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หลกัสูตร 
  แผน ก แบบ ก 1  เป็นแผนการศึกษาท่ีตอ้งการให้
ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในการวจิยัเฉพาะทาง ส าหรับผูท่ี้มี
ความรู้และประสบการณ์ดา้นสตัวศาสตร์  โดยนกัศึกษาจะตอ้งท า
และสอบผา่นวทิยานิพนธ์จ านวน 36 หน่วยกิต   
  แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีตอ้งการให้
ผูเ้รียนมีความรอบรู้ในรายวิชาในสาขาสัตวศาสตร์   รวมทั้งมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยั โดยมีหน่วยกิตรวมจ านวน 36 หน่วย
กิต   
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 
  แผน ก แบบ ก  1 ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก  2 ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสูตร 
หมวด แผน ก แบบ ก  1  แผน ก แบบ ก  2  
หมวดวชิาบงัคบั    9 
หมวดวชิาเลือก  -  9 
วทิยานิพนธ์  36  18 
รวมหน่วยกิต  36  36 
 

1. หมวดวชิาบังคบั  จ านวน   9  หน่วยกติ 
515-500 สถิติและเทคนิคการวจิยัทางสตัวศาสตร์ (4) 

(Statistics and Techniques in Animal Science 
Research)  

515-501 ชีวเคมีทางสตัวศาสตร์ (3) 
  Biochemistry in Animal Science 
515-597 สมัมนา 1  (1) 
  (Seminar I)   
515-697 สมัมนา 2    (1) 
  (Seminar II)   
2. หมวดวชิาเลือกไม่น้อยกว่า  จ านวน   9  หน่วยกติ 
 ให้เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้
  กลุ่มวชิาการผลติสัตว์ 
515-502 การผลิตและการคา้สตัวร์ะหวา่งประเทศ (3) 
 (International Animal Production Trade) 
 

515-503 นวตักรรมการผลิตสตัว ์ (3) 
 (Innovation of Animal Production) 
515-504 วทิยาศาสตร์เน้ือสตัวข์ั้นสูง  (3) 
 (Advanced Meat Science) 
กลุ่มวชิาสรีรวทิยาการผลติสัตว์ 
515-520 การพฒันาและการเจริญเติบโตของสตัว ์ (3) 
 (Animal Growth and Development) 
515-521 สรีรวทิยาการสืบพนัธ์ุของสตัวเ์ล้ียง  (3) 
 (Reproductive Physiology of Domestic Animals) 
515-522 สรีรวทิยาทางเดินอาหารของสตัวเ์ล้ียง (3) 
 (Digestive Physiology of Domestic Animals) 
515-523 สรีรวทิยาแวดลอ้มของสตัวเ์ล้ียง (3) 
 (Environmental Physiology of Domestic Animals) 
515-524 สรีรวทิยาการสร้างไข่  (3) 
 (Physiology of Egg Formation)  
515-525 สรีรวทิยาการสร้างน ้ านม (3) 
 (Physiology of Lactation) 
515-526 เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพนัธ์ุของสตัวเ์ล้ียง (3)  (3) 
 (Biotechnology in Animal Reproduction) 
515-527 วทิยาการต่อมไร้ท่อของสตัวเ์ล้ียง (3) 
 (Endocrinology of Domestic Animals) 
กลุ่มวชิาการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์ 
515-560 พนัธุศาสตร์ประชากรในการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์ (3) 
 (Population Genetics in Animal Breeding) 
515-561 เทคโนโลยชีีวภาพในการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์ (3) 
 (Biotechnology in Animal Breeding) 
515-562 พนัธุศาสตร์เชิงชีวมิติ                                           (3) 
 Biometrical Genetics 
515-563 ชีวสารสนเทศในการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์ (3) 
 (Bioinformatics in Animal Breeding) 
515-564 พนัธุศาสตร์โมเลกลุทางสตัว ์ (3) 
 (Animal Molecular Genetics) 
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กลุ่มวชิาโภชนศาสตร์สัตว์ 

515-550 เมแทบอลิซึมของโภชนะ (3) 
 (Nutrients Metabolism) 
515-551 เทคนิคการวจิยัทางโภชนศาสตร์สตัว ์ (3) 
 (Research Techniques in Animal Nutrition) 
515-552 สารเสริมอาหารสตัว ์
 (Animal Feed Additive) 
515-553 ทรัพยากรอาหารสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองเขตร้อนและ (3)  (3) 
  การใชป้ระโยชน ์
 (Tropical Feed Resources for Ruminants and  (3) 
 Their Utilization) 
515-554 โภชนศาสตร์สตัวไ์ม่เค้ียวเอ้ืองขั้นสูง (3) 
 (Advanced Non-ruminant Nutrition) 
515-555 โภชนศาสตร์สตัวเ์ค้ียวเอ้ืองขั้นสูง (3) 
 (Advanced Ruminant Nutrition 
515-556 โรคท่ีเกิดจากความผดิปกติทางโภชนาการและ 
  การใชอ้าหารสตัว ์  (3) 
  (Nutritional and Metabolic Disorder in Animals) 
 กลุ่มวชิาอ่ืนๆ ทางสัตวศาสตร์ 
515-595 หวัขอ้พิเศษทางสตัวศาสตร์ (3) 
 (Special Topics in Animal Science) 
515-598 ปัญหาพิเศษ   (3) 
 (Special Problems) 
 
 วทิยานิพนธ์   
515-599 วทิยานิพนธ์   (36) 
 (Thesis) 

515-699 วทิยานิพนธ์   (18) 
 (Thesis) 
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แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
515-599 วทิยานิพนธ์    4 
      รวม  4 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
515-599 วทิยานิพนธ์  8 
  รวม 8 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
515-599 วทิยานิพนธ์   12 
   รวม  12    
   
 

ภาคการศึกษาที ่2 
515-599 วทิยานิพนธ์   12 
  รวม  12 

 

หมายเหตุ : นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา 515-597 สมัมนา 1  และ 515-697 สมัมนา 2  แบบไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
 

หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 
ปีที ่1

ภาคการศึกษาที ่1 
515-500 สถิติและเทคนิคการวจิยัทางสตัวศาสตร์ 4 
515- 501 ชีวเคมีทางสตัวศาสตร์    3 

515- XXX วชิาเลือก 3 
515-597 สมัมนา 1 1 
 รวม 11 

 

ภาคการศึกษาที ่2 
515- XXX วชิาเลือก  3   
XXX-XXX วชิาเลือก   3 
515-697 สมัมนา 2   1 
515-699 วทิยานิพนธ์         4 
 รวม 11 

 
 

ปีที ่2
ภาคการศึกษาที ่1 
515-699 วทิยานิพนธ์  6 
  รวม 6 

ภาคการศึกษาที ่2 
515-699 วทิยานิพนธ์  8 
  รวม 8 

 

 
 
 
 
 
 
 


