสาขาวิชาที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสัตว

ของประเทศใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ทั้งดานของ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จึงมี

หนาที่ในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถพรอมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

สามารถแขงขันไดในตลาดปศุสัตวทั้งตลาดในประเทศ ตลาดปศุสัตวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และตลาดโลก การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความ

พรอมตอการรองรับความตองการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร จึงมีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตใหเหมาะสมตอการประกอบอาชีพดาน            
ปศุสัตว โดยบัณฑิตมีความสามารถในดานการผลิตสัตว สามารถคิดวิเคราะหสถานการณปจจุบันที่มี

ผลกระทบตอการผลิตสัตว ตลอดจนการปลูกฝงที่เนนใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่

ดีในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ดําเนินชีวิตอยางสรางสรรคและมีความสุข 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน โดยมี
ลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้ 

 มีความรูและทักษะเทคโนโลยีทางดานการผลิตสัตว  

 มีความรู ความสามารถในการเลี้ยงสัตว เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ สรางธุรกิจได 
 สามารถนําความรูและทักษะไปศึกษาในระดับที่สูงข้ึนตอไปได 

 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมืองดอียูในสังคมไดอยางสันติ 
 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตร 

 ระบบทวิภาค  
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนให เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี 

การดําเนินการหลักสูตร 

 วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 ภาคเรียนที่ 1 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ภาคเรียนที่ 2 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทย-

คณิต ศิลป-คณิต หรือ ปวช.ดานเกษตรกรรม หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัย                      

ราชภัฏยะลากําหนด 
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 หลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 
 โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวด และหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร  ดังนี้  
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 94 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน  -  
กลุมวิชาเฉพาะดาน  86 หนวยกิต 
    - วิชาเฉพาะดานบังคับ  68 หนวยกิต 
    - วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  8 หนวยกิต 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
 รายวิชา 
 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ดังนี้ 
  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 บังคับเรียน  10 หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Malayu for Communication  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
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 Malayu for Communication and Learning Development  
2100115 ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 1* 2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 2(1-2-3) 
 Thai for Careers  

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู) 

 
 เลือกเรียน  2 หนวยกิต 

 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading Skills in English  
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน 2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development  
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Malayu  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Arabic  
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
 English for Communication 2  

 
กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 
 Happiness Study  
2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning  
2100118 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Truth of Life  
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2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life  

 
กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 
 Socialization  
2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 2(1-2-3) 
 Skills for Life  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  

 
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

 Sports for the Quality of Life Development  
 

 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 94 หนวยกิต 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ  68 หนวยกิต 
 

4144101 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 

 Fundamental Physics for Animal Science   
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4144102 เคมสีําหรับสัตวศาสตร  3(3-0-6) 

 Chemistry for Animal Science  
4144103 ปฏิบัติการเคมีสําหรับสัตวศาสตร 1(0-3-0) 

 Chemistry Laboratory for Animal Science  

4144104 ชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 
 Biology for Animal Science  

4144105 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร 1(0-3-0) 

 Biology Laboratory for Animal Science  
4144106 จุลชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 

 Microbiology for Animal Science  

4144207 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร 1(0-3-0) 
 Microbiology Laboratory for Animal Science  

4144108 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 

 Introduction to Mathematics for Animal Science  
4144109 สถิติเบื้องตนสําหรับการวิจัยทางสัตวศาสตร 3(2-2-5) 

 Introduction to Statistics for Animal Science Research  

4144210 หลักการเลี้ยงสัตว 3(2-2-5) 
 Principles of Animal Husbandry  

4144211 ชีวเคมทีางสัตวศาสตร 3(3-0-6) 

 Biochemistry  in Animal Science  
4144212 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 3(3-0-6) 

 Anatomy and Physiology of Domestic Animals  

4144213 พันธุศาสตรทางสัตวศาสตร 3(3-0-6) 
 Genetics in Animal Science  

4144214 โภชนศาสตรสัตว 3(3-0-6) 

 Animal Nutrition  
4144215 การปรับปรุงพันธุสัตว 3(3-0-6) 

 Animal Breeding  

4144316 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร 3(3-0-6) 
 Experimental Design in Animal Science  

4144317 อาหารและการใหอาหารสัตว 3(2-2-5) 

 Animal Feeds and Feeding  
4144318 การผลิตโคเนื้อ- โคนม 3(2-2-5) 
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 Beef and Dairy Cattle Production  

4144319 การผลิตสัตวปก* 3(2-2-5) 
 Poultry Production  

4144320 สัมมนาทางสัตวศาสตร 1(0-2-1) 

 Seminar in Animal Science  
4144321 การผลิตสัตวพื้นเมือง* 3(2-2-5) 

 Native Animal Production  

4144322 การผลิตแพะ-แกะ* 3(2-2-5) 
 Goat and sheep Production  

4144423 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร 3(2-2-5) 

 Special Project in Animal Science  
 หมายเหตุ : * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร  

4144324 การตลาดปศุสัตว* 3(2-2-5) 

 Livestock  Marketing  
4145325 โรคและการสุขาภิบาลสัตวทั่วไป 3(2-2-5) 

 Diseases and Sanitation of Domestic Animals  

4151226 พื้นฐานงานชางเกษตร 1(0-3-0) 
 Basic Farm Mechanics  

 

 วิชาเฉพาะดานเลือก  18 หนวยกิต 

 

4144327 การจัดการฟารมและการบริหารธุรกิจปศุสัตว 3(3-0-6) 
 Farm Management and Livestock Management  

4144328 การจัดการพืชอาหารสัตว 3(2-2-5) 

 Forage Crops Management  
4144329 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 3(2-2-5) 

 Incubation and Hatchery Management  

4144330 การผสมเทียมสัตว 3(2-2-5) 
 Artificial Insemination of Animals  

4144431 ผลิตภัณฑจากสัตว* 3(2-2-5) 

 Animal Products  
4144332 พฤติกรรมของสัตวเลี้ยง 3(3-0-6) 
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 Behavior of Domestic Animals  

4144433 การจัดการของเสียในฟารมปศุสัตว 3(2-2-5) 
 Animal Waste Management in Farm Livestock  

4144334 การผลิตนกเขาชวา 3(2-2-5) 

 Zebra Dove Production  
4144435 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสัตว 1(1-0-2) 

 Ethics and Laws in Livestock Production  

4144336 การผลิตนกปรอดหัวโขน 3(2-2-5) 
 Red-Whiskered Bulbul Production  

4144337 ธุรกิจการเลี้ยงนกแอนกินรัง 3(2-2-5) 

 Edible-Nest Swiftlet Business  
 หมายเหตุ : * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร  
4144338 การวิเคราะหอาหารสัตว 3(2-2-5) 
 Feed Analysis  
4144339 ภูมิปญญาทองถ่ินการเลี้ยงสัตว 3(2-2-5) 
 Local Knowledge in Animal Husbandry  
4144440 การจัดการฟารมสัตวอินทรีย 3(3-0-6) 
 Organic Animal Farm Management  
4144441 ปศุสัตวฮาลาล 3(3-0-6) 
 Halal Livestock   
4145342 การใชยาและสมุนไพรในสัตว* 3(2-2-5) 
 Drug and Herb Using in Animal  
4152443 การสงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
 Principles of Agricultural Extension   

 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หนวยกิต 
4144444 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางดานสัตวศาสตร 2(180) 
 Preparation for Professional Experience in Animal Science  
4144445 ฝกประสบการณวิชาชีพทางดานสัตวศาสตร 6(540) 
 Field Experience in Animal Science  
 หรือ  
4144446 การเตรียมสหกิจศึกษา  2(180) 
 Pre- Cooperative Education  
4144447 สหกิจศึกษา  6(540) 
 Cooperative Education  
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  หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยที่ไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ 
 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
3.1.4  แผนการศึกษา 

 
ปที ่1   ภาคการศึกษาที ่1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  8 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4144101 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 
    (วิชาเฉพาะดานบังคับ) 4144102 เคมสีําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 
 4144103 ปฏิบัติการเคมีสําหรับสัตวศาสตร 1(0-3-0) 
 4144104 ชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 

 
4144105 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับ            

สัตวศาสตร 
1(0-3-0) 

รวม 19 หนวยกิต 
 
ปที ่1   ภาคการศึกษาที ่2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

น (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  10 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4144106 จุลชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 

    (วิชาเฉพาะดานบังคับ) 
4144207 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับ             

สัตวศาสตร 
1(0-3-0) 

 
4144108 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับ                

สัตวศาสตร 
3(3-0-6) 

 
4144109 สถิติเบื้องตนสําหรับการวิจัยทาง

สัตวศาสตร 
3(2-2-5) 

รวม 20  หนวยกิต 
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ปที ่2   ภาคการศึกษาที ่1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

น (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
    (วิชาเฉพาะดานบังคับ)                 

4144211 ชีวเคมทีางสัตวศาสตร 3(3-0-6) 
4144210 หลักการเลี้ยงสัตว 3(2-2-5) 
4144212 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 3(3-0-6) 
4151226 พื้นฐานงานชางเกษตร 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หนวยกิต 
รวม 19 หนวยกิต 

 
 
ปที ่2   ภาคการศึกษาที ่2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

น (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
    (วิชาเฉพาะดานบังคับ) 

4144213 พันธุศาสตรทางสัตวศาสตร 3(3-0-6) 
4144214 โภชนศาสตรสัตว 3(3-0-6) 
4144215 การปรับปรุงพันธุสัตว 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หนวยกิต 
รวม 18 หนวยกิต 
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ปที ่  3   ภาคการศึกษาที ่1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

น (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
    (วิชาเฉพาะดานบังคับ) 

4144316 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร 3(3-0-6) 
4144317 อาหารและการใหอาหารสัตว 3(2-2-5) 

4144318 การผลิตโคเนื้อ-โคนม 3(2-2-5) 

4144321 การผลิตสัตวพื้นเมือง 3(2-2-5) 

4145325 โรคและการสุขาภิบาลสัตวทั่วไป 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
    (วิชาเฉพาะดานเลือก) 

เลือกเรียนรายวิชาเฉพาะดานเลือก 3 หนวยกิต 

รวม 18 หนวยกิต 
 
 
 
ปที ่  3   ภาคการศึกษาที ่2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

น (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
    (วิชาเฉพาะดานบังคับ) 

4144319 การผลิตสัตวปก 3(2-2-5) 
4144320 สัมมนาทางสัตวศาสตร 1(0-2-1) 
4144322 การผลิตแพะ-แกะ 3(2-2-5) 
4144324 การตลาดปศุสัตว 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
    (วิชาเฉพาะดานเลือก) 

เลือกเรียนรายวิชาเฉพาะดานเลือก 9 หนวยกิต 

รวม 19  หนวยกิต 
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ปที ่  4     ภาคการศึกษาที ่ 1    
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

น (ท-ป-อ) 
 4144423 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
    (วิชาเฉพาะดานเลือก) 

เลือกเรียนรายวิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) 

4144444 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน
สัตวศาสตร  

                     หรือ 
4144446 การเตรียมสหกิจศึกษา 

 
2(180) 

 
2(180) 

รวม 11  หนวยกิต 
 
 

ปที ่   4     ภาคการศึกษาที ่2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

น (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) 

4144445 ฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน                
สัตวศาสตร  

                     หรือ 
4144447 สหกิจศึกษา 

 
6(540) 

 
6(540) 

รวม 6  หนวยกิต 
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  คําอธิบายรายวิชา  
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
บังคับเรียน  10 หนวยกิต 

 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Thai for Communication  

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝก
ทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
การใชภาษาสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิง
ใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพ
ปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, 
practice of language in daily used in listening, speaking, reading 
and writing, use of language in formal and information 
communication, conducting informative presentation, giving 
opinion, suggestion and rational criticism, study of problem 
conditions and its solutions of language used in daily life, realizing 
ethics and awareness of Thai society 

 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  

 หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณ
เพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความ
เรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น 
และฝกวิจารณ 

Rules and development of reading and writing in order to 
speak and write effectively, practice of speaking both  individual 
and groups and criticizing for improvement,  practice of plot 
writing,  essay and article writing with the emphasis on standard 
language used in a certain writing and practice in criticizing. 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง  พูด  อาน เขียน  
ในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  
การแนะนําตนเองและผูอื่น  การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ  การให
คําแนะนํา  การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและ
การใหขอมูล  การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  
พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการ
สื่อสาร  เชน  การใชพจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Development of English communication skills; listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such 
as greeting, leave-taking, self- introduction  and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, objects and 
places, inquiring and information giving, talking on the telephone 
and expressing opinion; development of skills in using tools and 
resources for communicative study such as dictionary, article and 
newspaper and information technology for communicative 
development. 

 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Malayu for Communication  

 การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

Use of Melayu for communication in daily life, 

conversation in daily life  such as greeting, saying thanks and 

simple introduction  emphasizing on listening and speaking skills. 

 
 
 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
 Malayu for Communication and Learning Development  

 พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษา
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มลายูใหถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ 
เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การ
ติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไม
ซับซอน 

Development of Melayu in listening, speaking, reading and 

writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu 

correctly; practice of Melayu conversations in different situations ; 

self-introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring 

information nationally and internationally as well as  practice of 

simple sentence writing. 

 
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1* 2(1-2-3) 
 English for Communication 1  

การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, reading, and writing 
for daily communication; focusing on basic vocabulary and 
expressions relating to working performance and career fields, 
studying on customs and traditions of English speaking countries 
including appropriate social etiquette. 

 
 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ* 2(1-2-3) 
 Thai for Careers  

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและ
การเขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู 
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลัก
วิชาการ เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
การงานและการใชชีวิตประจําวัน 

Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
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presentation; providing knowledge, analyzing opinion and suggestion 
through the process of academic research to be used in various 
situations for the sake of benefit in performing duty and everyday 
use. 

 
        เลือกเรียน ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการ
อานและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบ
คําที่มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและ
เผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 

Principles of reading and writing Thai words, study of factors 
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing 
and comparing the words that are usually incorrectly in read and 
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the 
correct reading and writing Thai words.   

 
 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading Skills in English  

การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝก
การพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

Effective development of speaking and reading skills in 
English , practice of speaking both individual and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, and websites. 

 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน 2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development  

 พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงาน
หลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนน
การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดาน
การศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
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รายงาน ฯลฯ 
Effective development of reading comprehension in 

different fields and development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational and career purposes 
such as writing a letter, filling in an application form, writing a 
report, etc. 

 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Malayu  

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การ
เชื่อมประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอ
ขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททาง
สังคม 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills, 
study on basic sentence patterns; sentence combinations and 
Melayu expressions, practice of giving information and 
expressing opinions in accordance with social context 
application. 

 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  

การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ 
โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับ
เจาของภาษาได 

Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis 
on listening and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers. 
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2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Arabic  

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง 
พูด อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

Arabic alphabets, word and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to 
understand generality in daily life and be able to apply in 
communicating with native speakers. 

 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
 English for Communication 2  

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช
สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of listening, speaking, reading 
and writing English through real situations in related careers; 
practice of thinking skills, problem solving analyzing and decision 
making skills for daily life and future career. 

 
   กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 
 Happiness Study  

 ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลก
เชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการ
ดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข 

Definition and scope of physical and mental happiness, 
being optimistic, self -appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient for living and 
coexisting, practice of doctrine, morality, ethics, social 
regulations, and agreement for peaceful coexisting in society.   
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2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  

ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับ 
กระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสู
สากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต 

Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international 
artistic patterns in terms of ideas, techniques, and methods in 
creating and applying to real life situations. 

 
 
 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning  

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหา
และรวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอ
ผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ันตอนที่เปนมาตรฐาน 

Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching 
and collecting method for self-access learning, presenting  finding 
results by using standard forms and steps. 

 
2100118 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Truth of Life  

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แต
ละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงาม
เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and 
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information technology, applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and society, moral and 
ethics development based on religious precepts, peaceful life and 
society, different worldview perception, advantages and 
disadvantages analyzing of worldviews in order to find out truth 
and meaning of life to be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society. 

 
 
 
2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  

หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย 
ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทาง
อารมณและจริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษย
สัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict managing. 

 
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life  

ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม 
ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน 
และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการ
เรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อให
ไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation. 
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   กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 
 Socialization  

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 
และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 

Relationships between human beings and environments in 
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics and political 
affairs. 

 
2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
 Social Management  

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการ
จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ทองถิ่น 

Analysis of multi-cultural diversity leading to natural 
resources management and environments concerning community; 
concepts of sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate 
technology for living in local community. 
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่
สําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ
การบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อน
มนุษยอยางสันติ 

Meanings and importance of life skill including important 
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and 
emotional intelligence; development of interpersonal 
relationships and communication, self-management skills and 
stress management; emphasis on public mindedness and public 
consciousness in order to be peaceful coexistence. 

 
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 2(1-2-3) 
 Skills for Life  

ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคม
สมัยใหมเกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค 
ความเห็นใจผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร 
การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 

Significance and elements of living skills in new societies 
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human relations and 
communication; decision making and problem solving in daily life; 
emotional and stress management; activities for stress relief. 
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2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  

เอกลักษณทางสั งคม วัฒนธรรมทองถิ่น  และวัฒนธรรมไทย 
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา 
การสรางจิตสาธารณะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การ
พัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชใน
การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture; significance of 
human relations, human nature, psychological process; public 
consciousness creation in order to build interpersonal relationship 
and community; self-development for the advance in life and 
career; religious principles application to life and career. 

 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  

 หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงิน
เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life. 

 
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  

 วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Scientific approach, scientific process and scientific 

attitude; importance and impact of science, technology and 
environment; health promotion for life quality development. 
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4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

Introduction to computers, information technology; 
computer application in daily life, data warehouse application; 
laws with ethics in using information system and its security 
system. 

 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา 
วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภท
ตางๆ พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย 
พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร  ก า ร จั ด ก า ร ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ
และการเก็บรักษา 

Energy and its sources; electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for living; human organ 
systems, heredity; chemical using in daily life; using microorganism 
in food industries; agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage. 

 

 

 

 

 

 



26 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภท  
ตาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลัก
ปฏิบัติในการเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม 
การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนํา
ทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลน
พื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 

Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports 
competition; principles and how to choose sports for its individual 
potential; conduct of principles for playing sports at maximum 
benefits to body, emotion and society; injury prevention from 
sports and basic first aid; utilizing sports skill and developing life 
quality with sports and traditional games; personality 
development promoting leadership 
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หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 94 หนวยกิต 
   กลุมวิชาแกน  -  
   กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
   วิชาเฉพาะดานบังคับ  68 หนวยกิต 

 
4144101 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics for Animal Science  

 หลักการและแนวคิดทางฟสิกส ระบบหนวย ปริมาณและการวัด 
จลนศาสตรและพลศาสตรของอนุภาค แรงและการเคลื่อนที่ งานและโมเมนตัม 
แมเหล็กไฟฟา และการประยุกตใชทางสัตวศาสตร 

An introduction to principles and concepts of physics, unit 
system, quantities and measurement, kinematics and dynamics of 
particles, force and motion, work energy and momentum, 
electromagnetism and  applied in animal science. 

 

4144102 เคมสีําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 

 Chemistry for Animal Science  

 หลักการและแนวคิดทางเคมี พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของ
ธาตุ พันธะทางเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและอัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุล
เคมี กรด เบส และเกลือ เคมีสิ่งแวดลอม เคมีนิวเคลียร และการประยุกตใช
ทางสัตวศาสตร 

An introduction to principles and concepts of chemistry, 
basic of atomic theory and electronic structures of atoms, periodic 
properties, chemical bonding, solution, chemical reaction and rate 
of reaction, chemical equilibrium acid base and salt, 
environmental chemistry, nuclear chemistry and applied in animal 
science. 
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4144103 ปฏิบัติการเคมสีําหรับสัตวศาสตร 1(0-3-0) 
 Chemistry Laboratory for Animal Science  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: 4144102 เคมีสําหรับสัตวศาสตรหรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite Course: 4144102 Chemistry for Animal Science or Corequisites 

เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการทางเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
เทคนิคการแยกสาร การกรอง การเตรียมสารละลาย การใชตัวทําละลาย และ              
โครมาโทกราฟ ปฏิบัติการเกี่ยวกับกรด เบส 

Basic of technical for chemistry Laboratory, safety in the 
laboratory, Separation technique, filtration, preparing the solution, 
using solvent and chromatography, acid –base laboratory. 

 
4144104 ชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 

 Biology for Animal Science  
 ความรูเบื้องตนทางชีววิทยา โดยเกี่ยวของกับโครงสราง สวนประกอบและ
หนาที่ ของเซลล  สารประกอบเคมี ในสิ่ งมีชี วิ ต  จุลินทรีย  พืช  และสัตว  
เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร นิเวศวิทยาและพฤติกรรม รวมถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการประยุกตใชทางสัตวศาสตร 

Fundamental of biology, microbial, plant and animal cell 
structure, component and function, chemistry of life, metabolism, 
genetics, ecology and behavior, environment, biodiversity and  
applied in animal science. 

 

4144105 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร 1(0-3-0) 

 Biology Laboratory for Animal Science  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4144104 ชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร หรือเรียนควบคูกัน 

Prerequisite Course: 4144104 Biology for Animal Science 
การใชกลองจุลทรรศน การเรียนรูโครงสรางของจุลินทรีย พืช และสัตวใน

ระดับเซลล กระบวนการตางๆในสัตว พฤติกรรมและการปรับตัว วิวัฒนาการและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระบบนิเวศ 

Use of light microscopes, microscopic and macroscopic 
examination of microbial, plant and animal cells, behavior and 
adaptation, evolution and biodiversity, genetic inheritance and 
ecosystem. 
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4144106 จุลชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 

 Microbiology for Animal Science  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4144104 ชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร 

Prerequisite Course: 4144104 Biology for Animal Science 

ความรูเบื้องตนของจุลชีววิทยา การเพาะเลี้ยง การเจริญเติบโตและการ
ควบคุมความสัมพันธของจุลินทรียตออาหาร น้ํา  น้ํานม ดิน อากาศ การเกษตร 
อุตสาหกรรม พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย และการประยุกตใชทาง
สัตวศาสตร 

Fundamental of microbiology, cultivation, growth, and control of 
microorganisms of food, water, dairy, soil, agricultural, industrial, 
microbial biotechnology, engineering, microbial genetic and  applied 
in animal science. 

 

4144207 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร 1(0-3-0) 

 Microbiology Laboratory for Animal Science  

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4144106 จุลชีววิทยาสําหรับสัตวศาสตร หรือ เรียนควบคูกัน 

Prerequisite Course: 4144106 Microbiology for Animal Science or Corequisites 

 วิธีใชกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรีย เทคนิคการทําปลอดเชื้อ การเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ 

Uses for microbiological studies. Aseptic and safety techniques of 
microbial handling. Media and preparation. Techniques for microbial 
isolation. 

 

4144108 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับสัตวศาสตร 3(3-0-6) 

 Introduction to Mathematics for Animal Science  

เชต ระบบจํานวนจริง ตรรกศาสตร อัตราสวนและรอยละ ลําดับและ
อนุกรม ความนาจะเปน และการประยุกตใชทางสัตวศาสตร 

Set, Function and graph, limits and continuity of function, 
derivatives of one variable functions and its applications,  
integration and its applications, infinite series and  applied in animal 
science. 
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4144109 สถิติเบื้องตนสําหรับการวิจัยทางสัตวศาสตร 3(2-2-5) 

 Introduction to Statistics for Animal Science Research  

 ความรูพื้นฐานทางสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจง
ความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง การประมาณคา
และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การถดถอย
เชิงเดี่ยว และสหสัมพันธเชิงเดี่ยว การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และการ
ประยุกตใชทางสัตวศาสตร 

Basic knowledge of statistics, probability, random variable 
and probability distribution, sample distribution, estimation and 
hypothesis test, one-way analysis of variance, simple regression 
and simple correlation, statistical software applications and  
applied in animal science. 

 

4144210 หลักการเลี้ยงสัตว 3(2-2-5) 

 Principles of Animal Husbandry  
 ความเปนมา ประโยชน และความสําคัญของการเลี้ยงสัตว พันธุและ
ลักษณะประจําพันธุ สรีรวิทยาการสืบพันธุสัตว หลักอาหารสัตว หลักการ
ปรับปรุงพันธุสัตว การเลี้ยงดูและการจัดการสัตวในระยะตาง ๆ  มาตรฐาน
ฟารม การสุขาภิบาลและปองกันโรค   

Derivation, benefits and importance of animal production; 
animal breed characteristic and breeding physiology, basic principle 
of feeding, develop in breed, feeding and conductibility of sanitation, 
disease protection. 

 

144211 ชีวเคมทีางสัตวศาสตร 3(3-0-6) 
 Biochemistry in Animal Science  

 องคประกอบของเซลลโครงสราง สมบัติทางเคมี หนาที่ของโปรตีน 
คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลีอิกและสารประกอบไนโตรเจน วิตามิน                
เกลือแร ฮอรโมน และเอนไซม การสสลายและการสรางโภชนะหลัก และ              
เมทาบอไลซโภชนะหลักและอวัยวะท่ีเกี่ยวของในสัตว 

Components of cell structure, chemical properties and 
function of carbohydrates, fats, proteins, nucleic acid, nitrogen 
compounds, vitamins, minerals, hormones and enzymes. 
catabolism and anabolism of nutrients. metabolites and related 
organs in animals. 
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4144212 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 3(3-0-6) 
 Anatomy and Physiology of Domestic Animals  

 ความสําคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว รูปรางลักษณะ 
ตําแหนง โครงสรางและองคประกอบตาง ๆ  ดานมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค
ของสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ  หนาที่และขบวนการทํางานของรางกายในระดับเซลล 
เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะและรางกายของสัตวปก สัตวกระเพาะเดี่ยว สัตว
เคี้ยวเอื้อง   

Anatomy, and physiology in farm animals. characteristics, 
descriptive structures, composition of macro and micro anatomy of 
commercialized domestic animals, functions and functional process 
of the body at cell levels, tissue, organ and organ system of the 
poultry, monogastric and ruminant animals. 

 

4144213 พันธุศาสตรทางสัตวศาสตร 3(3-0-6) 
 Genetics in Animal Science  

 ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร  หลักการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การคาดคะเนผลลัพธที่เกิดในลูกผสม ความนาจะเปนและการ
ทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การแสดงออกของยีน การควบคุมของยีน
เชิงปริมาณและคุณภาพ เพศ การกําหนดเพศ  พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีการ
ขยายพันธุและพันธุศาสตรที่ใชในการผลิตสัตว 

Basic genetics. principles of heredity, prediction of hybrid, 
probability of multiple tests, genes and chromosomes, gene 
expression, control of gene quantitative and qualitative, sex 
determination, propagation and genetic technologies used in 
animal production. 
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4144214 โภชนศาสตรสัตว 3(3-0-6) 
 Animal Nutrition  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4144211 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร 
Prerequisite Course: 4144211 Biochemistry in Animal Science 

 การพัฒนาการดานโภชนศาสตรสัตว  โภชนะตาง ๆ  ในอาหาร  กาย
วิภาคและสรีรวิทยาของระบบยอยอาหารการดูดซึม และเมแทบอลิซึมของ
โภชนะตาง ๆ  ในรางกายสัตว ทั้งสัตวกระเพาะรวมและสัตวกระเพาะเดี่ยว 
ความตองการโภชนะชนิดตาง ๆ  ของสัตวเลี้ยง 

Development of animal nutrition, nutrients in animal feed; 
anatomy and physiology of digestion process, ingested feed. 
Transportation of nutrients; metabolism of nutrients in the animal 
body; ruminants and monogastric animals, nutrients requirement of 
the domestic animals. 

 

4144215 การปรับปรุงพันธุสัตว 3(3-0-6) 

 Animal Breeding  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4144213 พันธุศาสตรทางสัตวศาสตร 

Prerequisite Course: 4144213 Genetics in Animal Science 

 พื้นฐานสถิติและพันธุศาสตร พันธุสัตวและการถายทอดพันธุกรรม 
พันธุศาสตรประชากร การประเมินพันธุกรรมสัตว  คาพารามิเตอรทาง
พันธุกรรม การคัดเลือกพันธุสัตว ระบบการผสมพันธุ ความสัมพันธระหวาง
สัตว ความกาวหนาในการปรับปรุงพันธุ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุสัตว 

Fundamental of statistics and genetics, breeds and genetic 
inheritance, population genetics, genetic evaluation, genetic 
parameters, animal selection, mating system, animal relationships, 
genetic progress, advanced technologies in animal breeding. 
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4144316 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร 3(3-0-6) 
 Experimental Design for Animal Science  

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4144109 สถิตเิบื้องตนสําหรับการวิจัยทางสัตวศาสตร 
Prerequisite Course: 4144109 Introduction to Statistics for Animal Science 

Research 

 หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยาง วิธีการวางแผนการทดลอง
แบบตาง ๆ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชใน
การวางแผนการทดลอง และปฏิบัติการวิเคราะหผลการทดลองทางสัตวศาสตร  

Principles of experimental design, sample selection, design and 
plan variations of experimental methods. statistical analysis, 
computer program to experiment, and analyses the result in 
animal science. 

 

4144317 อาหารและการใหอาหารสัตว 3(2-2-5) 
 Animal Feeds and Feeding  

 วัตถุดิบอาหารสัตวและสวนประกอบทางเคมี ความตองการโภชนะของ
สัตว กระบวนการผลิตอาหารสัตว  การประกอบสูตรอาหารสัตว  การประเมิน
คุณคา และ การตรวจสอบอาหารสัตว วิธีการใหอาหารสัตว พระราชบัญญัติ
อาหารสัตว 

Feed stuff and chemical compositions, nutrient requirement 
for domestic animals, feed processing, feed formulation, feed 
evaluation, and inspection, feeding system for specific animals, feed 
regulations. 
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4144318 การผลิตโคเนื้อ-โคนม 3(2-2-5) 
 Beef and Dairy Cattle Production  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4144210 หลักการเลี้ยงสัตว 

Prerequisite Course: 4144210 Principles of Animal Husbandry 

 แนวทางการผลิต เปนการค า โดยคํ านึ งถึ งความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของประเทศไทย อาหารและการใหอาหารสัตวโคเนื้อ-โคนม กาย
วิภาคและสรีรวิทยากระบวนการยอยอาหาร ระบบยอยอาหารของโคเนื้อ-โคนม 
การดูดซึม จุลชีพและการสังเคราะหสารอาหารในระบบทางเดินอาหารเมแทบอ
ลิซึมของคารโบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน การจัดการฟารม โรคและ และการ
สุขาภิบาลโคเนื้อ-โคนม และการผลิตโคเนื้อ โคนมในพื้นที่ภาคใต  

Principles of animal science, principle guidelines for 
successful production and trade, emphasis on ecologist factor of 
Thailand, food and feeding of beef and dairy cattle, anatomy and 
physiology of digestive tract, digestive tract of beef and dairy cattle, 
microbial and synthesis of nutrients in digestive tract, metabolism 
of carbohydrates, fat and protein. managing farm; disease, 
sanitation of beef, beef and dairy cattle in southern Thailand. 

 

4144319 การผลิตสัตวปก* 3(2-2-5) 
 Poultry Production  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4144210 หลักการเลี้ยงสัตว 

Prerequisite Course: 4144210 Principles of Animal Husbandry 

 การผลิตสัตวปกในระบบอุตสาหกรรมเพ่ือเปนการคา โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางภาคใตของประเทศไทย พันธุสัตวปก การจัดการ
ดานการผสมพันธุ อาหารและการใหอาหาร การจัดการฟารมสัตวปก การจัดการ

โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงสัตวปก โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก การแปรรูป

และการตลาดผลิตภัณฑสัตวปก 
Principles of animal science, industrialize the poultry 

production for trade, and emphasis on ecologist factor of southern 

Thailand, breeds of poultry, management of breeding, food and 
feeding, farm management, habitation and equipment, poultry 

diseases and sanitation. processing and marketing poultry products. 
หมายเหตุ : *  รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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4144320 สัมมนาทางสัตวศาสตร 1(0-2-1) 

 Seminar in Animal Science  
 ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลทางดานสัตวศาสตรในเรื่องที่นักศึกษา
สนใจ  มีการวิเคราะหและสังเคราะหเรียบเรียงเปนบทความทางวิชาการและ
นําเสนอเปนรายบุคคล 

A specific topic of interest in animal science, to analyze, 
synthesis the data and compiled for individual presentation. 

 
4144321 การผลติสัตวพ้ืนเมือง* 3(2-2-5) 
 Native Animal Production  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4144210 หลักการเลี้ยงสัตว 
Prerequisite Course: 4144210 Principles of Animal Husbandry 

 การผลิตสัตวพื้นเมืองที่สําคัญของภาคใต และสัตวเลี้ยงในทองถิ่น เชน ไก
พื้นเมือง และ โคชน เปนตน โดยมีการศึกษาถึงกายวิภาคและสรีรวิทยา พันธุและ
ลักษณะประจําพันธุ การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ อาหารและการใหอาหาร 
การจัดการฟารม การจัดการโรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยง โรคและการสุขาภิบาล 
การตลาดและระบบธุรกิจ ปญหาและการพัฒนาการเลี้ยง 

Principles of animal science, production of native animals in 
Southern Thailand; such as native chickens, and fighting bull, 
examine the anatomy and physiological, breeds and characteristics 
of breeds, the selection and breeding remedy, food and feeding. 
management of farm, habitation and equipment, diseases and 
sanitation. marketing and business system. problems and the 
development of Native animal Production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : *  รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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4144322 การผลิตแพะ-แกะ* 3(2-2-5) 
 Goat and Sheep Production  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4144210 หลักการเลี้ยงสัตว 
Prerequisite Course: 4144210 Principles of Animal Husbandry 

 แนวทางการผลิตแพะ-แกะเปนการคา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมทางภาคใตของประเทศไทย กายวิภาคและสรีรวิทยา  พันธุและ
ลักษณะประจําพันธุ  การคัดเลือกพันธุ การปรับปรุงพันธุ  ระบบการเลี้ยง  การ
จัดการอาหารและการใหอาหาร ผลผลิตจากแพะ แกะ  โรคและการสุขาภิบาล  
เศรษฐกิจและการตลาด  ปญหาและการพัฒนาการเลี้ยงแพะ แกะในประเทศ
ไทย 

Principles of animal science. goat and sheep production, 
emphasis on ecologist of southern Thailand. anatomy and 
physiology, breeds and characteristics of breeds, the selection and 
breeding management, food and feeding, production from goat and 
sheep. diseases and sanitation. The process and market of poultry 
products, marketing and business system, problems and the 
development of goat and sheep production. 

 
4144423 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร 3(2-2-5) 
 Special Project in Animal Science  

 การวิจัยหรือทําโครงการทางสัตวศาสตร  การวิ เคราะหขอมูล การ
ดําเนินงาน การเขียนรายงานทางวิชาการ และการนําเสนอผลงาน ภายใตคําแนะนํา
และควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ และนําเสนอผลงานวิจัย 

Research project or the trial project of animal science. data 
analysis, operations, write a technical report and presentation under 
the guidance and control of project’ advisor summary report and 
presented The research project presentation or the trial project of 
animal science. 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : *  รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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4144324 การตลาดปศุสัตว* 3(2-2-5) 
 Livestock  Marketing  

 โครงสรางการตลาดปศุสัตว สภาวการณตลาดและปริมาณปศุสัตวที่เลี้ยงใน
ประเทศไทย นโยบายของภาครัฐที่มีตอกลไกราคาปศุสัตวแตละชนิด การตั้งราคา 
อุปสงคและอุปทานของผลิตภัณฑ การตัดสินและประกวดสัตว รูปแบบของสินคาเพื่อ
การจัดจําหนาย ชองทางการคาทั้งในตลาดในประเทศและตางประเทศ รูปแบบและ
วิธีการสงออก และระบบงานคุณภาพ เชน ระบบ ISO, GMP และ HACCP เปนตน 

Marketing structure and current market of livestock in Thailand, 
the government policy in fluencies the pricing, pricing, demand and 
supply, animal judging, type of product for distribution, International 
trading and exporting process, quality systems as ISO, GMP and HACCP. 

 
4145325 โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป 3(2-2-5) 
 Diseases and Sanitation of Domestic Animals  

 ความหมายของโรคและการสุขาภิบาลสัตว สาเหตุของโรค โรคที่สําคัญของ
สัตวปก สัตวกระเพาะเดี่ยว และสัตวเคี้ยวเอื้อง อาการของโรค การตรวจวินิจฉัย
และการปองกันกําจัดโรคตาง ๆ  การสุขาภิบาลสัตว มาตรฐานฟารม และขอกีดกัน
ทางการคาหรือมาตรฐานทางการคากรณีเกิดโรคระบาด โรคในพระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคระบาดสัตวและโรคในกฎกระทรวง 

Animal diseases and sanitation, cause of disease; diseases of 
poultry, monogastric and ruminant, symptoms of the disease, 
diagnosis and control of diseases, animal sanitation, standardized farm 
in animal production and trade barriers, trade or standard case of a 
pandemic, animal disease according to the act and mistrial regulation of 
Thailand. 

 

4151226 พื้นฐานงานชางเกษตร 1(0-3-0) 
 Basic Farm Mechanics  

 ความสําคัญ ความรูและการพัฒนาเครื่องมือชางเกษตรเบื้องตน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางโลหะ งานไม งานปูน งานประปา งานไฟฟา 
และแทรคเตอรที่ใชในฟารมสัตว การบํารุงรักษา และความปลอดภัยในการใช
เครื่องมอืชางตาง ๆ  

Basic concept and knowledge of how to improve farming 
equipment, for instance, metalist, mason, plumbing, electrical, 
welding, health and safety in using various equipment. 

หมายเหตุ : *  รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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       วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 
4144327 การจัดการฟารมและการบริหารธุรกิจปศุสัตว 3(3-0-6) 

 Farm Management and Livestock Management  
 กระบวนการดําเนินธุรกิจการทําฟารมสัตว เชน ฟารมสัตวปก ฟารม
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กและขนาดใหญ การจัดการธุรกิจปศุสัตว  การวางแผน
และการวิเคราะหแผนการผลิตปศุสัตว  ระบบสืบคนยอนกลับ การใชระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการฟารม การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการ
จัดการฟารม 

Process of animal farming business, for instance; poultry 
farming, small and large ruminants farming, entrepreneurship in 
livestock production, Planning and analysis of livestock production, 
traceability system, using information systems and computer 
software in farming management. 

 
4144328 การจัดการพืชอาหารสัตว 3(2-2-5) 
 Forage Crops Management  

 ความสําคัญของพืชอาหารสัตว ชนิดของหญาและถั่วพืชอาหารสัตวใน
เขตรอน การจําแนกพันธุพืชอาหารสัตว การปลูก การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว 
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การใชประโยชน การประเมินผลผลิต การผลิตเมล็ด
พันธุพืชอาหารสัตว การผลิตพืชอาหารสัตวในระบบการทําฟารม การถนอมพืช
อาหารสัตวและการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตวที่มีในทองถิ่น  

Importance of forage crops for livestock production, 
classification, plantation and management of the forage, harvesting, 
utilization and evaluation of forage yield, forage seed production, 
forage production in farming systems. forage preservation and 
utilization of the forage locally. 
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4144329 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 3(2-2-5) 
 Incubation and Hatchery Management  

 กายวิภาคและสรีรวิทยาสืบพันธุสัตวปก  การผลิตไขพันธุ การฟกไข  
การเจริญของตัวออนของไก โรงฟกไขและการจัดการโรงฟกไข  การจัดการไขฟก
และการจัดการลูกไกในโรงฟกไข โรคติดตอสําคัญในกระบวนการฟกไข 

Anatomy and physiology of poultry, egg for hatching 
production, hatching the egg, poultry embryo development, hatchery 
and hatchery management, management of the hatching egg and 
the chicken in hatching house and incubator, infectious disease in 
incubation process. 

 
4144330 การผสมเทียมสัตว 3(2-2-5) 
 Artificial Insemination of Animals  

 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย การสราง
อสุจิ การสรางไข การปฏิสนธิ การเตรียมสัตวสําหรับการผสมเทียม การเตรียม
ตัวทําละลายเจือจางน้ําเชื้อ การผลิตน้ําเชื้อสดและน้ําเชื้อแชแข็ง การเก็บรักษา
น้ําเชื้อ เทคนิคการฉีดน้ําเชื้อ การผสมเทียมในสัตวเลี้ยง   

Anatomy and physiology of reproductive system in male and 
female domestic animals, spermatogenesis, cogenesis, Fertilization, 
animal preparation for IVF, preparing solvent diluted semen, 
production of fresh semen, frozen semen, sperm injection 
technique, Semen collection and storage, artificial insemination. 

 
4144431 ผลิตภัณฑจากสัตว* 3(2-2-5) 
 Animal Products  

 ลักษณะทางกายภาพและสรีรวิทยาของเนื้อสัตว  หลักการและ
วัตถุประสงคของการฆาสัตว สวนประกอบของน้ํานม การจําแนกเนื้อ นมหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตวตามคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑเนื้อ นมหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตว และความปลอดภัยดานอาหาร 

Physical characteristics and possible physiological effects of 
meat, principles and objectives of livestock slaughtering, categorize 
of meat, quality of milk or animal products. processing and 
packaging meat, milk or animal products, food safety. 

   
หมายเหตุ : *  รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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4144332 พฤติกรรมของสัตวเลี้ยง 3(3-0-6) 
 Behavior of Domestic Animals  

 ความสําคัญของพฤติกรรมสัตว สรีระวิทยาการเกิดพฤติกรรม กลไกของ
การแสดงออกของพฤติกรรม ปจจัยที่มีผลตอการแสดงพฤติกรรม การควบคุม
พฤติกรรมสัตวเลี้ยง และพฤติกรรมของสัตวเศรษฐกิจ 

Importance of animal behavior, physiology and mechanism 
of behavior, factors affecting behavior expression, behavior system of 
animals, control of behavior, behavior of commercialized animals. 

 
4144433 การจัดการของเสียในฟารมปศุสัตว 3(2-2-5) 
 Animal Waste Management in Farm Livestock  

 องคประกอบ คุณภาพและคุณสมบัติของมูลสัตว ปญหาของเสียจาก
สัตวขอบังคับและกฎหมายในการรักษาสิ่งแวดลอม หลักการเบื้องตนในและ
เทคโนโลยีในการกําจัดของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว การจัดสรางระบบกาซชีวภาพ
และการใชประโยชน 

Components, quality and features of animal waste, 
Problems of animal waste, regulations and laws in environmental 
protection, technology management of animal waste, construction 
of the biogas system and utilization. 

 
4144334 การผลิตนกเขาชวา 3(2-2-5) 
 Zebra Dove Production  

 การผลิตนกเขาชวา การคัดเลือกพันธุ การปรับปรุงพันธุ ระบบการ
เลี้ยง การจัดการอาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล รูปแบบการ
แขงขัน เศรษฐกิจและการตลาด ปญหาและการพัฒนาการเลี้ยงนกเขาชวา 

Dove production, breeds and characteristics of breeds, 
selection and breeding management, feed and feeding, diseases 
and sanitation, competition, marketing and business system, 
Problems and the development of dove production. 

 
 
4144435 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสัตว 1(1-0-2) 
 Ethics and Laws in Livestock Production  

 สิทธิ หนาที่ และบทบาทของนักสัตวบาลที่พึงมีในการปฏิบัติงาน 
ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับปศุสัตว สวัสดิภาพของสัตว การ
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ปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับสัตวทดลอง การประกอบวิชาชีพไดโดยไมสรางความ
เดือดรอนใหกับตัวเองและผูอื่น 

Right, responsibility and role of animal husbandry, laws, 
discipline and regulation related to livestock production, animal 
welfare, Proper handling for animal experimentation. The course is 
design for student to independently support themselves for 
potential career path. 

 
4144336 การผลิตนกปรอดหัวโขน 3(2-2-5) 
 Red-Whiskered Bulbul Production  

การผลิตนกปรอดหัวโขน การคัดเลือกพันธุ การปรับปรุงพันธุ ระบบ
การเลี้ยง การจัดการอาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล เศรษฐกิจ
และการตลาด ปญหาและการพัฒนาการเลี้ยงนกปรอดหัวโขน  

Red-whiskered bulbul production, breeds and 
characteristics of breeds, selection and breeding management, 
feed and feeding, diseases and sanitation, marketing and business 
system, problems and the development of red-whiskered bulbul 
production. 

 
4144337 ธุรกิจการเลี้ยงนกแอนกินรัง 3(2-2-5) 

 Edible-Nest Swiftlet Business  
การผลิต ธุรกิจนกแอนกินรัง การแพรกระจายของนกในสามจังหวัด

ภาคใต และการเจริญเติบโตของฟารมนกแอนกินรัง สายพันธุ อาหาร การทํารัง
วางไข การเก็บรังนก เศรษฐกิจและการตลาด ปญหาและการพัฒนาการเลี้ยง
นกแอนกินรัง  

Production, business of edible-nest swiftlet, overspread of 
bird in southern Thailand, growth of edible-nest swiftlet farming, 
breeds and feed, business and marketing in breeding nest, 
problems and their farming edible-nest swiftlet. 

4144338 การวิเคราะหอาหารสัตว 3(2-2-5) 

 Feed Analysis  
ความสําคัญของการวิเคราะหอาหารสัตว การเก็บตัวอยางอาหารสัตว

เพื่อการวิเคราะห  การเตรียมสารเคมีสําหรับงานวิเคราะห การตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบอาหารสัตวเบื้องตน การวิเคราะหอาหารสัตวดวยวิธีวิ เคราะห
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โดยประมาณและวิธีแวนซูท การประเมินคาพลังงานรวม 
Importance of feed analysis, samples collection, reagent 

preparation for analysis, feed inspection, feed analysis by the 
proximate analysis, detergent methods, gross energy evaluation. 

 

4144339 ภูมิปญญาทองถิ่นการเลี้ยงสัตว 3(2-2-5) 

 Local Knowledge in Animal Husbandry  
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ความสําคัญของภูมิ

ปญญาทองถิ่น ลักษณะของภูมิปญญา ศึกษาขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตวในชุมชน ถอดบทเรียนจากการศึกษาขอมูลทางดานการเลี้ยงสัตว
ตามภูมิปญญาทองถิ่น นําเสนอขอมูลจากการถอดบทเรียนหรือเผยแพรขอมูล
จากการศึกษา 

Understanding of local knowledge, signification and nature 
of local knowledge, learn local knowledge on animal husbandry 
in community,  summary on knowledge learned in order to 
present and publication. 

 

4144440 การจัดการฟารมสัตวอินทรีย 3(3-0-6) 
 Organic Animal Farm Management  

หลักการพื้นฐานการจัดการฟารมสัตวอินทรีย สภาพแวดลอมในฟารม
ปศุสัตว สัตวชวงการเปลี่ยนแปลง แหลงที่มาของสัตว พันธุสัตวและการ
ขยายพันธุ การจัดการอวัยวะสัตว อาหารสัตว การจัดการดานสุขภาพสัตว การ
ขนสง การเชือดชําแหละและแปรรูป ศึกษาตัวอยางมาตรฐานการผลิตสัตว
อินทรียทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

Principles of managing organic animal farm, environment 
in livestock farm, animals in conversion period, sources of animal, 
Animal breed, animal genetic, Managing animal organs, animal 
feeds, managing animal health, transportation, slaughtering, 
resection, and processing, case study of production’s organic 
standard in Thailand and abroad. 

4144441 ปศุสัตวฮาลาล 3(3-0-6) 
 Halal Livestock   

บทบัญญัติอิสลามวาดวยเรื่องปศุสัตวและฮาลาล นิยามของคําศัพท
ตางๆ การจําแนกสัตวตามหลักฮาลาล ความเมตตาและทารุณกรรมตอสัตว 
การเชือดสัตวและการชําแหละเนื้อสัตว สวนของสัตวที่บริโภคไดและไมได           
โรงเชือดและโรงชําแหละตามมาตรฐานฮาลาล ผลิตภัณฑฮาลาลจากสัตว 
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The Islamic covenant about livestock and halal, 
definitions of terms, livestock classification of halal, kindness and 
maltreatment in animals, halal edible of animal part, halal 
standard in slaughter house, halal animal product. 

 

4145342 การใชยาและสมุนไพรในสัตว 3(2-2-5) 
 Drug and Herb Using in Animal  

 เวชภัณฑ เคมีภัณฑ และชีวภัณฑชนิดตาง ๆ  เวชภัณฑที่ไดจากพืช
สมุนไพรและเครื่องเทศชนิดตาง ๆ  ที่ใชในการผลิตสัตว รูปแบบ วิธีการให การ
ฉีด การดูดซึม การขนสง และการแพรกระจาย การออกฤทธิ์ การขับยาออกนอก
รางกายสัตว การเปนพิษและผลกระทบจากการใชเวชภัณฑ และสมุนไพรในสัตว 

Medical, chemical and biological products, herbs and spices 
used in animal production, forms and methods of administrations, 
absorption, transportation, diffusion and excretion of drugs,  
expulsion of drug,  toxic and impact in the use of medical chemical 
and biological, herbs and spices  products in animals. 

   
4152443 การสงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
 Principles of Agricultural Extension  

 ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการดําเนินงานสงเสริม
การเกษตร รูปแบบตาง ๆ ของการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรทั่วไป 
กระบวนการเรียนรู หลักการติดตอสื่อสาร หลักการและวิธีการถายทอด
เทคโนโลยี การยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร การวางแผนและประเมินผล
สําเร็จในการสงเสริมการเกษตร 

The definition, philosophy and the importance of 
promoting agriculture, The standard form of operating system in 
promoting agriculture. The learning process, principle of 
communication, methods in transmitting technology. The 
recognition of farmer innovation, planning and evaluation of the 
promotion in agriculture. 

 

   2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  8 หนวยกิต 
 
4144444 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางดานสัตวศาสตร 2(180) 
 Preparation for Professional Experience in Animal Science  

 กิจกรรมดานการผลิตสัตว เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออก
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ฝกประสบการณวิชาชีพทางสัตวศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคณุลักษณะทีเ่หมาะสมกบัวิชาชีพ  

Support activities for animal production, as to prepare 
students for work experience, the course involves feature and 
opportunity for career. Develop student in terms of knowledge, skills 
and motivation which will be apposite for entering the career. 

 
4144445 ฝกประสบการณวิชาชีพทางดานสัตวศาสตร 6(540) 
 Field Experience in Animal Science  

 การฝกประสบการณวิชาชีพงานทางการเกษตรในแขนงวิชาเฉพาะ
ทางดานการเลี้ยงสัตวและการจัดการฟารมในสถานประกอบการของหนวยงาน
ภาครัฐ หรือเอกชน มีการนําเสนอผลงานการฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน
สัตวศาสตร 

To develop professional experiences in agricultural, 
especially in animal husbandry and farm management, farming 
management under government and private sector, presentation 
of the working experience in animal science. 

หรือ 
 
4144446 การเตรียมสหกิจศึกษา  2(180) 
 Pre-Cooperative Education  

 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกปฏิบัติการ
รายวิชาสหกิจศึกษาในดานการปฏิบัติงานและงานวิจัย มีการเขียนรายงานถึง
ผลการปฏิบัติการตาง ๆ  

A support course in order to practice students prior to the 
start of the cooperative education course. working environment, 
research methods, report writing. 

 
 
4144447 สหกิจศึกษา  6(540) 
 Cooperative Education  

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบโดยความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความรูทาง
วิชาการและทักษะที่เก่ียวกับการทํางานในสถานประกอบการมีความสามารถใน
การพัฒนาตนเองในดานการติดตออยางเปนระบบ การสังเกตการตัดสินใจ 
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ตลอดจนทักษะในการวิเคราะหและการประเมิน ทําใหนักศึกษามีคุณภาพตาม
ความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

Support student for professional performance, cooperation 
between university and organization, student will be able to 
practice skills both academically and practically, This will help 
student in self-development and critical skills which will assist 
them to enter the industry. 

 
 
 


