
 
ค าอธิบายรายวชิา 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ภาควชิา/สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

วชิาบังคบั 
515-500  
สถิติและเทคนิคการวจิยัทางสตัวศาสตร์  4(4-0-8) 
(Statistics and Techniques in Animal Science  
Research) 
รายวชิาบงัคบัก่อน: 510-312 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 510-312 Statistics for Agricultural Research or 
depend on the department committee discretion 
 หลกัสถิติและแผนการทดลองท่ีใชใ้นการวจิยัทางสตัวศาสตร์ 
การจดัการและเทคนิคการวจิยั การวดัผล การวเิคราะห์ขอ้มูล การ
ประมวลผลการวเิคราะห์และการรายงานผลการทดลอง 
 Statistics and experimental designs used in animal science 
research; research management and techniques; response 
measurement; data analysis; result interpretation and reporting of 
experimental results 
515-501 
ชีวเคมีทางสตัวศาสตร์          3(3-0-6) 
Biochemistry in Animal Science 
รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : Depend on the department committee discretion 
 ชีวเคมีเก่ียวกับการเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ การให้ผลผลิต 
และงานวจิยัดา้นชีวเคมีประยกุตท์างสตัวศาสตร์ 
Biochemistry in animal growth, reproduction, production and 
applied biochemistry research in animal science  
515-597  
สมัมนา 1       1(0-2-1) 
 (Seminar I) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : Depend on the department committee discretion 
 การค้นควา้ รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ทางด้านสัตว
ศาสตร์ โดยเน้นความสามารถในการเขียน น าเสนอ และอภิปราย
ทางวชิาการ  
 Searching, gathering information and analyzing in animal 
science, emphasizing on writing ability, presentation and 
scientific discussion  

515-697  
สมัมนา 2        1(0-2-1) 
 (Seminar II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-597 สมัมนา 1 
Prerequisite : 515-597  Seminar I 
 การคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ทางสาขาสัตว
ศาสตร์ท่ี เ ก่ียวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ หรือการน าเสนอ
บทความวิจัยแสดงความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โดยเน้น
ความสามารถในการเขียน น าเสนอ และอภิปรายทางวชิาการ  
 Searching, gathering information and analyzing in animal 
science related to thesis work or presenting the progress of thesis 
work emphasizing on writing, presentation and scientific 
discussion  
วิชาเลอืก 

กลุ่มวชิาการผลติสัตว์ 

515-502  

การผลิตและการคา้สตัวร์ะหวา่งประเทศ  3(3-0-6) 

 (Production and International Animal Trade) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None 
 แนวโนม้ของการผลิตและการคา้สตัวร์ะหวา่งประเทศ 
ขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ เขตการคา้เสรี ทรัพยากรและการ
ผลิตสตัวเ์พ่ืออาหารปลอดภยั การคา้สตัวส์ าหรับประเทศท่ีก าลงั
พฒันา 
 Trend of international animal production and trade; 
international trade agreement; free trade area; resources and 
animal production for food safety; animal trade for developing 
countries  

515-503  
นวตักรรมการผลิตสตัว ์                         4(4-0-8) 
 Innovation of  Animal Production 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None 

เอกสาร 1-4 



 ประเภทและรูปแบบ องคค์วามรู้ส าหรับนวตักรรม การพฒันา 
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้ นสูงเพื่อการผลิตสัตว ์
กระบวนการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้และแนวความคิดใหม่ทางการ
ผลิตสัตว ์ การใช้ประโยชน์จากนวตักรรมเพื่อการพฒันาระบบการ
ผลิตสตัว ์การพฒันาและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากผลิตภณัฑ ์ 
 Innovation types and models; knowledge for innovation; 
development improvement and application advanced technology 
for animal production; processing and creating new knowledge of 
animal production; utilization of innovation for animal production 
system development; development and creation economic value-
added of animal products innovation 

515-504  
วทิยาศาสตร์เน้ือสตัวข์ั้นสูง         3(3-0-6) 
Advanced Meat Science 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐานหรือเทียบเท่าหรืออยู่
ในดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 328-302 Basic Biochemistry or equivalent or 
depend on the department committee discretion 
 เป้าหมายของการผลิตเน้ือสตัวเ์พ่ือบริโภค การเติบโตและส่วน 
ประกอบของร่างกายสตัว ์โครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมี
ของเน้ือสวสัดิภาพสตัวแ์ละการฆ่าสตัวอ์ยา่งมีมนุษยธรรม การ
เปล่ียนแปลงหลงัจากสตัวต์ายและการเปล่ียนสภาพจากกลา้มเน้ือ
เป็นเน้ือสตัว ์คุณภาพของเน้ือ ผลการจดัการสตัวมี์ชีวติท่ีมีต่อซาก
และคุณภาพเน้ือ การจดัการซากหลงัจากฆ่าและคุณภาพเน้ือ 
สุขอนามยัของเน้ือสตัว ์การตรวจวดัองคป์ระกอบทางเคมีและ
ลกัษณะทางฟิสิกส์ของเน้ือ การตรวจวดัคุณภาพในการบริโภค 
  Meat producing and meat consumption purposes; growth and 
body composition of animals; structure and chemical composition 
of meat; animal welfare and the humane slaughtering; post-mortem 
changes in muscle and its conversion into meat; meat quality; 
effects of live animal handling on carcass and meat quality; post-
mortem handling of carcass and meat quality; meat hygiene; 
measuring the chemical composition and physical characteristics 
of meat; measuring eating quality 

กลุ่มวชิาสรีรวทิยาการผลติสัตว์ 
515-520  
การพฒันาและการเจริญเติบโตของสตัว ์       3(3-0-6) 
Animal Growth and Development 
รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : Depend on the department committee discretion 

 การเจริญเติบโตของสตัวก่์อนและหลงัคลอด การพฒันาของ
กระดูก กลา้มเน้ือ และเน้ือเยือ่ไขมนั การวดัการเจริญเติบโต ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และพฒันาการของสัตว ์คุณภาพซาก
ของสตัว ์ 
 Pre- and post-natal animal growth; development of bone, 
muscles and adipose tissue; growth measurement; factors 
affecting animal growth and development; carcass quality 
515-521  
สรีรวทิยาการสืบพนัธ์ุของสตัวเ์ล้ียง  3(3-0-6) 
(Reproductive Physiology of Domestic Animals) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 กายวภิาคและสรีรวทิยาของระบบสืบพนัธ์ุของสตัวเ์ล้ียง 
ระบบฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุ กระบวนการสืบพนัธ์ุ 
พฤติกรรมการผสมพนัธ์ุ 
 Anatomy and physiology of domestic animal reproductive 
system; hormone system related to reproduction; reproduction 
process; mating behavior  
515-522  
สรีรวทิยาทางเดินอาหารของสตัวเ์ล้ียง                              3(3-0-6) 
Digestive Physiology of Domestic Animals 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-351 หลกัโภชนศาสตร์สตัว ์และ 515-353 
อาหารและการประกอบสูตรอาหารสตัวห์รืออยูใ่นดุลยพินิจของ
ภาควชิาฯ 
Prerequisite :  515-351 Principles of Animal Nutrition and 515-
353 Feeds and Ration Formulations or depend on the department 
committee discretion 
 โครงสร้าง หน้าท่ี และกลไกการย่อยอาหารและการดูดซึม
ของทางเดินอาหารของสัตวก์ระเพาะเด่ียวและสัตวก์ระเพาะรวม 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการย่อยอาหารของสัตว ์เอนไซม์และฮอร์โมนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการย่อยอาหาร การปรับปรุงประสิทธิภาพการย่อย
อาหารและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง และหวัขอ้ปัจจุบนัดา้นสรีรวิทยา
ทางเดินอาหารของสตัวเ์ล้ียง 
 Structure, functions, and digestion and absorption 
mechanism in gastrointestinal tract of mono-gastric and ruminant 
animal; factors affecting digestibility of animal; enzyme and 
hormone related to digestion process; improving digestive 
performance and related technologies, and current topics in 
digestive physiology of domestic animals 
 
 



515-523  
สรีรวทิยาแวดลอ้มของสตัวเ์ล้ียง                                    3(3-0-6) 
Environmental Physiology of Domestic Animals 
รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : Depend on the department committee discretion 
 ชีววทิยาและสรีรวทิยาของสัตวก์บัส่ิงแวดลอ้ม การตอบสนอง
และการปรับตวัของสัตวใ์นสภาพแวดลอ้มต่างๆ การควบคุมและ
การจดัการสภาพแวดลอ้มเพ่ือการผลิตสตัวเ์ล้ียง 
 Biology and physiology of animals related to environment; 
responses and adaptation of domestic animal in various 
environments; environmental controlling and management for 
domestic animal production  
515-524  
สรีรวทิยาการสร้างไข่                                             3(3-0-6) 
Physiology of Egg Formation 
รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : Depend on the department committee 
 กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพนัธ์ุของสัตวปี์ก ชีววิทยาของ
ไข่และกระบวนการสร้างฟองไข่ ไข่และองคป์ระกอบของฟองไข่ 
การฟักไข่ ฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกับการสืบพนัธ์ุ การออกไข่ และ
การฟักไข่ งานวิจยัและหัวขอ้ปัจจุบนัดา้นสรีรวิทยาการสร้างฟอง
ไข่ 
 Anatomy and physiology of reproduction in poultry; egg 
biology and process of egg formation; egg and egg composition; 
egg incubation; hormone involving in reproduction, oviposition 
and incubation; and research and current topics in physiology of 
egg formation 
515-525  
สรีรวทิยาการสร้างน ้ านม                                         3(3-0-6) 
Physiology of Lactation 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-213 สรีรวทิยาและกายวภิาคของสตัว์
เล้ียง 2 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-213 Physiology and Anatomy of Domestic 
Animals II or depend on the department committee discretion 
 โครงสร้างและการพฒันาของต่อมน ้ านม  การสังเคราะห์และ
การหลัง่น ้ านม ระบบฮอร์โมนและระบบประสาทท่ีควบคุมการ
หลัง่น ้ านม องค์ประกอบและคุณภาพของน ้ านม ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลผลิตและองค์ประกอบของน ้ านม การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้น ้ านมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง หัวข้อปัจจุบันด้าน
สรีรวทิยาการใหน้ ้ านม 

 Structure and development of mammary gland; milk 
synthesis and secretion; hormone and nervous system controlling 
milk secretion; composition and quality of milk; factors affecting 
milk yield and milk composition; improving lactation 
performance and related technologies; current topics in 
physiology of lactation 
515-526  
เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพนัธ์ุของสตัวเ์ล้ียง               3(3-0-6) 
Biotechnology in Animal Reproduction 
รายวิชาบังคบัก่อน : 515-111 หลกัการเล้ียงสัตวห์รืออยู่ในดุลย
พินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-111 Principles of Animal Husbandry or depend 
on the department committee discretion  
 ประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุของสัตวเ์ล้ียง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อความสมบูรณ์พนัธ์ุ เทคโนโลยีน ้ าเช้ือ และการผสมเทียม การ
ควบคุมการเป็นสัดและการตกไข่ การทดสอบการตั้งทอ้ง การยา้ย
ฝากตัวอ่อน และเทคนิคท่ีเก่ียวข้อง เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการ
สืบพนัธ์ุของสตัวเ์ล้ียง 
 Reproductive efficiency in domestic animals; factors 
affecting fertility; semen and artificial insemination technologies; 
artificial control of estrus and ovulation; pregnancy diagnosis; 
embryo transfer and associated technique; current technologies in 
domestic animal reproduction 
515-527    
วทิยาการต่อมไร้ท่อของสตัวเ์ล้ียง       3(3-0-6) 
Endocrinology of Domestic Animals  
รายวิชาบังคบัก่อน : 515-111 หลกัการเล้ียงสัตวห์รืออยู่ในดุลย
พินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-111 Principles of Animal Husbandry or depend 
on the department committee discretion   
 โครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมการ
ท างานของต่อมไร้ท่อ คุณสมบติัทางชีวเคมีของฮอร์โมน กลไกการ
ท างานและหนา้ท่ีของฮอร์โมน ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ  
การประยกุต์ใชฮ้อร์โมนในการผลิตสัตว ์เทคนิคและงานวิจยัทาง
วทิยาต่อมไร้ท่อในสตัวเ์ล้ียง  
 Structures and functions of endocrine system; control and 
regulation of endocrine glands; physiological biochemistry of 
hormones; mechanism of action and function of hormones; 
disorder of the endocrine system, uses of hormones in domestic 



animal production; techniques and research in animal 
endocrinology 
 
กลุ่มวชิาปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์ 
515-560   
พนัธุศาสตร์ประชากรในการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์               3(3-0-6) 
Population Genetics in Animal Breeding  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-441 การปรับปรุงพนัธ์ุสตัวห์รืออยูใ่น
ดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-441 Livestock Improvement or depend on the 
department committee discretion 
 โครงสร้างของพนัธุศาสตร์ระดบัประชากร ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงความถ่ีของยนี องคป์ระกอบของความ
แปรปรวนทางพนัธุกรรม พ้ืนฐานการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
 Genetic structure of population; factors forcing change of 
gene frequency; component of genetic variance; principles of 
hereditary 
515-561   
เทคโนโลยชีีวภาพในการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์      3(3-0-6) 
Biotechnology in Animal Breeding  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-441 การปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์ หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-441 Livestock Improvement or depend on the 
department committee discretion 
 การควบคุมการแสดงออกของยีนในระดบัโมเลกุลของสัตว ์
หลกัการพนัธุ-วศิวกรรม การท าแผนท่ียนีโดยการวเิคราะห์ยนี และ
ดีเอน็เอ 
 Molecular controls of gene expression in animal; principles 
of genetic engineering; gene mapping by genome and DNA 
analysis 
515-562   
พนัธุศาสตร์เชิงชีวมิติ                                                   3(3-0-6) 
Biometrical Genetics  
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None 
 การประเมินความแปรปรวนทางพนัธุกรรม และการปรับปัจจยั
คงท่ีดว้ยวธีิทางสถิติ การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมดว้ย
ขอ้มูลพนัธุกรรม 
 Evaluating of genetic variation and fixed effect adjustment by 
statistical method; analysis of genetic relation by genetic data 

515-563   
ชีวสารสนเทศในการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์                         3(3-0-6) 
 Bioinformatics in Animal Breeding   
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None 
 การประยุกต์ชีวสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านการปรับปรุง
พนัธ์ุสตัว ์การประยกุตค์อมพิวเตอร์ทางพนัธุกรรมสัตว ์ระบบสาร
ชีวสนเทศเพื่อการวจิยัทางววิฒันาการพนัธุกรรม 
 Application of bioinformatics for studying in animal 
breeding; application of computers in animal genetics; 
bioinformatics system for evolutionary genomics research 
515-564   
พนัธุศาสตร์โมเลกลุทางสตัว ์                                          3(3-0-6) 
 Animal Molecular Genetics   
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None 
 องคป์ระกอบจีโนม โครงสร้างของดีเอ็นเอและการแสดงออก
ของยีน เทคนิคชีวภาพในทางจีโนมิค การท าแผนท่ีต าแหน่ง
พนัธุกรรมในลกัษณะปริมาณ เคร่ืองหมายอณูพนัธุศาสตร์ท่ีใชใ้น
การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีอณูพนัธุศาสตร์
ในการผลิตสตัว ์
 Genome organization; DNA structure and gene expression; 
biological technique in genomics; quantitative traits loci 
mapping; molecular markers and their use in animal breeding; 
application of molecular genetic technologies in livestock 
production 
กลุ่มวชิาโภชนศาสตร์สัตว์ 
515-550   
เมแทบอลิซึมของโภชนะ                                               3(3-0-6) 
Nutrients Metabolism  
รายวิชาบงัคบัก่อน : 515-351 หลกัโภชนศาสตร์สัตวห์รืออยูใ่น
ดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-351 Principles of Animal Nutrition or depend 
on the department committee discretion 
 การย่อย การดูดซึม เมแทบอลิซึม ความสัมพนัธ์ และการ
ประยกุตใ์ชข้อง คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั แร่ธาตุ และวิตามิน 
ในการผลิตสตัว ์
 Digestion; absorption; metabolism; relationship and 
applications of carbohydrate, protein, fat, minerals and vitamins 
in animal production  



515-551  
เทคนิคการวจิยัทางโภชนศาสตร์สตัว ์                               3(2-3-4) 
Research Techniques in Animal Nutrition 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-352 ปฏิบติัการวเิคราะห์คุณภาพอาหาร
สตัวห์รืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-352 Feed Quality Analysis Laboratory or 
depend on the department committee discretion 
 เทคนิคท่ีใชใ้นการวจิยัทางดา้นอาหารสัตว ์การทดสอบหาการ
ย่อยได้ และสมดุลโภชนะ การวดัค่าพลงังาน การเก็บและรักษา
ตวัอยา่งจากสัตวท์ดลอง สวสัดิภาพสัตวท์ดลองและจรรยาบรรณ
ในการใชส้ตัวท์ดลอง  
 Research techniques in animal feed; digestibility and balance 
trails; energy evaluation; techniques in collecting and keeping 
samples from experimental animal; animal welfare and ethics in 
handling of experimental animals 
515-552  
สารเสริมอาหารสตัว ์                                                      3(3-0-6) 
Animal Feed Additive 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None 
 บทบาท ประเภท วตัถุประสงค์ ความปลอดภัย ข้อก าหนด 
ความกา้วหน้าทางวิชาการในปัจจุบนัของสารเสริมอาหารในการ
ผลิตสัตว ์สารกระตุน้เพื่อการเจริญเติบโต การปรับปรุงสุขภาพ
สัตว ์และการปรับสมดุลหรือการท างานของจุลินทรียใ์นทางเดิน
อาหาร สารดดัแปลงเมแทบอลิซึม สารลดสารพิษจากเช้ือรา และ
การใชพ้ืชสมุนไพรเป็นสารเสริมอาหาร  
 Roles, types, purposes, safety, regulation, recent advances of 
feed additives in animal production; growth promoters; health 
improvement and balance or promote of microbial activities in 
digestive tract; metabolic modifiers; detoxification of mycotoxins 
and use of herbs as feed additives 
515-553  
ทรัพยากรอาหารสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองเขตร้อนและ 
การใชป้ระโยชน ์                                          3(3-0-6) 
Tropical Feed Resources for Ruminants and Their Utilization 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None 
 ทรัพยากรอาหารสัตวเ์ขตร้อน ปริมาณ คุณค่า และจุดดอ้ยทาง
โภชนาการของอาหารสัตว์เขตร้อน การแปรรูปและการใช้

ประโยชน์จากอาหารสัตว์เขตร้อน การเ พ่ิมศักยภาพการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอาหารสตัวเ์ขตร้อน 
 Tropical feed resources; availability, nutritional values and 
drawbacks of tropical feeds, processing and utilization of tropical 
feeds, manipulation to increase the efficient use of tropical feed 
resources  
515-554  
โภชนศาสตร์สตัวไ์ม่เค้ียวเอ้ืองขั้นสูง                                 3(3-0-6) 
Advanced Non-ruminant Nutrition 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-351 หลกัโภชนศาสตร์สตัวห์รืออยูใ่น
ดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite: 515-351 Principles of Animal Nutrition or depend 
on the department committee discretion 
 โภชนะและความตอ้งการโภชนะของสัตวไ์ม่เค้ียวเอ้ืองในแต่
ละระยะการให้ผลผลิต การประเมินคุณภาพโปรตีนและความ
ตอ้งการโปรตีน ระบบพลงังานและการประเมินความตอ้งการ
พลงังาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งโภชนะและสภาพแวดลอ้ม การใช้
วสัดุเศษเหลือทางการเกษตรเป็นอาหารสตัว ์
 Nutrients and nutrient requirements of non-ruminant animals 
for various stages of production; evaluation of protein quality and 
protein requirement; energy system and energy requirement 
evaluation; inter-relationships among nutrients and environment; 
the use of agricultural by-products as animal feed  

515-555  
โภชนศาสตร์สตัวเ์ค้ียวเอ้ืองขั้นสูง                                     3(3-0-6) 
Advanced Ruminant Nutrition 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-351 หลกัโภชนศาสตร์สตัวห์รืออยูใ่น
ดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-351 Principles of Animal Nutrition or depend 
on the department committee discretion 
 นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน เมแทบอลิซึมของโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรต  ความสัมพนัธ์ระหว่างโปรตีนและพลังงาน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโภชนะและสภาพแวดลอ้ม การใชว้สัดุเศษ
เหลือทางการเกษตรเป็นอาหารสตัว ์
 Rumen ecology; protein and carbohydrate metabolism; inter-
relationship between protein and energy; inter-relationships 
among nutrients and environment; the use of agricultural by-
products as animal feed 
 
 



515-556   
โรคท่ีเกิดจากความผดิปกติทางโภชนาการและ 
การใชอ้าหารของสตัว ์                                                       3(3-0-6) 
Nutritional and Metabolic Disorder in Animals  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-351 หลกัโภชนศาสตร์สตัวห์รืออยูใ่น
ดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite: 515-351 Principles of Animal Nutrition or depend 
on the department committee discretion 
 ประเภทของโภชนะ เมแทบอลิซึมของโภชนะต่างๆ ความ
ผิดปกติและอาการท่ีเกิดจากการขาดและความไม่สมดุลของ
โภชนะในสตัวเ์ล้ียงในฟาร์ม ความผิดปกติและอาการท่ีเกิดจาก
สารพิษในอาหาร  
 Classification of nutrients; metabolism of nutrients; disorder 
and symptom due to deficiency and imbalance of nutrients in 
farm animals; disorder and symptom due to toxic substances in 
feed 

กลุ่มวชิาอ่ืนๆ ทางสัตวศาสตร์ 
515-595  
หวัขอ้พิเศษทางสตัวศาสตร์    3(3-0-6) 
 (Special Topics in Animal Science) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ  
 เร่ืองท่ีน่าสนใจทางสัตวศาสตร์ หรือส่ิงท่ีคน้พบใหม่ และมี
ประโยชน์ต่อการผลิตปศุสตัว ์
 Interesting issues in animal science or new findings beneficial 
for livestock production 
515-598  
ปัญหาพิเศษ        3(0-9-0) 
(Special Problems)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 หวัขอ้การศึกษาวจิยัทางสตัวศาสตร์ของนกัศึกษาภายใตก้าร
ดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Studies and investigation on interesting issues or topics in 
animal science under the supervision of supervisors 
วทิยานิพนธ์ 
515-599  
วทิยานิพนธ์        36(0-108-0) 
(Thesis) 
 การตรวจเอกสาร การเสนอแผนงานวิจยั การท าวิจยั และการ
เรียบเรียงวิทยานิพนธ์     ทางสัตวศาสตร์ ภายใต้การดูแลและ
แนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา การสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์   

การเสนอผลงานวิจัยต่อท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพผ์ลงานวิจัย
เพ่ือวทิยานิพนธ์เผยแพร่ในวารสาร ทางวชิาการ  
 Literature review; the research plan presentation; research 
and thesis writing under thesis committees guidance; thesis 
defense; research presentation at academic conference or research 
paper publishing in academic journal 
515-699  
วทิยานิพนธ์       18(0-54-0) 
(Thesis) 
 การตรวจเอกสาร การเสนอแผนงานวิจยั การท าวิจยั และการ
เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ทางสัตวศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลและแนะน า
ของคณะกรรมการท่ีปรึกษา การสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์   การ
เสนอผลงานวิจัยต่อท่ีประชุมวิชาการและตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือ
วทิยานิพนธ์เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ  
 Literature review; the research plan presentation; research 
and thesis writing under thesis committees guidance; thesis 
defense; research presentation at research conference and 
research paper publishing in academic journal 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


