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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาสัตวศาสตร	์

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Science	Program		in	Animal	Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สัตวศาสตร์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(สัตวศาสตร์)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Animal	Science)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Animal	Science)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	139		หน่วยกิต		ใช้ระยะเวลาในการส�าเร็จการศึกษา		4	ปี	ไม่เกิน	8	ปี		

โครงสร้างหลักสูตร
 จ�านวนหน่วยกิต

          หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 	 49	 หน่วยกิต 	 49	 หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาเอก	 ไม่น้อยกว่า	 50	 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	 43	 หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	 วิชาเอกบังคับ 		 41	 หน่วยกิต 	 37	 หน่วยกิต

	 	 	 2.2.2	 วิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 9	 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต

	 	 2.3	 วิชาฝึกงาน 	 4	 หน่วยกิต 	 2	 หน่วยกิต

	 	 2.4	 วิชาสหกิจศึกษา  - 	 9	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 รวมหน่วยกิต		ไม่น้อยกว่า	 139	 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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รายวิชาในหลักสูตร  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

	 	 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับ

ที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวง

ศึกษาธิการ	

  หมายเหตุ  : 

	 	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาสตัวศาสตร์	ก�าหนดให้เลอืก

เรียนรายวิชาศึกษา	ทั่วไป	จ�านวน	28	หน่วยกิต	และเรียนวิชา	0036	007		

นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่	 ในกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม	 รวม

ทั้งหมด	30	หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

  ส�าหรับโปรแกรมปกติ ไม่น้อยกว่า   103   หน่วยกิต

  ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า   103   หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก

	 โปรแกรมปกตแิละโปรแกรมสหกจิศกึษา	ก�าหนดให้เรยีน	49	หน่วยกติ

	 0201	104	 คณิตศาสตร์ทั่วไป		 3(3-0-6)

	 	 General	Mathematics	

	 0202	100			เคมีทั่วไป	 3(3-0-4)	

	 	 General	Chemistry

	 0202	190			ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0202	221			เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	241			ชีวเคมี	1	 4(4-0-8)

	 	 Biochemistry	1

	 0202	291			ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์													 1(0-3-0)

	 	 Organic	Chemistry	Laboratory

	 0202	296			ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-0)

	 	 Biochemistry	Laboratory

	 0203	110			ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	191			ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0203	231			จุลชีววิทยา	 3(2-2-4)

	 	 Microbiology	

	 0203	341			พันธุศาสตร์	 3(2-2-4)

	 	 Genetics

	 0204	100			ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Physics

	 0204	190			ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Physics	Laboratory

	 0801	111		 หลักการผลิตพืชเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Principle	of	Plant	Production

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing

	 0810	201			หลักการผลิตสัตว์เบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Principle	of	Livestock	Production

	 0810	202	 วิธีการทางสถิติส�าหรับการวิจัยทางการเกษตร		 2(2-0-4)

	 	 Statistical	Methods	for	Agricultural	Research

	 0810	301	 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์	 3(2-3-4)

	 	 ทางสถิติส�าหรับการวิจัยทางสัตว	์

	 	 Experimental	Designs	and	Statistical	

	 	 Analysis	for	Animal	Research

	 0810	303	 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์	 2(1-3-2)

	 	 English	for	Animal	Science

	 0810	401			คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์	 2(1-3-5)

	 	 Computer	for	Animal	Production

	 0810	402			หลักการจัดการฟาร์ม	 2(1-2-3)

	 	 Principle	of	Farm	Management

	 0810	404	 นวัตกรรมทางด้านสัตวศาสตร์	 1(0-3-0)

	 	 Inovation	for	Animal	Science

	 0810	403	 โครงการจิตสาธารณะ	 1(0-3-0)

	 	 Public	Mind	Project

  2.2 วิชาเอก

   โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต 

   โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  43  หน่วยกิต 

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  

41 หน่วยกิต

    ส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศกึษา ก�าหนดให้เรยีนไม่น้อย

กว่า 37 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ:	 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ไม่ต ้องเรียนรายวิชา 

	 	 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์	 1	 และรายวิชาปัญหาพิเศษ 

	 	 ทางสัตวศาสตร	์2

	 0810	221	 กายวิภาคศาสตร์สัตว์	 3(2-3-4)

	 	 Animal		Anatomy			

	 0810	311	 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์	 3(2-3-4)

	 	 Animal		Breeding

	 0810	321	 สรีรวิทยาสัตว์	 3(2-3-4)

	 	 Animal		Physiology			

	 0810	325	 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และการผสมเทียม	 3(2-3-4)

	 	 ในสัตว์

	 	 Animal	Reproductive	Technology	

	 	 and	Artificial		Insemination



99

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 0810	331	 โภชนศาสตร์สัตว์	 3(2-3-4)

	 	 Animal	Nutritional	Science

	 0810	332	 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์	 3(2-3-4)

	 	 Applied	Animal	Nutritional		Science

	 0810	341	 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์	 3(2-3-4)

	 	 Animal	Diseases	and	Sanitation

	 0810	351	 การผลิตสัตว์ปีก	 3(2-3-4)

	 	 Poultry	Production	

	 0810	352	 การผลิตสุกร	 3(2-3-4)

	 	 Swine	Production	

	 0810	353	 การผลิตโคเนื้อ	 3(2-3-4)

	 	 Beef	Production	

	 0810	354	 การผลิตโคนม	 3(2-3-4)

	 	 Dairy	Production	

	 0810	455	 ระบบการผลิตสัตว์ในเขตร้อน	 2(2-0-4)

	 	 Animal	Production	Systems	in	the	Tropics

	 810	465	 การบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการทางด้าน	 1(0-3-0)

	 	 สัตวศาสตร์

	 	 Livestock	Entrepreneurship	Incubation	

	 0810	491	 สัมมนาทางสัตวศาสตร์	 1(0-2-1)

	 	 Seminar	in	Animal	Science	

	 0810	492	 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์	1	 1(1-0-2)

	 	 Special	Problems	in	Animal	Science	1

	 0810	493	 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์	2	 3(0-9-3)

	 	 Special	Problems	in	Animal	Science	2

   2.2.2 วิชาเอกเลือก 

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

    ส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศกึษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ

	 0810	422	 การพัฒนาและการเจริญเติบโตของสัตว์	 3(2-3-4)

	 	 Animal	Growth	and	Development

	 0810	423	 พฤติกรรมสัตว์	 3(3-0-6)

	 	 Animal	Behavior			

	 0810	424	 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Biotechnology	in	Animal	Science

	 0810	432	 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	 3(2-3-4)

	 	 Feed	Microscopy	and	Quality	Control

	 0810	433	 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า	 3(2-3-4)

	 	 Forage	Crops	and	Pasture	Management

	 0810	434	 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง	 3(2-3-4)

	 	 Ruminant	Nutritional	Science

	 0810	436	 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์			 3(2-3-4)

	 	 Feed	Manufacturing	Technology	

	 0810	441	 ยาและการใช้ยาในสัตว์	 3(3-0-6)

	 	 Drug	and	Drug	Application	in		Animals	

	 0810	442	 สุขาภิบาลโรงฆ่าสัตว์	 3(3-0-6)

	 	 Abattoir	Sanitation

	 0810	451	 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจประเภทอื่น	 3(3-0-6)

	 	 Other	Economic	Animal	Productions	

	 0810	453	 การจัดการและการผลิตกระบือ	 3(2-3-4)

	 	 Buffalo	Husbandry	and	Production

	 0810	454	 การผลิตแพะและแกะ	 3(2-3-4)

	 	 Goat	and	Sheep	Production

	 0810	461	 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก	 3(3-0-6)

	 	 Incubation	and	Hatchery	Management

	 0810	462	 การจัดการฝูงสุกร	 3(2-3-4)

	 	 Swine	Herd	Management

	 0810	463	 การจัดการฝูงโคนม	 3(3-0-6)

	 	 Dairy	Herd	Management

	 0810		464	 การจัดการเบื้องต้นและการใช้ประโยชน์	 3(2-3-4)

	 	 ผลพลอยได้จากสัตว์	

	 	 Primary	Management	and	Utilization	

	 	 of	Animal	By-products

	 0810	471	 การจัดการเนื้อสัตว์	 3(2-3-4)

	 	 Meat	Management

	 0810	472	 การจัดการของเสียในฟาร์มสัตว์	 3(3-0-6)

	 	 Wastes	Management	in	Animal	Farm

	 0810	473	 การแปรรูปและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากสัตว	์ 3(2-3-4)

	 	 Processing	and	Storage	of	Animal	Products	

	 0810	481	 โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์	 3(2-3-4)

	 	 Animal	Housing	and	Equipment

	 0810	482	 การตลาดปศุสัตว์	 3(3-0-6)

	 	 Livestock	Marketing

	 0810	483	 หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Animal	Science

	 0810		484	 การส่งเสริมการปศุสัตว์	 3(2-3-4)

	 	 Livestock	Extension

	 0810		485	 การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์	 3(2-3-4)

	 	 เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางด้านการผลิตสัตว์

	 	 Computer	Application	for	Livestock	

	 	 Production	Database
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  2.3 วิชาฝึกงาน   

	 	 	 ส�าหรบัโปรแกรมปกต	ิก�าหนดให้มกีารฝึกงาน	โดยลงทะเบยีน

เรียน	3		รายวิชา

	 	 	 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ลงทะเบียนเฉพาะ	 0810	 291	

และ		0810	292

	 0810	291	 ฝึกงานภาคสนาม	1		 1	หน่วยกิต

	 	 Field	Training	1

	 0810	292	 ฝึกงานภาคสนาม	2		 1	หน่วยกิต

	 	 Field	Training	2

	 0810	493	 ฝึกงานภาคสนาม	3	 2	หน่วยกิต

	 	 Field	Training	3	

 หมายเหต	ุ:	รายวิชาฝึกงานวัดผลการเรียนโดยเกรด

 2.4  วิชาสหกิจศึกษา เฉพาะ	โปรแกรมสหกิจศึกษา	9	หน่วยกิต

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	 	

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม					
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ชั้นปีที่  1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

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

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	
General	Chemistry	Laboratory

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

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี	 6	 6	

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	
Design	Thinking

2 2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2 2 

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16 16

หมายเหตุ  *		ไม่นับหน่วยกิต	

   

ชั้นปีที่ 1   ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	100 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์	1
Mathematics	for	Science	1	

4(4-0-8) 4(4-0-8)

0203	110 ชีววิทยา	1	
Biology	1

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

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 	
Biology	Laboratory	1

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

0204	100 ฟิสิกส์ทั่วไป
General	Physics

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

0204	190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 	
General	Physics	Laboratory

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

0810	291 การฝึกงานภาคสนาม	1
Field	Training	1

1 1

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2 2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 4 

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21
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ชั้นปีที่  2   ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	221 เคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry

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

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry	Laboratory

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

0203	341 พันธุศาสตร์

Genetics

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

0810	201		 หลักการผลิตสัตว์เบื้องต้น

Principle	of	Livestock	Production	

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

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 12 12 

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21

ชั้นปีที่ 2   ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	231 จุลชีววิทยา

Microbiology

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

0202	241 ชีวเคมี	1

Biochemistry	1

4(4-0-8) 4(4-0-8)

0202	296 ปฏิบัติการชีวเคมี

Biochemistry		Laboratory

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

0801	111		 หลักการผลิตพืชเบื้องต้น

Principle	of	Plant	Production

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

0810	202 วิธีการทางสถิติส�าหรับการวิจัยทางการเกษตร

Statistical	Methods	for	Agricultural	Research

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

0810	221 กายวิภาคศาสตร์สัตว์

Animal		Anatomy

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

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

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

0043	004 ผู้ประกอบการวัยเยาว์

Young	Enterpreneurs

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19
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ชั้นปีที่ 3   ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0810	301 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติส�าหรับการวิจัยทางสัตว	์

Experimental	Designs	and	Statistical	Analysis	for	Animal	Research

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

0810	311 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

Animal	Breeding	 	

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

0810	321 สรีรวิทยาสัตว์

Animal	Physiology	 	

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

0810	331 โภชนศาสตร์สัตว์

Animal	Nutritional	Science	

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

0810	351 การผลิตสัตว์ปีก

Poultry	Production	 	

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

0810	352 การผลิตสุกร

Swine	Production

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

0810	303 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์

English	for	Animal	Science

2(1-3-2) 2(1-3-2)

0810	292 การฝึกงานภาคสนาม	2

Field	Training	2

1 1

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 20

ชั้นปีที่ 3   ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0810	325	 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และการผสมเทียมในสัตว์

Animal	Reproductive	Technology	and	Artificial		Insemination

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

0810	341 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์

Animal	Diseases	and	Sanitation

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

	0810	332 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์

Applied	Animal	Nutritional		Science

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

0810	353 การผลิตโคเนื้อ

Beef	Production

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

0810	354 การผลิตโคนม

Dairy	Production

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

0902	101 หลักการตลาด

Principles	of	Marketing	

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

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต  21  21
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ชั้นปีที่ 4    ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0810	401 คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์

Computer	for	Animal	Production

2(1-3-5) 2(1-3-5)

0810	402		 หลักการจัดการฟาร์ม

Principle	of	Farm	Management	

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0810	403 โครงการจิตสาธารณะ

Public	Mind	Project

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

0810	404 นวัตกรรมทางด้านสัตวศาสตร์

Innovation	for	Animal	Science

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

0810	455 ระบบการผลิตสัตว์ในเขตร้อน

Animal	Production	Systems	in	the	Tropics

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

0810	491 สัมมนาทางสัตวศาสตร์

Seminar	in	Animal	Science

1(0-2-1) 1(0-2-1)

0810	465 การบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการทางด้านสัตวศาสตร์

Livestock	entrepreneurship	Incubation

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

0810	492 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์	1

Special	Problems	in	Animal	Science	1

1(1-0-2) -

0810	494 การฝึกงานภาคสนาม	3

Field	Training	3

2 -

xxxx xxx วิชาเอกเลือก	 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16 13

ชั้นปีที่ 4   ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0810	493 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์	2

Special	Problems	in	Animal	Science	2

3(0-9-3) -

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 3 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต       6 9
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 ทั้งนี้ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	 28	หน่วยกิต	

และเรียนรายวิชา	0036	007	นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่อีก	

หน่วยกิต	ซึ่งก�าหนดให้เป็นอัตลักษณ์ของสาขาวิชา	รวมเป็น	30	หน่วยกิต	

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 103    หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 49   หน่วยกิต

 0201 104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)

  General Mathematics 

	 	 เซต	ตรรกศาสตร์	จ�านวนจริง	อัตราส่วน	ร้อยละ	การวัด	

ระบบสมการและเมทริกซ์	 ฟ ังก ์ชันพีชคณิต	 ฟังก์ชันอดิศัย	 ลิมิต 

และอนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร	และการประยุกต์	 	

	 	 Set,	 logics,	 real	 numbers,	 ratio,	 percentage, 

measurement,	 system	 of	 equation	 and	matrices,	 algebraic	 

functions,	 transcendental	 functions,	 limits	 and	derivatives	 of	

one	variable	funtions	and	applications

 0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-4)

  General Chemistry

	 	 โครงสร้างอะตอม	 	 ตารางธาตุ	 	พันธะทางเคมี	 	 ปริมาณ

สารสัมพันธ	์เทอร์โมไดนามิกส์		จลนศาสตร์เคมี		สมดุลเคมี		สมดุลกรด-

เบส		สารและสถานะของสาร	เคมีไฟฟ้า		เคมีอินทรีย์		และชีวเคมีเบื้องต้น

	 	 Atomic	structure,periodic	table,	chemical	bonding,	

stiochiometry,	 thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	 chemical	

equilibrium,	 acid-base,	matters	 and	 state	 of	matters,	 electro-

chemistry,	introductory	organic	chemistry	and	biochemistry

 0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมทีัว่ไป หรอือาจเรยีน

พร้อมกันได้ 

Prerequisite  : 0202 100  General Chemistry  

or Co-requisite

	 	 การทดลองทีส่อดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา	0202	100	เคมี

ทั่วไป

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	100	

General	Chemistry

 0202 221 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry 

													 	โครงสร้าง	และปฏกิริยิา			และสเตอรโิอเคมขีองสารอนิทรย์ี

ต่าง		ๆ		เช่น	อัลเคน	อัลคีน	อัลคายน์	ไดอีน	เบนซีน	อารีน	อัลคิลเฮไลด์	 

อัลกอฮอล์	 และฟีนอล	 อีเธอร์และเอพอกไซด์	 อัลดีไฮล์และคีโตน	 

กรดอินทรีย์		รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

	 												 	 Structures,	 reaction	 and	 stereochemistry	 of	 

organic	compounds	e.g.,		alkane,		alkene,	alkyne,	diene,		benzene,		

aryl,	 alkyl	 halide,	 alcohol,	 	 phenol,	 ether,	 epoxide,	 aldehyde,		

ketone,	carboxylic	acid	and		their	derivatives

 0202 241 ชีวเคมี  1 4(4-0-8)

  Biochemistry  1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย์

Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry

	 	 ความหมายของชีวเคมี	 โครงสร้าง	สมบัติ	 และหน้าท่ีของ 

ชีวโมเลกุลต่าง	ๆ	ได้แก	่คาร์โบไฮเดรต	ลิปิด	โปรตีน	กรดนิวคลีอิก	เอ็นไซม	์	

วติามนิ		และฮอร์โมน		การแปรรูปและการสงัเคราะห์		ชวีโมเลกลุในร่างกาย	

ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเหล่านี้	 การถ่ายทอด

พลังงานในสิ่งมีชีวิต	การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีในด้านต่าง	ๆ

	 									 An	introductory	course	to	biochemistry:	structures	

and	functions	of	biomolecules		i.e.,	carbohydrates,	lipids,	proteins,	

nucleic	 acid,	 enzyme,	 vitamin	 and	hormones,	metabolism	of	

biomolecules,	interrelation	and	control	of	metabolic	processes,	

bioenergetics,		application	of	biochemistry

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย์ หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้ 

Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry 

or Co-requisite  

	 											 การทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 	 0202	 221		

เคมีอินทรีย์

	 	 Experiment	designed	to	concord	with		0202	221		

Organic	Chemistry
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 0202 296  ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)

            Biochemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 241 ชีวเคมี 1

  หรืออาจเรียนพร้อมกันได้ 

Prerequisite : 0202 241 Biochemistry 1

  or Co-requisite  

	 														 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่าง	 ๆ	ทางเคมี	 เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์โครงสร้าง	 และสมบัติของสารชีวโมเลกุลต่าง	 ๆ	 เพื่อเสริมความ

เข้าใจวิชาชีวเคมี	1

	 												 Laboratory	 involving	 techniques	 for	 analysis	 of	

structures	and	properties	to	biomolecules	to	foster	understanding	

concepts	given	in	Biochemistry	1

 0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

  Biology 1

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ทั้ง	 โปรคาริโอตและ 

ยคูารโิอต	การแบ่งเซลล์และปฏิกรยิาเคมใีนเซลล์	กระบวนการในการด�ารง

ชีวิตของสิ่งมีชีวิต	 การจ�าแนกสิ่งมีชีวิต	 หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง

พนัธกุรรม	ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับนิเวศวทิยาและวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

	 	 Structure	 and	 function	 of	 prokaryote	 and	 

eukaryote	 cells;	 cell	 division,	 and	 chemical	 reaction	 in	 cell,	

physiological	processes,	regulation	of	body	fluids,	homeostasis,	

hormonall	 and	neural	 control	 of	biological	 functions,	physical	

basis	of	heredity,	cytoplasmic	inheritance	and	transmission	of	

genetics	 in	plants,	 animals	 and	man,	 reproduction,	 evolution	

and	 classification	 of	 living	 things,	 fundamental	 aspects	 of	 

ecology	and	environment	science

 0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)

  Biology Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 

  หรืออาจเรียนพร้อมกันได้ 

Prerequisite : 0203 110 Biology or

   Co-requisite  

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0203	 100			

ชีววิทยาทั่วไป

	 	 Experiment	 designed	 to	 control	with	 0203	 100	

General	Biology

 0203 231 จุลชีววิทยา   3(2-2-4)

   Microbiology

	 	 การจ�าแนก	 สัณฐานวิทยา	 ลักษณะการเจริญ	 สรีรวิทยา	

พนัธกุรรม	ความสัมพนัธ์กบัมนษุย์และส่ิงแวดล้อม	การเกิดโรค	การควบคมุ

เชือ้แบคทเีรยี	ไวรสั	เชือ้รา	โปรโตซวั	สาหร่าย	และระบบภมูคิุม้กนัของร่างกาย

	 	 Identification,	morphology,	 growth,	 physiology,	

genetic,	 interrelation	 with	 human	 and	 environment	 of	 

microorganisms,	 pathogenesis.	 bacterial,	 viral,	 fungal,		 

protozoan	and	algal	control,		immunology	

 0203 341 พันธุศาสตร ์ 3(2-2-4)

  Genetics

	 	 กฎของเมนเดล	 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	 

การสังเคราะห์โปรตีน	 การแบ่งเซลล์	 การแสดงออกของยีน	 ลักษณะ 

ความผดิปกตขิองโครโมโซม	การหาความถีข่องยนีในประชากร		ววิฒันาการ

	 	 The	 course	 objectives	 are	 focus	 on	Mencelian	

inheritance,	protein	 synthesis,	 cell	 division,	gene	expression,	

chromosomal	aberration,	population	genetic	and	the	relationship	

between	genetic	and	evolution

 0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics

	 	 การเคลื่อนที่	อุณหพลศาสตร	์ของไหล	ไฟฟ้าและแม่เหล็ก	 

คลื่นแสงและทัศนศาสตร์	เสียง	สมบัติของสสาร	ฟิสิกส์นิวเคลียร์	ฟิสิกส์

ยุคใหม่

	 	 Motion,	 thermodynamics,	 fluid,	 electricity	 and	

magnetism,	waves,	light	and	optics,	sound,	porpoties	of	matter,	

nuclear	phsics,	modern	physics

 0204 190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-0)

  General Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 

  หรืออาจเรียนพร้อมกันได้ 

Prerequisite : 0204 100 General Physics or

  Co-requisite  

	 	 การทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0204100	

ฟิสิกส์ทั่วไป

	 	 Experiments	 associated	with	 0204	 100	General	

Physics
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 0801 111 หลักการผลิตพืชเบื้องต้น 2(2-0-4)

           Principles of Plant Production

	 	 ประวตัคิวามเป็นมาของการพฒันาเทคโนโลยทีางการเกษตร

ในปัจจุบัน	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ปัญหาการเกษตร	สภาพเศรษฐกิจและการ

ตลาดทางการเกษตร	เทคโนโลยีการผลิตพืช	และหลักการเทคโนโลยีชีวภาพ

ด้านการผลิตพืช	ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

									 The	 brief	 history	 of	 agricultural	 technology	 

development,	 environment	 factors,	 agricultural	 problems,	 

agricultural	 economic	 and	marketing,	 plant	 production	 

technology	and	plant	biotechnology	for	production	of	important	

economic	plants	in	Thailand

 0902 101  หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	 สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	 

การแบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	 การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	 

ส่วนประสมการตลาด	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์	 ราคา	 การจัดจ�าหน่ายและ 

การส่งเสริมการตลาด	จรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	philosophy,	and	importance	of	marketing;	

marketing	 characters;	 marketing	 institutions;	marketing 

functions;	 consumer	 behavior;	marketing	 segment;	market	

target;	 product	positioning;	marketing	mix,	 such	as	product,	

price,	place,	and	promotion,	marketing	ethics

 0810 201 หลักการผลิตสัตว์เบื้องต้น 2(2-0-4)

  Principle of Livestock Production

	 	 หลกัการผลติสตัว์ทีม่คีวามส�าคัญทางเศรษฐกิจ	พนัธุส์ตัว์	

การผสมพันธุ	์อาหารและการให้อาหาร	การจัดการเลี้ยงดู	การป้องกันและ

สุขาภิบาลปศุสัตว์และสัตว์น�้า	 ผลกระทบของการผลิตสัตว์ต่อเศรษฐกิจ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	การตลาดปศุสัตว์	และการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์

	 	 Principle	of	economic	animal	production,	animal	

breed,	mating,	nutrition	and	feeding,	farm	management,	disease	

prevention	and	sanitation	of	 livestock	and	fisheries,	effects	of	

livestock	production	on	economics,	society	and	environment,	

livestock	marketing	and	products

 0810 202 วิธีการทางสถิติส�าหรับการวิจัยทางการเกษตร  2(2-0-4)

  Statistical Methods for Agricultural Research

	 	 พื้นฐานของวิธีการทางสถิติ	 ความน่าจะเป็น	สถิติพรรณา	

การวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง		การวัดการกระจาย	การน�าเสนอข้อมลู	การแจง

แจงทวินาม	การแจกแจงปกติ	การแจกแจงแกมม่า	การแจกแจงไคสแควร์	

การแจกแจงที	 การแจกแจงเอฟ	การประมาณค่า	 การทดสอบสมมุติฐาน	

สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย

	 	 Basic	of	statistical	methods,	probability,	descriptive	

statistics,	measures	of	central	tendency,	measures	of	dispersion,	

presentations	of	statistical	data,	binomial	distribution,	normal	

distribution,	 gamma	 distribution,	 chi-square	 distribution,	 

distribution,	 F	 distribution,	 estimation,	 hypothesis	 testing,	 

correlation	and	simple	linear	regression

 0810 301 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ 3(2-3-4)

  ทางสถิติส�าหรับการวิจัยทางสัตว์

      Experimental Designs and Statistical 

  Analysis for Animal Research

เงื่อนไขของรายวิชา : 0810 202 วิธีการทางสถิติส�าหรับ

การวิจัยทางการเกษตร

Prerequisite : 0810 202 Statistical Methods 

for Agricultural Research

	 	 หลักของการวางแผนการทดลอง	 	 การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน	แผนการทดลองพื้นฐาน	การวางแผนแบบสปลิท-พลอท	การ

วางแผนแบบสลับทรีตเมนต	์การวางแผนแบบสุ่มซ้อน	แผนการทดลองที่

จัดทรีทเมนต์แบบแฟกทอเรียล	การหา	EMS	การหา	quasi	F-ratio	การ

เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทรตีเมนต์	วิธพีืน้ผวิตอบสนอง	การวเิคราะห์ความ

แปรปรวนร่วม	การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นแบบต่าง	ๆ 	

และ	การปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

	 	 Principles	 of	 experimental	 designs,	 analysis	 of	

variance,	preliminary	experimental	designs,	split-plot	designs,	

change-over	 designs,	 nested	 designs,	 factorial	 experiments,	

expected	mean	squares,	quasi	F	ratio,	treatment	comparisons,	

response	surface,	analysis	of	covariance,	correlation	and	regression	

analysis,	and	practice	in	application	of	computer	software

 0810 303  ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร ์ 2(1-3-2)

  English for Animal Science

	 	 ทักษะด้านการอ่าน	การพดู	การฟัง	การใช้ค�าศพัท์	โครงสร้าง

ประโยค	การน�าเสนอหรอืการให้ข้อมลูด้านต่างๆ	เป็นภาษาองักฤษทางด้าน

สัตวศาสตร์

	 	 English	 skill	 of	 reading,	 speaking	 and	 listening	

texts,	sentences,	presentation	in	Animal	science

 0810 401 คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว ์ 2(1-3-5)

  Computer for Animal Production 

	 	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 เพื่อการวางแผนการ

ทดลองสถิติ	การค�านวณการวิเคราะห์	การแสดงผลค่าทางสถติิ	และการใช้

โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับทางการผลิตสัตว์
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	 	 The	 used	 of	 statistical	 analysis	 program 

forexperimental	 	design,	statistical	analysis,	statistical	output	

and	other	application	program	in	animal	production

 0810 402 หลักการจัดการฟาร์ม 2(1-2-3)

  Principle of Farm Management

	 	 กระบวนการวางแผนตัดสินใจในการด�าเนินการธุรกิจการ

ท�าฟาร์ม	หลักทฤษฎเีศรษฐศาสตร์				ท่ีสามารถน�ามาประยกุต์ในการจัดการ

ธุรกิจฟาร์ม	 	 การวิเคราะห์สถานภาพด้านการเงินและการคลัง	 การวัดผล

ส�าเร็จในการด�าเนินธรุกจิฟาร์ม	การวเิคราะห์และวางแผนการท�าฟาร์ม	และ

การจดังบประมาณฟาร์ม	การจัด	รปูแบบของหน่วยธรุกจิฟาร์ม		การจัดการ

กิจการเลี้ยงสัตว์	 	 เครื่องมือจักรกล		โรงเรือน		และการจัดสรรทรัพยากร	

การตัดสินใจและด�าเนินธุรกิจฟาร์มด้านการผลิตและการตลาดภายใต้

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

	 	 Decision-making	process	 of	 a	 farmer	 as	 a	 farm	

manager,	 economic	principles	 applied	 to	 farm	management,	

analysis	 of	 capital	 and	 land	 requirements,	 selecting	 and	 

integrating	 farm	enterprises,	 farm	accounts	 and	 accounting	

analysis,	 farm	 planning	 and	 farm	 budgeting,	 farm	 layout,	 

management	of		livestock,	labour,	mechanization,	building,	and	

resources,	influences	of	changes	affecting	farm	management

 0810 403 โครงการจิตสาธารณะ 1(0-3-0) 

  Public Mind Project  

	 	 ความหมายและความส�าคญัของจติสาธารณะ	หลกัการและ

วิธีในการด�าเนินงานจิตสาธารณะ	 จัดท�าข้อเสนอโครงการจิตสาธารณะ	

ด�าเนินงานโครงการจิตสาธารณะภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา	

สรุปผลการด�าเนินการ	ส่งรายงานพร้อมน�าเสนอรายงานต่อสาธารณะ

	 	 Definition	 and	 significance	 of	 public	 mind,	 

principles	and	methods	of	public	mind	process,	preparation	of	

public	mind	project	proposal,	processing	the	public	mind	project	

under	supervision	of	advisor,	conclusion,	report	submission	and	

public	presentation	

 0810 404 นวัตกรรมทางด้านสัตวศาสตร ์ 1(0-3-0)

  Innovation for Animal Science

																	 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์คุณลักษณะของการเป็น 

ผู้ประกอบการทางด้านสัตวศาสตร์	 กระบวนการประเมินแนวความคิด	 

แนวโน้ม	 และโอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเป็นผู้ประกอบการทางด้าน 

สัตวศาสตร์	ที่ประสบผลส�าเร็จ

	 	 Innovation	 and	 creativity,	 creative	 economy	 of	

livestock,	 characteristics	 of	 entrepreneurship,	 Evaluation	 

process,	concept,	trend	and	opportunity	in	business,	successful	

entrepreneurship	of	livestock

  2.2 วิชาเอก

   โปรแกรมปกต ิ ไม่น้อยกว่า  50 หน่วยกิต 

   โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  43 หน่วยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ  โปรแกรมปกติ  41 หน่วยกิต 

    โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า  37 หน่วยกิต

 0810 221 กายวิภาคศาสตร์สัตว ์ 3(2-3-4)

  Animal Anatomy

	 	 ศึกษากายวิภาคในร่างกายของสัตว์เลี้ยง	 ระบบโครงร่าง	

ระบบกล้ามเนือ้	ระบบไหลเวียน	ระบบหายใจ	ระบบย่อยอาหาร	ระบบประสาท	

ระบบขับถ่าย	ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์	และกายวิภาคของสัตว์ปีก

	 	 Anatomical	studies	of	domestic	animal,	skeletal	

system,	muscular	system,	circulatory	system,	respiratory	system,	

digestive	system,	nervous	system,	urinary	system,	endocrine	

system	.	reproductive	system	and	poultry	Anatomy

 0810 311 การปรับปรุงพันธุ์สัตว ์ 3(2-3-4)

  Animal Breeding

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 341 พันธุศาสตร์

Prerequisite : 0203 341 Genetics

	 	 การถ่ายทอดลักษณะต่าง	ๆ		ในสัตว์เลี้ยง	ค่าพารามิเตอร์

ทางการปรับปรุงพันธุ์	 การคัดเลือกและระบบการผสมพันธุ์	 ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย	พันธุศาสตร์

โมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

	 	 Transferring	of	gene	characteristics	in	domestic	

animal,	genetic	parameters	in	animal	breeding,	selection	and	

mating	system,	factors	on	breeding	improvement	of	livestock	in	

Thailand,	molecular	genetics	in	animal	breeding

 0810 321  สรีรวิทยาสัตว์ 3(2-3-4)

  Animal Physiology

	 	 ศกึษาสรรีวทิยาเปรยีบเทยีบของระบบต่างๆ	ของร่างกายที่

ส�าคัญของโค	หมู	 และสัตว์ปีก	 ที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของสัตว์ในด้าน

สุขภาพและการมีอาการของโรค

	 	 Studies	the	comparative	physiology	of	the	major	

body	systems	of	cattle,	swine	and	poultry	involving	physiology	

of	animals	in	healthy	and	diseased	states

 0810 325 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และการผสมเทียมในสัตว ์3(2-3-4)

  Animal Reproductive Technology 

  and Artificial Insemination

	 	 กายวภิาค	และสรรีวทิยาของระบบสบืพนัธุ	์	ระบบฮอร์โมน

ที่เกี่ยวข้องและควบคุมการท�างานของระบบสืบพันธุ์	การจัดการเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพ	 การเก็บรักษาน�้าเชื้อพ่อพันธุ์	 เทคโนโลยี	 การกระตุ้นการ 

ตกไข่หลายใบ	เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนนอกร่างกาย	การใช้เครื่อง

อัลตราซาวด์	 เพื่อประเมินความสมบูรณ์พันธุ์และแก้ไขปัญหาของระบบ

สืบพันธุ์โดยการใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์		เช่น	การเหนี่ยวน�าการเป็น

สัด	และวิทยาการการผสมเทียม

	 	 Anatomy,	physiology	and	endocrinology	of		reproductive 

system,	 management	 for	 improving	 the	 reproductive	 

performance,	semen	precervation,	superovulation	technique,	In	

Vitro	embryo	production	technique,	ultrasound	diagnostic	equipment	

used	 for	 assess	 fertilityand	 reproductive	 problem,	 using	 the	

technology		such	as	synchronization	and	artificial	insemination

 0810 331 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-3-4)

  Animal Nutritional  Science

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 241 ชีวเคมี 1  

Prerequisite : 0202 241 Biochemistry 1 

	 	 ความส�าคัญและองค์ประกอบของอาหารสัตว์	 ระบบทาง

เดินอาหารของสัตว์	 หน้าที่และกระบวนการเมทาโบลิซึมของสารอาหาร	 

การประเมินคณุค่าและการย่อยได้ของอาหารสตัว์	ความต้องการสารอาหาร

ของสัตว์	การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารสัตว์

	 	 Importance	 and	 composition	 of	 animal’s	 feed,	

gastrointestinal	 tract	 of	 animal,	 function	 and	metabolism	of	

nutrients,	 evaluation	 and	 digestibility	 of	 feed,	 nutrient	 

requirement	of	animal,	chemical	analysis	in	animal	feed

 0810 332 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ 3(2-3-4)

  Applied Animal Nutritional  Science

เงื่อนไขของรายวิชา : 0810 331โภชนศาสตร์สัตว์

Prerequisite : 0810 331 Animal Nutritional Science

	 	 การประยุกต์ใช้วัตถุดิบเพื่อเป็นอาหารสัตว์		โดยพิจารณา

จากคุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบนั้น	 	 ข้อดีและข้อเสียของวัตถุดิบแต่ละ

ชนดิเมือ่ใช้เลีย้งสตัว์	โดยพจิารณาผลทีจ่ะเกิดขึน้ในขบวนการต่างๆ		ภายใน

ร่างกายสัตว์และวิธีการปรับปรุงวัตถุดิบเพื่อให้เหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์

ชนิดต่างๆ	การค�านวณสูตรอาหารสัตว์	

	 	 Application	 of	 feedstuff	 for	 animal	 nutrition	 

concerning	 feed	 value	 of	 feedstuff, 	 advantages	 and	 

disadvantages	 of	 feedstuff	 concerning	 effects	 of	 animal	 

metabolism	 including	 adaptable	methods	 of	 feedstuff	 for	 

suitable	feeding,	feed	formulation

 0810 341 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ 3(2-3-4)

  Animal Diseases and Sanitation

	 	 กระบวนการเกิดโรค	 โรคและปรสิตที่ส�าคัญของสัตว์ปีก	

สุกร	 โค	อาการของโรค	การตรวจวินิจฉัยและการป้องกันก�าจัดโรคต่างๆ	

การสุขาภิบาลสัตว	์การท�าความสะอาด	อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

	 	 Disease	process,	Diseases	and	parasites	of	poultry,	

swine	 and	 cattle,	 symptoms,	 diagnosis,	 prevention	 and	 

eradication,	animal	sanitation,	cleaning	equipment	and	tools

 0810 351 การผลิตสัตว์ปีก 3(2-3-4)

  Poultry Production

	 	 การผลิตสัตว์ปีกเป็นการค้า		การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม	

การเลี้ยงดู	และการให้อาหาร		การจัดการในฟาร์มสัตว์ปีก		โรคสัตว์ปีกที่

ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด		มีการศึกษานอกสถานที่

	 	 Economic	poultry	production,	selection	of	suitable	

breeding,	raising	and	feeding,	poultry	farm	management,	important	

poultry	diseases	including	prevention	and	treatment,	field	trip

 0810 352 การผลิตสุกร 3(2-3-4)

  Swine Production 

	 	 วิธีการผลิตสุกรในปัจจุบัน	พันธุ์สุกรท่ีเหมาะสมต่อการ

เลีย้งสกุรในเขตร้อน	ระบบสบืพนัธ์ุ	การคดัเลอืกพนัธ์ุ	ระบบผสมพันธ์ุ	การ

ให้อาหาร	 	 การจัดการในฟาร์มสุกร	 และปัญหาต่าง	 ๆ	 ในการผลิตสุกร 

โรคสุกรและการป้องกันก�าจัด		มีการศึกษานอกสถานที่

	 	 Method	of	current	economic	swine	productions,	

suitable	swine	breed	the	tropical	tropics,	reproductive	system,	

selection	and	breeding,	feeding,	farm	management,		problems	

in	swine	production,	swine	diseases	including	prevention	and	

treatment,	field	trip

 0810 353 การผลิตโคเนื้อ 3(2-3-4)

  Beef Production 

	 	 การผลิตโคให้เนื้อเป็นการค้าที่เหมาะสมกับเขตร้อน 

การคัดเลือกพันธุ์	 	การให้อาหาร		การจัดการในฟาร์มโคเนื้อ	 	และปัญหา

ต่าง	ๆ		ในการผลิตโคเนื้อ	โรคโคเนื้อ	และการป้องกันก�าจัด		

	 	 Economic	beef	cattle	production	that	suitable	for	

the	 tropics,	breeding,	 feeding,	beef	cattle	 farm	management,	

problems	 in	 beef	 cattle	 production,	 beef	 cattle	 diseases	 

including	prevention	and	treatment

 0810 354 การผลิตโคนม 3(2-3-4)

  Dairy Production

	 	 การผลิตโคนมเชิงการค้า	 พันธุ์	 และการคัดเลือกโคนม	

โภชนศาสตร์	และการจดัการอาหารโคนม		การจดัการโคนม	การสงัเคราะห์

น�า้นม		การรดีนมและการผลติน�า้นมคณุภาพสงู		โรงเรือนและอปุกรณ์การ

เลี้ยงโคนม	 	 การค�านวณสูตรอาหารโคนม	ความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม		

โรคและการจัดการสุขภาพของโคนม	มีการศึกษานอกสถานที่
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	 	 Dairy	production	in	commercial	scale,	dairy	breeds	

and	 selection,	 dairy	 cow	 nutrition	 and	 feeding,	 dairy	 cow	 

management,	milk	 synthesis,	milking	 and	 high	 quality	milk	 

production,	housing	and	equipment,	feed	formulation	for	dairy	cow,	

fertility	of	dairy	cow,	disease	and	health	management,	field	trip

 0810 455 ระบบการผลิตสัตว์ในเขตร้อน 2(2-0-4)

  Animal Production Systems in the Tropics

	 	 	สภาพภูมิอากาศในเขตร้อนและกึ่งร้อน	การเลี้ยงสัตว์ของ

ประเทศไทยผลประโยชน์	 และบทบาทของการผลิตสัตว์	 การจ�าแนกระบบ

การผลติสตัว์ในเขตร้อน	ปัจจัยทีส่่งผลต่อรปูแบบการจดัการสตัว์ในเขตร้อน	

ได้แก่	นิเวศวิทยา	วัฒนธรรม	สังคม	สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองการ

ปกครอง	 ระบบการผลิตสัตว์อื่นๆ	ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตสัตว์กับ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	มอบหมายงานกรณีศึกษา	การศึกษานอกสถานที่

	 	 The	 tropical	 and	 sub-tropical	 climates,	 animal	

production	of	Thailand,	benefits	and	rules	of	animal	production,	

classification	of	animal	production	systems	in	the	tropics,	factors	

influencing	animal	production	systems	such	as	ecology,	culture,	

social,	economical	and	political	frame	conditions,	other	animal	

production	systems,	relationship	between	animal	production	and	

community	and	environment,	case	study	assignment,	field	trip

 0810 465 การบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 1(0-3-0)

  ทางด้านสัตวศาสตร์

  Livestock Entrepreneurship Incubation

	 	 การบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์	 การสร้างความต้องการ

สินค้าและบริการด้านปศุสัตว์	การสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ

ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสังคม	ด้วยกระบวนการอบรม		การสาธติ	การดงูาน

และการมีส่วนร่วมปฏิบัติจริง

	 	 Incubator	in	creative	thinking,	demand	creation	

of	 goods	 and	 service	 for	 livestock,	 motivation	 in	 social	 

responsibility	 entrepreneurship	 by	 training	 demonstration 

observation	and	participation

 0810 491 สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1(0-2-1)

  Seminar in Animal Science

	 	 ค้นคว้าข้อมลูปัญหาทางด้านสตัวศาสตร์	รวบรวม		วเิคราะห์

ปัญหาเรียบเรียง	และน�าเสนอรายงานในหัวข้อที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์

เป็นรายบุคคล

	 	 Researching	 issues	 of	 animal	 science,	 analysis,	

compilation	and	presentation	of	reports	on	issues	of	interest	in	

animal	science	individually.

 0810 492 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1 1(1-0-2)

  Special Problems in Animal Science 1

	 	 ค้นคว้า	รวบรวมข้อมูล	และน�าเสนอโครงร่างงานวิจัยทาง

สัตวศาสตร์

	 	 Searching	and	data	collection	of	current	 topics,	

presenting	for	proposal	of	animal	science	research

 0810 493 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2 3(0-9-3)

  Special Problems in Animal Science 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0810 492 ปัญหาพิเศษทาง

  สัตวศาสตร์ 1

Prerequisite : 0810 492 Special Problems in 

Animal Science 1

	 	 การวจิยัตามโครงร่างวจิยัทีน่�าเสนอในรายวชิาปัญหาพเิศษ

สัตวศาสตร	์1	วิเคราะห์ข้อมูล	สรุปผลการวิจัย	จัดท�ารูปเล่มรายงานพร้อม

น�าเสนอ

	 	 Conducting	 research	 on	 problems	 on	 topics	 

related	to	special	problems	in	animal	production	technology	1;	

data	interpretation,	conclusion	and		report		submitting

  2.2.2 วิชาเอกเลือก 

   โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

   โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 0810 422 การพัฒนาและการเจริญเติบโตของสัตว ์ 3(2-3-4)

  Animal Growth and Development

เงื่อนไขของรายวิชา : 0810 221 กายวิภาคศาสตร์สัตว์ 

และ 0810 321 สรีรวิทยาสัตว์ 

Prerequisite : 0810 221 Animal Anatomy and 

0810 321 Animal Physiology   

	 	 การแบ่งเซลล์และการเจรญิเตบิโตของเนือ้เยือ่ภายใต้อทิธพิล

ของอาหาร	พันธุกรรม	 ฮอร์โมน	 และปัจจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนการ

พัฒนาของตัวอ่อนภายหลังปฏิสนธิระยะก่อนคลอดและหลังจากคลอด

	 	 Influences	 of	 nutrients,	 genetic,	 hormone	 and	

other	factors	on	cell	division,	tissue	growth	of	animal,	moreover	

embryonic	developmental	of	post	fertilization	stage,	fetal	stage	

and	after	birth

 0810 423 พฤติกรรมสัตว์  3(3-0-6)

  Animal Behavior   

	 	 หลักการพื้นฐานต่าง	ๆ		ทางด้านพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง		

สรีรวิทยา	การถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 	 ระบบของพฤติกรรม	พฤติกรรม

ผิดปกติ	การควบคุมพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง	 การน�าเอาความรู้เกี่ยวกับ

พฤติกรรมของสัตว์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสัตว์
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	 	 Fundamental	 factor	 on	 behavior	 of	 domestic	 

animal,	 	 physiology,	 heredity,	 behavioral	 pattern,	 behavior	 

disorder,	restrain	of	animal,	and	application	of	animal	behavior	

for	animal	production

 0810 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-6)

  Biotechnology in Animal Science

	 	 ความรู้พ้ืนฐาน	ความเข้าใจเทคโนโลยชีวีภาพ	การประยกุต์

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสตัวศาสตร์	เทคโนโลยชีวีภาพในการปรบัปรงุ

พันธุ	์เทคโนโลยีชีวภาพในระบบสืบพันธุ์

	 	 Basic	knowledge,	understanding	of	biotechnology,	

the	application	of	biotechnology	in	animals’	sciences,	biotechnology	

in	animals	breeding,	biotechnology	in	animals	repoductive

 0810  432 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  3(2-3-4)

  Feed Microscopy and Quality Control

	 	 ลักษณะโครงสร้าง	 รูปร่าง	 สีภายนอก	และลักษณะเซลล์

ของวัตถุดิบอาหารสัตว์จากกล้องจุลทรรศน์	การตรวจคุณภาพอาหารสัตว์

ทางเคมวีเิคราะห์	และวตัถปุลอมปนในอาหารสตัว์	กฎหมายและมาตรฐาน

คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์	มีการศึกษานอกสถานที่

	 	 Structure,	shape,	external	color	and	characteristics	

of	animal	feed	ingredient	using	microscopy,	quantitative	test	for	

feedstuffs	by	chemical	 techniques,	and	contaminations	 in	 feed	

ingredients,	laws	and	feed	ingredients	quality	standard,	field	trip

 0810 433 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า 3(2-3-4)

  Forage Crops and Pasture Management

	 	 หลักพื้นฐานทางด้านพฤษศาสตร์ของพืชตระกูลหญ้าและ

ถัว่	พชือาหารสตัว์ต่างๆ	องค์ประกอบทางเคมแีละโภชนะของพชือาหารสตัว์	

การปลกูสร้าง	การจดัการ	การปรบัปรงุ	และการใช้ประโยชน์แปลงพชือาหาร

สัตว์ทีป่ลกูสร้างและธรรมชาตใินการเลีย้งสตัว์เคีย้วเอือ้งและไม่เคีย้วเอือ้ง	

การถนอมและเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์	ทัศนศึกษานอกสถานที่

	 	 Botany	of	graminae	and	leguminosae,	several	types	

of	 forage	crops,	chemical	composition	and	nutrition	of	 forage	

crops,	plantation,	management,	improvement	and	utilization	of	

cultivated	and	natural	pasture	in	ruminant	and	non-ruminant	

production,	forage	crop	preservation	and	storage,	field	trip

 0810 434 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 3(2-3-4)

  Ruminant Nutritional Science

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 241 ชีวเคมี 1 

  และ 0202 296 ปฏิบัติการชีวเคม ี

Prerequisite : 0202 241 Biochemistry 1 and

  0202 296 Biochemistry Laboratory

	 	 ระบบย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง		กระบวนการกินและ

การบดเคีย้วอาหารในสตัว์เคีย้วเอือ้ง	จลุนิทรย์ีวทิยาในกระเพาะรเูมน	กลไก

การควบคมุการกนิอาหารของสตัว์เคีย้วเอือ้ง	การย่อยและเมธาโบลิซมึของ

โภชนะในสัตว์เคี้ยวเอื้อง	 การปรับปรุงอาหารหยาบคุณภาพต�่าและการน�า

ไปใช้ประโยชน์,	ปัญหาท่ีเกดิจากโภชนาการในสตัว์เคีย้วเอือ้ง			เทคนคิสมยั

ใหม่ในการศกึษาอาหารสตัว์เคีย้วเอือ้งเทคนคิการให้อาหารสตัว์เคีย้วเอือ้ง

	 	 Digestive	 system	 in	 ruminants,	 ingestion	 and	 

mastication	of	feeds,	rumen	microbiology,	mechanism	and	regulation	

of	feed	intake	in	ruminant,	digestion	and	metabolism	of		nutrient	

in	ruminant,	roughage	quality	improvement	and	utilization,metabolic	

diseases	related	to	nutritional	factors	new	technique	in	ruminant	

nutrition	study,	ruminant	feeding	techniques

 0810 436 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์   3(2-3-4)

  Feed Manufacturing Technology 

	 	 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์	 โครงสร้าง	 และการ

ออกแบบโรงงาน	การจัดการและการท�างานของโรงงานผลติอาหารสตัว์	ซึง่

ครอบคลมุการคดัเลอืกวัตถดุบิ	การผสม	การอดัเมด็	และการบรรจอุาหาร

สัตว์	 การประกันคุณภาพ	 สุขาภิบาลและการป้องกันแมลง	 ผลของ

กระบวนการผลิตอาหารต่อคุณภาพอาหาร	 กฎหมายและการควบคุม

โรงงานผลิตอาหารสัตว	์และมีการศึกษานอกสถานที่		

	 	 Qrientative	aspect	on	animal	feed	industry,	feed	

plant	 and	plan	 on	 architecture	 of	 feed	plant,	manufacturing	

operations	 and	management,	 choices	 on	 raw	materials,	 feed	

preparation	 processes	 ,	mixing,	 pelleting	 and	 packing	 of	 

feedstuffs,	 quality	 assurance,	 sanitation	 systems	 and	 peat	 

management,	processing	management	on	quality	of	feeds,	laws	

and	regulations	in	feed	manufacturing,		field	trip

 0810 441 ยาและการใช้ยาในสัตว์ 3(3-0-6)

  Drug and Drug Application in Animals

	 	 ชนิดของยาและสารสังเคราะห์ที่ ใช ้ในการเลี้ยงสัตว	์

สรรพคณุการออกฤทธิใ์นการรกัษา	ยาอันตราย	เทคนคิการใช้ยา	การปรงุยา

พื้นฐานที่ใช้ในฟาร์ม	การเก็บรักษายา	และกฎหมายและพระราชบัญญัติยา	

	 	 Classification	 of	 drugs	 and	 chemicals	 used	 in	

animal	raising,	clinical	use,	restricted	drugs,	indication	of	drug	

usage,	Preparation	of	drugs	used	in	farm	commonly	(for	external	

use),	drug	storage,	drug	act/	law
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 0810 442 สุขาภิบาลโรงฆ่าสัตว์  3(3-0-6)

  Abattoir Sanitation

	 	 มาตรฐานโรงฆ่าสตัว์		การวางแผนผงัโรงฆ่าสตัว์		การปฏบิตัิ

งานในโรงฆ่าสัตว์	สุขศาสตร์เนื้อสัตว์		การตรวจซาก	กฎหมายควบคุมการ

ฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์	มีการศึกษานอกสถานที่	

	 	 Standard	 of	 abattoir	 and	 abattoir	 planning,	 

working	practices,	meat	hygiene	and	inspection,	law	and	edict	

applicable	to	abattoir,	field	trip

 0810 451 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจประเภทอื่น 3(3-0-6)

  Other Economic Animal Productions 

	 	 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการผลติสตัว์เศรษฐกจิประเภทอืน่	ๆ 		

เพื่อการจ�าหน่ายและเป็นงานอดิเรก	เช่น	กวาง	จระเข	้สุนัข	กระต่าย	และ

สัตว์ป่าสวยงามบางประเภท	มีการศึกษานอกสถานที่

	 	 General	knowledge	of	the	other	economic	animals			

(deer,	 crocodile,	 dog,	 rabbit	 and	 beautiful	 wildlife	 (etc.)	 

production	for	economic	or	hobby,	field	trip

 0810 453 การจัดการและการผลิตกระบือ 3(2-3-4)

  Buffalo Husbandry and Production

	 	 พนัธุแ์ละการกระจายพนัธุก์ระบอื	การอนรุกัษ์	การปรับปรงุ

และการคัดเลือกพันธุ์กระบือ	 กายวิภาคและสรีรวิทยของกระบือ	 ความ

สมบูรณ์พันธุ์	โรคและการป้องกันรักษา	อาหารและการให้อาหาร	ผลิตภัณฑ์

และบทบาทของกระบือ	และระบบการเลี้ยงกระบือ	ทัศนศึกษานอกสถานที่

	 	 Buffalo	 breeds	 and	 distribution,	 buffalo	 

conservation,	breeding	and	selection,	anatomy	and	physiology	

of	buffalo,	fertility,	diseases	and	parasites	including	prevention	

and	treatment,	 feeds	and	feeding,	buffalo	products	and	roles,	

and	buffalo	production	systems,	field	trip

 0810 454 การผลิตแพะและแกะ 3(2-3-4)

  Goat and Sheep Production

 	 พันธุ ์แพะและแกะ	 การปรับปรุงและการคัดเลือกพันธุ ์	

กายวภิาคและสรรีวทิยาของแพะและแกะ	โรคและพยาธใินแพะและแกะ	การ

จัดการระบบสืบพันธุ์และความสมบูรณ์พันธุ์	 อาหารและการให้อาหาร	 การ

จัดการฟาร์ม	ผลผลิต	และการตลาดแพะและแกะ	ทัศนศึกษานอกสถานที่

	 	 Breeds	of	goat	and	sheep,	breeding	and	selection,	

anatomy	 and	 physiology	 of	 goat	 and	 sheep,	 reproductive 

management	and	fertility,	diseases	and	parasites,	feeds	and	feed-

ing,	goat	and	sheep	husbandry,	products	and	marketing,	field	trip

 0810 461 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 3(3-0-6)

  Incubation and Hatchery Management 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0810 351 การผลิตสัตว์ปีก

Prerequisite : 0810 351   Poultry Production 

	 	 การเจริญของเชื้อลูกไก่ในระยะต่างๆ	ของการฟัก	ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการฟักไข่	 หลักและการปฏิบัติการฟักและการจัดการ	 ระบบการ

ท�างานของอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ในโรงฟักและตู้ฟัก	และการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	

	 	 Growth	of	fertilized	egg	during	incubation	period,	

influence	of	other	factors	on	incubation,	principles	of	incubation	

and	management	of	instrument	in	hatchery	and	incubator	and		

instrumental	maintenances

 0810 462 การจัดการฝูงสุกร 3(2-3-4)

  Swine Herd Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 0810 352 การผลิตสุกร

Prerequisite : 0810 352 Swine Production 

	 	 การจัดการฟาร์มสุกรในรูปแบบของระบบอุตสาหกรรม		

การจดัการระบบสบืพนัธุ	์ระบบการให้อาหารและน�า้	การจดัการสขุภาพของ

ฝูงสกุรเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการผลติ	การจดัการสิง่แวดล้อมในฟาร์มเพือ่

ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานฟาร์มสัตว์เลี้ยง	และสวัสดิภาพสัตว์			การ

บรหิารระบบข้อมลูฟาร์มเพือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพการผลติ	การวางแผน

งบประมาณ	และการด�าเนินธุรกิจฟาร์มสุกร

	 	 Swine	herd	management	as	the	industrial	system,	

reproductive	management,	feeding	and	watery	system,	swine	

herd	 health	management	 for	 improvement	 of	 production	 

efficiency	farm	environmental	management	according	to	animal	

farming	 standard	 and	 animal	welfare,	 the	 farm	 information	

management,	to	plan	the	budget	planning	and	operation		of	the	

swine	farm	business	

 0810 463 การจัดการฝูงโคนม 3(3-0-6)

  Dairy Herd Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 0810 354 การผลิตโคนม

Prerequisite : 0810 354 Dairy Production 

	 	 การตั้งฟาร์ม	 และการขยายขนาดฟาร์ม	การบันทึกข้อมูล	

และการจัดการฟาร์ม	การวางแผนการจัดหาอาหาร	และการให้อาหารฝูง

โคนม	ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการผลติโคนม	การเลีย้งโคนมกบัสภาพ

แวดล้อม	การจดัการสขุภาพฝงูโคนม	การวเิคราะห์การจดัการฝงูโคนม	การ

วางแผน	และวิเคราะห์โครงการเลี้ยงโคนม

	 	 Dairy	farm	establishment	and	expansion,	recording	

and	 farm	management,	 nutritional	 planning	 and	 feeding	 for	 

dairy	 herd,	 factors	 affecting	 dairy	 production	 efficiency,	 

dairy	 production	 and	 environmental	 impact,	 dairy	 healthy	 
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management,	dairy	herd	analysis,	planning	and	evaluation	of	

dairy	farm	project

 0810 464 การจัดการเบื้องต้นและการใช้ประโยชน์ 3(2-3-4)

  จากผลพลอยได้จากสัตว์

  Primary Management and Utilization 

  of Animal By-products

	 	 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลพลอยได้จาก

สัตว์		การเสือ่มเสยีและการเปลีย่นแปลงทางชวีเคมใีนระหว่างการเกบ็รกัษา		

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเลือด		หนัง		ไขมัน		กระดูก		ต่อม	เนื้อเยื่อและ

เครื่องในจากสัตว์	 	 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้จากสัตว์		

กลยุทธ์การจัดจ�าหน่ายและระบบการตลาด	มีการศึกษานอกสถานที่

	 	 Physical	 and	 chemical	 properties	 of	 animal	 

by-products,	spoilage	and	biochemical	changes	during	storage,	

value	added	in	animal	by-products,	processing	for	products	from	

blood	rind	fat	bone	gland	tissue	and	offals,		strategies	for	supply	

and	marketing,	field	trip

 0810 471 การจัดการเนื้อสัตว์ 3(2-3-4)

  Meat Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 241 ชีวเคมี 1 

  และ 0202 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 

Prerequisite : 0202 241 Biochemistry 1 and

  0202 296 Biochemistry Laboratory

	 	 เคมีกายภาพ	 และสรีรวิทยาของเนื้อสัตว์และกล้ามเนื้อ			

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและการพฒันาของกระดกู		กล้ามเนือ้		และ

ไขมัน		การตรวจสัตว์ก่อนฆ่า		การขนส่งสัตว์สู่โรงฆ่า		การตรวจคุณภาพ

เนื้อ	 การแบ่งเกรดและตัดแต่งซาก	 ผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว์และ

กฎหมายเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์	มีการศึกษานอกสถานที่

	 	 Physical	 chemistry	 and	physiology	 of	meat	 and	

muscle,	 factors	 affecting	 growth	 and	 development	 of	 bone,	

muscle	 and	 fat,	 pre-mortem	 inspection,	 transportation,	meat	

quality,	grading,	cutting,	by	-	product	and	the	law	of	slaughter	

house,	field	trip

 

 0810 472 การจัดการของเสียในฟาร์มสัตว์ 3(3-0-6)

  Waste Management in Animal Farm

	 	 ลักษณะและคุณภาพของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์	 	 การ

วางแผนการน�าของเสียจากสัตว์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	 การเพิ่มมูลค่า

ของเสยีจากการผลติสตัว์	และกรรมวธิกีารก�าจดัของเสยีเพือ่ลดมลภาวะส่ิง

แวดล้อม	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบักลไกการพฒันาทีส่ะอาด		รอยเท้าคาร์บอน	

	 	 Characteristics	and	quality	of	waste	from	animal	

farm,	planning	of	waste	utilization,	 the	added	value	of	waste	

from	 animal	 production	methods	 of	waste	 treatment	 and	 

disposal	to	reduce	the	environment	pollution,	clean	development	

mechanism,	carbon	footprint

 0810 473 การแปรรูปและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ์ 3(2-3-4)

  จากสัตว์

               Processing and Storage of Animal Products

	 	 หลักการของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว	์ การศึกษาถึง

ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางชีวเคม	ี

การเสื่อมเสีย	 ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยและหลักการบรรจ ุ

เบื้องต้นส�าหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว	์

	 	 Principles	of	processing	in	animal	products,	study	

on	 relationship	 between	 physical	 and	 biochemical	 change,	

spoilage,	safety	standard	and	packaging	for	animal	products	

 0810 481 โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ 3(2-3-4)

  Animal Housing and Equipment

	 	 รูปแบบต่าง	 ๆ	 ของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์	 การวางผังฟาร์ม

ปศสุตัว์		และการปรบัปรงุโรงเรอืน		การค�านวณการใช้วัสดสุ�าหรบัก่อสร้าง	

และหลกัในการเขียนแบบเบ้ืองต้นของการก่อสร้างคอกสตัว์		ความต้องการ

พื้นที่ของสัตว์แต่ละชนิด	 	 เครื่องมือเครื่องใช	้และอุปกรณ์ต่างๆ	ที่จ�าเป็น

ต้องใช้ในการเลี้ยงสัตว์

	 	 Housing	 designs,	 farm	 planning	 and	 housing	

improvement,	calculation	of	material	and	principles	of	 farm’s	

drawing,	 animal’s	 area	 requirement,	 including	 essential	 

instruments	and	equipments	for	animal	production

 0810 482 การตลาดปศุสัตว ์ 3(3-0-6)

  Livestock Marketing

	 	 ภาวะการตลาดปศุสัตว์ในประเทศไทย	 การตลาดโค		

กระบือ		สกุร		และสตัว์ปีกในปัจจบัุน	สถติิการเลีย้งปศสุตัว์เพือ่การค้า	การ

ค�านวณต้นทุนในการผลิตสัตว์	 อุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์สัตว	์			

การเตรียมสัตว์และผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่ายในตลาดท้องถิ่น	 	ตลาดกลาง

และต่างประเทศ	ปัญหาและวิธีปรับปรุงการตลาดปศุสัตว์

	 	 Livestock	market	 of	 cattle	 swine	and	poultry	 in	

Thailand,	 commercial	 livestock	 statistics,	 cost	 calculation	of	

animal	 production,	 demand	 and	 supply,	 processing	 and	 

preserving	fresh	animal	and	animal	production	for	domestic	and	

foreign	marketing,	 problems	 and	 development	 of	 livestock	 

marketing
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 0810 483 หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-6)

  Selected Topics in Animal Science

	 	 การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆ	ในสาขาวิชา

สัตวศาสตร์

	 	 Study	and	analysis	on	some	recent	knowledge	in	

animal	science

 0810 484  การส่งเสริมการปศุสัตว์    3(2-3-4)

  Livestock Extension

  หลักและวิธีการในการส่งเสริมการเกษตรด้านปศุสัตว	์	

เทคนคิการถ่ายทอด	องค์ความรู	้	การผลติสือ่ในรปูแบบต่างๆ	การน�าเสนอ

ข้อมูลทางการเกษตรต่อชุมชน	 เทคนิคการขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์	และมีการศึกษานอกสถานที่

	 	 Principles	 of	 livestock	 extension,	 knowledge	

transfer	 technique,	multimedia	 production,	 presenting	 the	

Livestock	information	to	public,	product	and	processed	selling	

technique,	field	trip

 0810 485 การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)

  เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางด้านการผลิตสัตว์

  Computer Application for Livestock 

  Production Database

	 	 ศึกษาและใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับจัดเก็บฐานข้อมูล

ทางด้านสัตวศาสตร์	และการสืบค้นข้อมูลทางด้านสัตวศาสตร์	

	 	 Study	and	utilization	of	 computer	packages	 for	

animal	science	database,	and	search	data	of	animal	science	data

 2.3 วิชาฝึกงาน   

 0810 291 ฝึกงานภาคสนาม 1 1 หน่วยกิต

  Field Training 1

	 	 ปฏิบัติงานเบื้องต้นในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

	 	 Preliminary	practice		in	animal	farms

 0810 292 ฝึกงานภาคสนาม 2 1 หน่วยกิต

  Field Training 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0810 291 ฝึกงานภาคสนาม 1

Prerequisite : 0810 291  Field Training 1

	 	 ปฏบิตังิานในสาขาสตัวศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน

ด้านการผลิตสัตว์ในระดับที่สูงขึ้น	รวมทั้งด้านการตลาด

	 	 In-service	training	in	advanced	animal	production	

and	marketing

 0810 493 ฝึกงานภาคสนาม 3 2 หน่วยกิต   

  Field Training 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 0810 292  ฝึกงานภาคสนาม 2

Prerequisite : 0810  292  Field Training 2

	 	 การฝึกงานในสาขาสัตวศาสตร์ในสถาบันของรัฐ	 หรือ

เอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	180	ชั่วโมง		เพื่อให้นิสิต	เกิดความช�านาญและ

มีประสบการณ์จนสามารถน�าไปประกอบอาชีพ	 โดยได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

	 	 In-service	 training	 and	 practice	 in	 animal	 

production	 in	 government	 agency	 or	 private	 sector	 not	 less	 

than	180	hours	under	an	approval	of	lecturers

 2.4  วิชาสหกิจศึกษา เฉพาะโปรแกรมสหกิจศึกษา  9 หน่วยกิต 

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education 

	 	 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรูท้างวชิาการและทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานในสถานประกอบการ	

การพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบการสังเกตการตัดสินใจ	

ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม




