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1. กลุมวิชาแกน
PHYS 1101 ฟสิกสพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Physics
ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน ความดัน
ของไหล และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบรนุยยี ความหนืด การเคลื่อนที่แบบ
แกวงกวัดและคลื่น คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา คุณสมบัติเชิงความรอนของ
สสาร ไฟฟาสถิตและไฟฟ ากระแส แมเหล็ก และแมเหล็กไฟฟา อะตอม การสลายตั วของสาร
กัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช
PHYS 1102

ปฏิบตั ิการฟสกิ สพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Physics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

CHEM 1101

เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry

3(3-0)
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อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร
เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร
CHEM 1102

ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้ งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิ ารเคมี
เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื้องตน ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร สมดุลเคมี คาคงตัวของกรด-เบส
การไทเทรตและอินดิเคเตอร อุณหพลศาสตร

BIO

1107

ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ เซลล เนื้อเยือ่ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต การ
ยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวติ การหายใจและการลําเลียงในรางกาย ระบบประสาท
และฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสัตว
นิเวศวิทยา
BIO

1108

ปฏิบตั ิการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Biology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนือ้ เยื่อ การสืบพันธุและการ
เจริญเติบโต การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิง่ มีชีวิต การหายใจและการลําเลียงในรางกาย
ระบบประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวติ
พฤติกรรม
ของสัตว นิเวศวิทยา
MATH 1401

แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus 1
ฟงกชันและกราฟ ลิมิตของฟงกชัน การหาอนุพันธและการประยุกต อินทิกรัล
อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันอดิศัย แนะนําอนุพันธยอ ย
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2. กลุมวิชาเอก
บังคับ
CHEM 2405 เคมีอินทรีย
3(3-0)
Organic Chemistry
ศึกษาการเกิดไฮบริดออรปทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย
การเรียกชื่อสมบัติกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบ
อะโรเมติ กและสารประกอบอิ น ทรีย ที่มี ห มู ฟง กชั่ น ชนิด ต า งๆ เชน เฮไลด แอลกอฮอล อี เ ธอร
แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธอะมีน
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CHEM 2406

ปฏิบตั ิการเคมีอินทรีย
1(0-3)
Organic Chemistry Laboratory
เทคนิคเบื้องตนทางเคมีอินทรีย การทดสอบสมบัติบางประการของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน และสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชันชนิดเดียว

CHEM 3705

ชีวเคมี
3(3-0)
Biochemistry
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พรอมทั้งสมบัติ หนาที่และบทบาทของเซลล และ
องค ป ระกอบของเซลล กรด เบส บั ฟ เฟอร ใ นเซลล โปรตี น เอนไซม คาร โ บไฮเดรต ลิ พิ ด
(Lipid)วิตามิน และฮอรโมน การยอย การดูดซึมอาหาร เมเทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ลิพิดและ
โปรตีน

CHEM 3706

ปฏิบตั ิการชีวเคมี
1(0-3)
Biochemistry Laboratory
สารละลายบัฟเฟอร การทดสอบสมบัติและวิเคราะหหาปริมาณของกรดแอมิโน
โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด และชีวพลังงานของเซลล
BIO

1401

สัตววิทยา
3(2-3)
Zoology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO 1101 ชีววิทยา 1 3(3-0) หรือ
BIO 1107 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0)
ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท การศึกษาดานสัณฐานวิทยา
กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ การรวบรวม
และเก็บตัวอยางสัตว การศึกษาภาคสนาม
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BIO

2501

พันธุศาสตร
3(2-3)
Genetics
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: BIO 1107 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0)
BIO 1108 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3)
ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร
หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การคาดคะเน ผลลัพธที่เกิดในลูกผสม โอกาศและ Chi-square ยีนส โครโมโซม และการจําลองของ
สารพันธุกรรม ยีนสเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชั่น เพศ การกําหนดเพศ ความสัมพันธระหวางลักษณะ
และเพศ มัลติเปลแอลลีล การควบคุมของยีนสเชิงปริมาณและคุณภาพ การแปรปรวนของลูกผสม
การแปรปรวนของจํานวนโครโมโซมและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของโครโมโซม
การถายทอด
พันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุศาสตรประชากร พันธุวศิ วกรรม
BIO

2701

จุลชีววิทยา
3(2-3)
Microbiology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: BIO 1107 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0)
BIO 1108 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3)
ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา
เปรียบเทียบเซลลโพรคาริโอตและยูคาริโอต
การจําแนกประเภทจุลินทรีย สัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม พันธุกรรม การสืบพันธุ
การควบคุมจุลนิ ทรีย จุลินทรียทางสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชจุลินทรียทางดานตางๆ

STAT 1101

หลักสถิติ
3(3-0)
Principles of Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติที่ใชในชีวติ ประจําวัน
ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจง
ความนาจะเปนแบบทวินาม แบบบัวรซอง และแบบปกติ โมเมนต การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง
หลักการประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร การพยากรณ
วิชานี้เนนถึงตัวอยางและแบบประยุกตของวิธีการใหเหมาะสมกับแตละวิชาเอก
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GAG 1102

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพืช
3(2-2)
Plant Science and Technology
ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาที่สําคัญ
ของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการ
ของพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและ
พัฒนาการของพืช การจําแนกประเภทพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืช
แบบตางๆ หลักการบํารุงรักษา หลักการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุพืช หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิต
และวิทยาการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ปฏิบัติการ ในหองปฏิบัติการและแปลงปฏิบัติการพืชตามเนื้อหา

GAG 4902

ปญหาพิเศษ
3(250)
Special Problems
ศึกษาคนควาปญหาการเกษตรที่เกี่ยวของกับงานที่เรียน
รายงานคนควาของ
นักศึกษาจากการทดลองดานตางๆ หรือการทดลองจากสิ่งประดิษฐรวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
ดําเนินการวิจยั หรือการออกแบบสอบถามบุคคลตางๆ
GAG 4904

สัมมนาการเกษตร
2(2-0)
Seminar in Agriculture
การอภิปรายกลุม การเสนอรายงานเกีย่ วกับวิทยาการใหมๆ การรวบรวมขอมูล
ตางๆ รวมทั้งปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของประเทศไทย และ / หรือของตางประเทศ
GAG 4905

การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวของทางการเกษตร
3(3-0)
Experimental Design and Statistic in Agriculture
หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยาง วิธีการวางแผน การทดลองแบบ
ตางๆ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการวางแผนการทดลอง
และวิเคราะหผลการทดลองทางการเกษตร
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ANSC 1101

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตสัตว
3(2-2)
Animal Science and Technology
หลักเบื้องตนของการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจทัว่ ไปเชน สุกร ไกเนื้อ ไกไข โคเนื้อ และ
โคนม เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของการผลิตและความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนา
การผลิตสัตวเศรษฐกิจใหมีความเจริญกาวหนาทั้งดานพันธุสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว โภชนศาสตร
สัตวสรีรวิทยาของการผลิตสัตว การจัดการเลี้ยงดู การสุขาภิบาล และโรคทางปศุสัตวของประเทศ
ไทย การนําความรูทางดานเทคโนโลยีชวี ภาพมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง การผลิตสัตวใน
ระบบอุตสาหกรรมครบวงจร

ANSC 1102

การผลิตสัตวปก
3(2-2)
Poultry Production
สัตวปกเศรษฐกิจชนิดตางๆ ที่เลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมกายวิภาค และสรีรวิทยาที่
สําคัญตอการใหผลผลิต โรงเรือนและอุปกรณเลี้ยง การจัดการโรงฟก อาหารและการจัดการเรื่อง
อาหาร การจัดการฝูงพอแมพันธุ พันธุกรรมและการขยายพันธุ โรคสัตวปกและการปองกัน
การบันทึกและวิเคราะหขอมูล อุตสาหกรรมการผลิตสัตวปกครบวงจร
ANSC 2201

การผลิตสุกร
3(2-2)
Swine Production
การผลิตสุกรเพื่อการคา พันธุสุกร การคัดเลือก การจัดการผสมพันธุ การให
อาหารสุกรระยะตางๆ โรงเรือนและอุปกรณ การวางแผนการผลิตการจัดการฟารมการตลาดสุกร
เกรดและการจัดแบงเกรดซากสุกรการประเมินลักษณะซากในสุกร
ANSC 2301

การผลิตโคเนือ้
3(2-2)
Beef Cattle Production
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุโคเนื้อ หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารมโคเนื้อ อุปกรณและโรงเรือน อาหารและการให
อาหารโคเนื้อ การจัดการฝูงโคเนื้อ การทําทะเบียนประวัติ การจดบันทึกตางๆ การตลาดโคเนื้อ
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ANSC 2302

การผลิตโคนม
3(2-2)
Dairy Cattle Production
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคนม พันธุโคนม หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุโคนม โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงดูโคนม โรงเรือนและอุปกรณใน
การเลี้ยงดูโคนม การจัดการฝูงโคนม โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน้ํานมการจดสถิติ
และการทําบัญชี
ANSC 2401

โภชนศาสตรสัตว
4(3-2)
Animal Nutrition
สรีรวิทยาการยอย และการดูดซึมสารอาหาร ลักษณะสวนประกอบและคุณสมบัติ
ของอาหารชนิดตาง ๆ ความจําเปนของสารอาหารและขบวนการในรางกายสัตวทจี่ ะเปลี่ยน
สารอาหารใหเปนประโยชนแกตวั สัตว
ANSC 4501

การปรับปรุงพันธุสัตว
3(2-2)
Animal Improvement Breeding
หลักคณิตศาสตรและสถิติสําหรับการปรับปรุงพันธุสัตว พันธุศาสตรประชากร
พันธุศาสตรของลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณการประมาณคาดัชนีพันธุกรรม
การวัด
ความสัมพันธระหวางเครือญาติและอัตราเลือดชิด หลักการและวิธีการคัดเลือกและระบบการผสม
พันธุสัตว
VET 1101

โรคและการสุขาภิบาลสัตวทั่วไป
3(2-2)
General Diseases and Sanitation of Domestic Animals
กระบวนการเกิดโรค โรคและพยาธิของสัตวเศรษฐกิจ สาเหตุอาการของโรค
การตรวจวินิจฉัยโรคและมาตรฐานการกําจัดโรคในฟารมเลี้ยงสัตว การสุขาภิบาลสัตว น้ํายาฆาเชื้อ
โรค และ การเลือกใชน้ํายาฆาเชื้อโรคในฟารม
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VET 1201

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
4(3-2)
Animal Anatomy and Physiology
รูปรางลักษณะ ตําแหนง และ องคประกอบของอวัยวะในระบบตางๆ ทางกาย
วิภาคศาสตรของรางกายสัตวเลี้ยงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและหนาที่การทํางานของระบบตางๆ
ตลอดจนความสัมพันธของแตละระบบในขณะที่มกี ารเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ในรางกายสัตว
เลี้ยง

เลือก
AGRO 2601

พืชอาหารสัตว
3(2-2)
Forage Crops
การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว ลักษณะทางพฤกษศาสตร คุณคา
ทางอาหาร การปลูกสรางและการจัดการทุงหญาและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาการแปรรูป
และการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว การเก็บ รวบรวมตัวอยางอาหารสัตวตางๆ
ปฏิบัติการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืช อาหารสัตว ทั้งพืช
ตระกูลถั่ว ฝกปฏิบัติการทํา Herbariam ฝกปฏิบัติการเก็บรักษาพืช อาหารสัตว เชน การทําหญาและ
ถั่วแหง การทําหญาและถั่วหมัก ศึกษานอกสถานที่

ANSC 2203

การผลิต แพะ แกะ
3(2-2)
Sheep and Goat Production
ความสําคัญของการเลี้ยง แพะ แกะ ประเภทและพันธุ แพะ แกะ การคัดเลือกและ
การผสมพันธุ การเลือกสถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดู แพะและแกะประเภทตางๆ อาหาร
และการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล การฟอกขนแกะ แพะ การแปรรูปผลิตภัณฑจากแกะ
และ แพะและการตลาด การจดสถิติและการทําบัญชี

ANSC 2501

โรงเรือนและอุปกรณในโรงเรือน
3(2-2)
Animal Housing and Equipment
โรงเรือนและอุปกรณเลี้ยงสัตวชนิดตางๆ การวางแผนและการออกแบบโรงเรือน
เลี้ยงสัตว การกําหนดตําแหนงระบบการกําจัดของเสียจากสัตว การกําหนดเสนทางการขนสงใน
ฟารมปศุสัตว การประเมินราคาตนทุนของสิ่งกอสรางโรงเรือนสําหรับสัตวเลี้ยง มีการศึกษานอก
สถานที่
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ANSC 2504

การผสมเทียม
3(2-2)
Artificial Insemination
ประโยชนและความสําคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบ
สื บ พั น ธุ วิ ธี ก ารรี ด เก็ บ น้ํ า เชื้ อ การตรวจคุ ณ ภาพน้ํ า เชื้ อ การเจื อ จางและการเก็ บ รั ก ษาน้ํ า เชื้ อ
การตรวจการเปนสัด และเทคนิคการผสมเทียม การตรวจการอุมทอง โรคติดตอทางระบบสืบพันธุ
การบันทึกขอมูลงานผสมเทียม การผสมเทียมสัตวปก การเจือจางน้ําเชื้อ การเก็บรักษาน้ําเชื้อ การ
ฉีดน้ําเชื้อ การพิสูจนการผสมติด
ANSC 3104

การจัดการไกพอแมพันธุและโรงฟก
3(2-2)
Poultry Breeder and Hatcherry Management
การสรางฟองไข การตรวจวัดคุณภาพไข การพัฒนาของตัวออนไกโรงฟกไขและ
อุปกรณที่ใชในโรงฟก ปจจัยที่มีผลตอการฟก การจัดการโรงฟกนอกสถานที่

ANSC 3301

ระบบสารสนเทศทางสัตว
3(2-2)
Animal Information System
โครงสรางขั้นพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางสัตว การใชและการสรางระบบ
สารสนเทศโดยเทคโนโลยีอนิ เทอรเนต การสรางมัลติมีเดีย เพื่อใชในระบบสารสนเทศทางสัตว
ระบบสารสนเทศในสัตวเล็กชนิดตางๆ การใชซอฟตแวรทางสัตวศาสตร การวิเคราะหขอมูลผาน
ระบบ
ANSC 3503

การจัดการของเสียของสัตว
3(3-0)
Animal Waste Management
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: CHEM 1107 อินทรียเคมี 3(3-0) และ
BIO 2701 จุลชีววิทยา 3(2-3)
ของเสียและสิง่ เหลือใชจากการเลี้ยงสัตว การนําเอาของเสียและสิ่งเหลือใชมา
ดัดแปลงใหเปนประโยชน
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ANSC 3504

เทคนิคการเลี้ยงสัตวเฉพาะอยาง
3(2-2)
Techniques of Specific Animal Husbandry
เลือกเรียนสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของทองถิ่นตามความเหมาะสมโดย
ศึกษาประเภทและพันธุ โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงสัตว วิธีการเลี้ยง การคัดเลือกพันธุและ
ปรับปรุงพันธุ การตลาด

ANSC 4403

สารพิษในอาหารสัตว
3(3-0)
Feed Toxicity
ประเภทของสารพิษในอาหาร การเกิดสารพิษในอาหาร การทําลายสารพิษใน
อาหาร การตรวจหาสารพิ ษ ในอาหารสั ต ว ลั ก ษณะอาการของสั ต ว ที่ กิ น อาหารที่ มี ส ารพิ ษ
การแกไขและการปองกันรักษาสัตวที่กินอาหารที่มีสารพิษ

ANSC 4404

เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ
3(2-2)
Meat and Meat Products
จุลชีววิทยาโครงสรางและองคประกอบของเนื้อสัตว การเก็บรักษาเนื้อสัตว การแปรรูป
เนื้อสัตว การบรรจุหีบหอ การจัดการตลาด
ANSC 4405

น้ํานมและผลิตภัณฑนม
3(2-2)
Milk and Dairy Products
โครงสรางและองคประกอบของน้ํานม การตรวจสอบคุณภาพน้ํานม การเก็บ
รักษาน้ํานม การแปรรูปและผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอ การตลาด

ANS 4406

ไขและเนื้อไก
Egg and Chicken Meat
โครงสรางและองคประกอบของไข
การแปรรูปไขและเนื้อไก การตลาด

3(2-2)
และเนื้อไก

การเก็บรักษาไขและเนื้อไก
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ANSC 4407

เทคโนโลยีอาหารสัตว
3(2-2)
Animal Feed Technology
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยทั่วไป สวนประกอบทางเคมีและการยอยไดของ
อาหารสัตว คุณภาพอาหารสัตว ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตวตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต การเก็บ
รักษา การคํานวณสูตรอาหารตามความตองการของสัตวเลี้ยงแตละชนิดในระยะตางๆ รวมทั้งสูตร
อาหารโดยใชคอมพิวเตอร
ANSC 4508

สรีรวิทยาประยุกตเพื่อการผลิตสัตว
3(3-0)
Applied Physiology for Animal Production
การประยุกตหลักวิชาการพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง เพื่อนํามาใชปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของสัตวเศรษฐกิจชนิดตางๆภายใตสภาพแวดลอมของประเทศไทย และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสัตว
VET 2301

เวชภัณฑและเคมีภัณฑในสัตวเลี้ยง
3(2-2)
Drug and Chemical Substance in Farm Animals
ลักษณะและสรรพคุณของเวชภัณฑและเคมีภัณฑตางๆ ที่ออกฤทธิ์กับระบบตางๆ
ของรางกายสัตว วิธีการใชและผลขางเคียงที่เกิดจากการใชเวชภัณฑและเคมีภณ
ั ฑในสัตวเลี้ยง
VET 2303

การบังคับสัตวและการจัดการ
3(2-2)
Animal Restraint and Management
พื้นฐานพฤติกรรมสัตว การบังคับ ความผิดปกติและวิธีการแกไขพฤติกรรมของ
โค สุกร แพะ แกะ และสัตวปก ผลจากความเครียดตอพฤติกรรมสัตว สวัสดิภาพของสัตว

VET 3302

หลักการสงเสริมเกี่ยวกับปศุสัตว
3(3-0)
Principles of Livestock Extension
ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตของการสงเสริมการปศุสัตว ปรัชญา
หลักการและวิธีการสงเสริมปศุสัตว การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จในงานสงเสริม การปศุสัตว
ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการปศุสัตว และแนวทางแกไข
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VET 4402

หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข
3(3-0)
Principles of Veterinary Service
ศึกษาเกีย่ วกับโรคสัตวติดคน หลักการระบาดวิทยาเบื้องตน กฎหมายเกี่ยวกับสัตว

และปศุสัตว
VET 4403

การจัดการสุขภาพสัตว
3(3-0)
Animal Health Management
หลักการจัดการฟารมและปองกันโรคทาง Preventive Medicine โดยเนนการ
ปรับตัวของพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม หลักการจัดการฟารมสัตว แบบ Specific Pathogenic Free
เพื่อลดปญหาดานการเกิดโรค การจัดการดาน Health management
3. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
PR 3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอกเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว
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ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ

FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

FB

1403 การเงินสวนบุคคล
3(3-0)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิ ดอกเบีย้ ของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน

MK

1101 หลักการตลาด
(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกีย่ วกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบือ้ งตน
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MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเ กิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ
MK

3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพ ฤติ กรรมการซื้อของผูบริโภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ต อ งการของตลาด การแบ ง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมายและ การกํ า หนดตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัด
องคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
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MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุ ร กิจ ผลกระทบของธุ รกิ จ ต อสิ่ ง แวดล อ ม และการเสริม สร า งความคิด สร า งสรรค เ พื่ อใหเ กิ ด
ความคิดริเริ่มของตนเอง
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

3(3-0)

Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
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MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน
ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการผลิต
ตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคา
ระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
3(3-0)
Thai Economy 1
ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ และปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจายผลตอบแทน แรงงานสัมพันธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
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HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
GAG 3821 การสรางเสริมประสบการณวิชาชีพสัตวศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Experience in Animal Husbandry
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางสัตวศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการ
กระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้นๆ
GAG 4821

การสรางเสริมประสบการณวิชาชีพสัตวศาสตรขั้นสูง
5(350)
Field Experience in Animal Husbandry
การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานสัตวศาสตร ณ สถานที่ซึ่งสถาบัน
กําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเปน
หลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว

