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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สตัวศาสตร์) 
 ช่ือยอ่ วท.ม. (สตัวศาสตร์)  
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Master of Science (Animal Science) 

 ช่ือยอ่ M.Sc. (Animal Science) 

 
ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบุคลากรท่ีสามารถคิด วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และนาํองคค์วามรู้ในสาขาวชิาต่างๆ ทางดา้นสตัวศาสตร์ ประยกุตใ์ช้
ร่วมกบัเทคโนโลย ีเพ่ือใหเ้กิดการสร้างสรรคน์วตักรรมทางการผลิตสตัว ์โดยอยูบ่นพ้ืนฐานการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
โดยเฉพาะทรัพยากรท่ีมีศกัยภาพในภาคใต ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มี
คุณธรรม จริยธรรม และเอ้ืออาทรต่อสงัคม 
 



     โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต 
           -  วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

  แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต 
          -  หมวดวชิาบงัคบั 9  หน่วยกิต 
         -  หมวดวชิาเลือก   9 หน่วยกิต 
          -  วทิยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 

  รายวชิาในหลกัสูตร  
  

 1.หมวดวชิาบังคับ         จ านวน 9 หน่วยกติ 
   
   515-500 สถิติและเทคนิคการวจิยัทางสตัวศาสตร์ 

Statistics and Research Techniques in Animal Science  
 

4(4-0-8) 
 

   515-501 ชีวเคมีทางสตัวศาสตร์ 
Biochemistry in Animal Science 

3(3-0-6) 

515-597 สมัมนา 1 
Seminar I 

1(0-2-1) 

515-697 สมัมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 

 

2.หมวดวชิาเลือก            ให้นักศึกษาเลือกไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ 
 นักศึกษาอาจเลือกเรียนวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลกัสูตรอ่ืนท่ีช่วยส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจแก่
นักศึกษา วิชาท่ีมีความเก่ียวเน่ืองมีประโยชน์ในสาขาท่ีกําลังศึกษา และ/หรือมีประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษา ทั้ งน้ีตอ้งเลือกรายวิชาเลือกในสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รายวชิาเลือกในสาขาวชิามีดงัน้ี 
 
  กลุ่มวชิาการผลติสัตว์ 

515-502 การผลิตและการคา้สตัวร์ะหวา่งประเทศ 
International Animal Production Trade 

3(3-0-6) 

515-503 นวตักรรมการผลิตสตัว ์
Innovation of Animal Production 

4(4-0-8) 

515-504 วทิยาศาสตร์เน้ือสตัวข์ั้นสูง 
Advanced Meat Science 

3(3-0-6) 

    
   
 



กลุ่มวชิาสรีรวทิยาการผลติสัตว์ 
515-520 การพฒันาและการเจริญเติบโตของสตัว ์

Animal Growth and Development 
3(3-0-6) 

515-521 สรีรวทิยาการสืบพนัธ์ุของสตัวเ์ล้ียง 
Reproductive Physiology of Domestic Animals 

3(3-0-6) 

515-522 สรีรวทิยาทางเดินอาหารของสตัวเ์ล้ียง 
Digestive Physiology of Domestic Animals 

3(3-0-6) 

515-523 สรีรวทิยาแวดลอ้มของสตัวเ์ล้ียง 
Environmental Physiology of Domestic Animals 

3(3-0-6) 

515-524 สรีรวทิยาการสร้างไข่ 
Physiology of Egg Formation  

3(3-0-6) 

515-525 สรีรวทิยาการสร้างนํ้ านม 
Physiology of Lactation  

3(3-0-6) 

515-526 เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพนัธ์ุของสตัวเ์ล้ียง 
Biotechnology in Animal Reproduction 

3(3-0-6) 

515-527 วทิยาการต่อมไร้ท่อของสตัวเ์ล้ียง 
Endocrinology of Domestic Animals 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ 
   515-550 เมแทบอลิซึมของโภชนะ 

Nutrients Metabolism 
3(3-0-6) 

515-551 เทคนิคการวิจัยทางโภชนศาสตรส์ตัว์ 
Research Techniques in Animal Nutrition 

3(2-3-4) 

515-552 สารเสรมิอาหารสัตว ์
Animal Feed Additive 

3(3-0-6) 

515-553 ทรัพยากรอาหารสตัว์เคี้ยวเอื้องเขตร้อนและการใช้ประโยชน ์
Tropical Feed Resources for Ruminants and Their Utilization 

3(3-0-6) 

515-554 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอ้ืองขั้นสูง 
Advanced Non-ruminant Nutrition 

3(3-0-6) 

515-555 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง 
Advanced Ruminant Nutrition 

3(3-0-6) 

515-556 
 

โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางโภชนาการและการใช้อาหารของสัตว์ 
Nutritional and Metabolic Disorder in Animals 

3(3-0-6) 

 



กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
515-560 พันธุศาสตร์ประชากรในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

Population Genetics in Animal Breeding 
3(3-0-6) 

515-561 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
Biotechnology in Animal Breeding 

3(3-0-6) 

515-562 พันธุศาสตร์เชิงชีวมิติ 
Biometrical Genetics 

3(3-0-6) 

515-563 ชีวสารสนเทศในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
Bioinformatics in Animal Breeding  

3(3-0-6) 

515-564 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์ 
Animal Molecular Genetics 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาอื่นๆ ทางสัตวศาสตร์ 

515-595 หัวข้อพิเศษทางสัตวศาสตร์                                              1(1-0-2)2(2-0-4)3(3-0-6) 
Special Topics in Animal Science 

515-598 ปัญหาพิเศษ 
Special Problems 

3(0-9-0) 

   กลุ่มวิชาอื่นๆ  
510-472 พืชสมุนไพร 

Medicinal Plants 
   3(2-3-4) 

  520-333 หลักการบริหารจัดการและมาตรฐานสากล  
Principles of Administration and International Standards 

3(3-0-6) 

  520-431 การส่งเสริมการเกษตรทั่วไป  
General Agricultural Extension 

3(3-0-6) 

  830-500 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม  
Science and Technology for Environmental Management 
 

3(3-0-6) 

3.หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

  515-599 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

 36(0-108-0) 

  515-699 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

  18(0-54-0) 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
515-599 วทิยานิพนธ์                             4(0-12-0) 

ภาคการศึกษาที ่2 
515-599 วทิยานิพนธ์ 

                                      รวม 
                            8(0-24-0) 
                             12 

 

 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
515-599 วิทยานิพนธ์                       12(0-36-0) 

ภาคการศึกษาที ่2 
515-599 วิทยานิพนธ์                       12(0-36-0) 

 
                                                                                    รวม                                                               24 



แผน  ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
515-500 สถิติและเทคนิคการวจิยัทางสตัวศาสตร์                              4(4-0-8) 
515-501 ชีวเคมีทางสตัวศาสตร์                              3(3-0-6) 
515-XXX วชิาเลือก                           3(3-0-6) 
515-597 สมัมนา 1                    1(0-2-1) 

 
                                                           รวม                   11 

ภาคการศึกษาที ่2 
515-XXX วชิาเลือก                           3(3-0-6) 
515-XXX วชิาเลือก                           3(3-0-6) 
515-697 สมัมนา 2                                1(0-2-1) 
515-699 วทิยานิพนธ์                               4(0-12-0) 

 
                                     รวม               11 

 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
515-699 วทิยานิพนธ์                              6(0-18-0) 

 
 รวม          6 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

515-699 วิทยานิพนธ์                         8(0-24-0) 
 รวม           8 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะทรัพยำกรธรรมชำติ 

สำขำวชิำนวตักรรมกำรผลติสัตว์และกำรจัดกำร 
515-500  สถิติและเทคนิคการวจิยัทางสตัวศาสตร์      4(4-0-8) 

    Statistics and Research Techniques in Animal Science    
    รายวชิาบงัคบัก่อน : 510-312 สถิติส าหรับการวจิยัทางการเกษตรหรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

Prerequisite : 510-312 Statistics for Agricultural Research or depend on the department 
committee discretion 

    หลกัสถิติและแผนการทดลองท่ีใชใ้นการวิจยัทางสัตวศาสตร์  การจดัการและเทคนิคการ
วจิยั การวดัผล การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปรผลและการรายงานผลการทดลอง จรรยาบรรณการวจิยั
ในสตัว ์

    Statistics and experimental designs used in animal science research; research management 
and techniques; response measurement; data analysis; result interpretation and reporting of 
experimental results; animal research ethics 

 515-501  ชีวเคมีทางสตัวศาสตร์      3(3-0-6) 
    Biochemistry in Animal Science 
    รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

 Prerequisite : Depend on the department committee discretion 
      ชีวเคมีเก่ียวกับการเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุ การให้ผลผลิต และงานวิจัยด้านชีวเคมี

ประยกุตท์างสตัวศาสตร์ 
      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 
    การคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ทางดา้นสัตวศาสตร์ โดยเนน้ความสามารถใน

การเขียน น าเสนอ และอภิปรายทางวชิาการ  
    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 และการวิเคราะห์ทางสาขาสัตวศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท า
วิทยานิพนธ์ หรือการน าเสนอบทความวิจัยแสดงความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 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  

      
     3.1.5.2 วชิำเลือก 
     1) กลุ่มวชิำกำรผลติสัตว์ 
 515-502  การผลิตและการคา้สตัวร์ะหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 
     International Animal Production Trade 

รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None 
  แนวโน้มของการผลิตและการคา้สัตวร์ะหวา่งประเทศ ขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ เขต
การคา้เสรี ทรัพยากรและการผลิตสตัวเ์พ่ืออาหารปลอดภยั การคา้สตัวส์ าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันา 
  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 

ประเภทและรูปแบบ องค์ความรู้ส าหรับนวตักรรม การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือการผลิตสัตว ์กระบวนการสร้างสรรค์องค์ความรู้และแนวความคิดใหม่
ทางการผลิตสัตว  ์การใชป้ระโยชน์จากนวตักรรมเพื่อการพฒันาระบบการผลิตสัตว ์การพฒันาและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากผลิตภณัฑ ์ 

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 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐานหรือเทียบเท่าหรืออยูใ่น       ดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 328-302 Basic Biochemistry or equivalent or depend on the department committee 
discretion 



 

 เป้าหมายของการผลิตเน้ือสัตวเ์พ่ือบริโภค การเติบโตและส่วน ประกอบของร่างกายสัตว ์
โครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของเน้ือสวสัดิภาพสัตวแ์ละการฆ่าสัตวอ์ย่างมีมนุษยธรรม 
การเปล่ียนแปลงหลงัจากสตัวต์ายและการเปล่ียนสภาพจากกลา้มเน้ือเป็นเน้ือสตัว ์คุณภาพของเน้ือ 
ผลการจดัการสัตวมี์ชีวิตท่ีมีต่อซากและคุณภาพเน้ือ การจดัการซากหลงัจากฆ่าและคุณภาพเน้ือ 
สุขอนามยัของเน้ือสัตว ์การตรวจวดัองค์ประกอบทางเคมีและลกัษณะทางฟิสิกส์ของเน้ือ การ
ตรวจวดัคุณภาพในการบริโภค 
  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 

 
     2) กลุ่มวชิำสรีรวทิยำกำรผลติสัตว์ 
 515-520 การพฒันาและการเจริญเติบโตของสตัว ์       3(3-0-6) 
 Animal Growth and Development 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 Prerequisite : Depend on the department committee discretion 
   การเจริญเติบโตของสัตวก่์อนและหลงัคลอด การพฒันาของกระดูก กลา้มเน้ือ และเน้ือเยื่อ

ไขมนั การวดัการเจริญเติบโต ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และพฒันาการของสตัว ์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 
 Prerequisite : Depend on the department committee discretion 
   โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบสืบพนัธ์ุของสัตว์เล้ียง การสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ และการ

ปฏิสนธิ การผสมพนัธ์ุ ระบบฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุ ความผิดปกติของระบบสืบพนัธ์ุ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง และหัวขอ้ปัจจุบนัดา้นสรีรวทิยา
การสืบพนัธ์ุของสตัวเ์ล้ียง 

   Structure and functions of domestic animal reproductive system; gametogenesis and 
fertilization; mating; hormone system related to reproduction; disorder of reproductive system; 
improving reproductive performance and related technologies, and current topics in reproductive 
physiology of domestic animals   

 515-522 สรีรวทิยาทางเดินอาหารของสตัวเ์ล้ียง       3(3-0-6) 
 Digestive Physiology of Domestic Animals 



 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-351 หลกัโภชนศาสตร์สตัว ์ และ 515-353 อาหารและการประกอบสูตร
อาหารสตัวห์รืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite :  515-351 Principles of Animal Nutrition and 515-353 Feeds and Ration 
Formulations or depend on the department committee discretion 

โครงสร้าง หน้าท่ี และกลไกการย่อยอาหารและการดูดซึมของทางเดินอาหารของสัตว์
กระเพาะเด่ียวและสัตวก์ระเพาะรวม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอ่ยอาหารของสัตว ์เอนไซมแ์ละฮอร์โมน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอ่ยอาหาร การปรับปรุงประสิทธิภาพการยอ่ยอาหารและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง 
และหวัขอ้ปัจจุบนัดา้นสรีรวทิยาทางเดินอาหารของสตัวเ์ล้ียง 

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 

ชีววิทยาและสรีรวิทยาของสัตวก์บัส่ิงแวดลอ้ม การตอบสนองและการปรับตวัของสัตวใ์น
สภาพแวดลอ้มต่างๆ การควบคุมและการจดัการสภาพแวดลอ้มเพ่ือการผลิตสตัวเ์ล้ียง 

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 ชีววิทยาของไข่และกระบวนการสร้างฟอง
ไข่ ไข่และองค์ประกอบของฟองไข่ การฟักไข่ ฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุ การออกไข่ 
และการฟักไข่ งานวจิยัและหวัขอ้ปัจจุบนัดา้นสรีรวทิยาการสร้างฟองไข่ 

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 สรีรวทิยาและกายวภิาคของสตัวเ์ล้ียง 2 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
ภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-213 Physiology and Anatomy of Domestic Animals II or depend on the 
department committee discretion 



 

โครงสร้างและการพฒันาของต่อมน ้ านม  การสังเคราะห์และการหลัง่น ้ านม ระบบฮอร์โมน
และระบบประสาทท่ีควบคุมการหลัง่น ้ านม องค์ประกอบและคุณภาพของน ้ านม ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลผลิตและองค์ประกอบของน ้ านม การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น ้ านมและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวขอ้ง หวัขอ้ปัจจุบนัดา้นสรีรวทิยาการใหน้ ้ 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 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-111 หลกัการเล้ียงสตัวห์รืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-111 Principles of Animal Husbandry or depend on the department committee 
discretion  
 ประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุของสัตว์เล้ียง ปัจจัยท่ี มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์พัน ธ์ุ 
เทคโนโลยนี ้ าเช้ือ และการผสมเทียม การควบคุมการเป็นสัดและการตกไข่ การทดสอบการตั้งทอ้ง 
การยา้ยฝากตวัอ่อน และเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง เทคโนโลยใีหม่ๆ ทางการสืบพนัธ์ุของสตัวเ์ล้ียง 

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  

รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-111 หลกัการเล้ียงสตัวห์รืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-111 Principles of Animal Husbandry or depend on the department committee 
discretion   

โครงสร้าง และหนา้ท่ีของระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมการท างานของต่อมไร้ท่อ คุณสมบติั
ทางชีวเคมีของฮอร์โมน กลไกการท างานและหนา้ท่ีของฮอร์โมน ความผิดปกติของระบบต่อมไร้
ท่อ  การประยกุตใ์ชฮ้อร์โมนในการผลิตสตัว ์เทคนิคและงานวจิยัทางวทิยาต่อมไร้ท่อในสตัวเ์ล้ียง  

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 

 
     3) กลุ่มวชิำโภชนศำสตร์สัตว์ 
  515-550  เมแทบอลิซึมของโภชนะ       3(3-0-6) 
     Nutrients Metabolism  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-351 หลกัโภชนศาสตร์สตัวห์รืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

Prerequisite : 515-351 Principles of Animal Nutrition or depend on the department committee 
discretion 



 

การย่อย การดูดซึม เมแทบอลิซึม ความสัมพนัธ์ และการประยุกต์ใช้ของ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมนั แร่ธาตุ และวติามิน 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 ปฏิบติัการวเิคราะห์คุณภาพอาหารสตัวห์รืออยูใ่นดุลยพินิจของ

ภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-352 Feed Quality Analysis Laboratory or depend on the department committee 
discretion 

เทคนิคท่ีใชใ้นการวิจยัทางดา้นอาหารสัตว ์การทดสอบหาการยอ่ยได ้และสมดุลโภชนะ การ
วดัค่าพลงังาน การเก็บและรักษาตวัอยา่งจากสัตวท์ดลอง 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 ความปลอดภยั ขอ้ก าหนด ความก้าวหน้าทางวิชาการใน
ปัจจุบนัของสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว ์สารกระตุน้เพื่อการเจริญเติบโต การปรับปรุงสุขภาพ
สตัว ์และการปรับสมดุลหรือการท างานของจุลินทรียใ์นทางเดินอาหาร สารดดัแปลงเมแทบอลิซึม 
สารลดสารพิษจากเช้ือรา และการใชพื้ชสมุนไพรเป็นสารเสริมอาหาร  

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 ทรัพยากรอาหารสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองเขตร้อนและการใชป้ระโยชน ์       3(3-0-6) 
Tropical Feed Resources for Ruminants and Their Utilization 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None 

ทรัพยากรอาหารสัตวเ์ขตร้อน ปริมาณ คุณค่า และจุดดอ้ยทางโภชนาการของอาหารสัตวเ์ขต
ร้อน การแปรรูปและการใชป้ระโยชน์จากอาหารสัตวเ์ขตร้อน การเพ่ิมศกัยภาพการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรอาหารสตัวเ์ขตร้อน 

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 หลกัโภชนศาสตร์สตัวห์รืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite: 515-351 Principles of Animal Nutrition or depend on the department committee 
discretion 

   โภชนะและความตอ้งการโภชนะของสัตวไ์ม่เค้ียวเอ้ืองในแต่ละระยะการให้ผลผลิต การ
ประเมินคุณภาพโปรตีนและความตอ้งการโปรตีน ระบบพลงังานและการประเมินความตอ้งการ
พลงังาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งโภชนะและสภาพแวดลอ้ม การใชว้สัดุเศษเหลือทางการเกษตรเป็น
อาหารสตัว ์

   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 หลกัโภชนศาสตร์สตัวห์รืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite : 515-351 Principles of Animal Nutrition or depend on the department committee 
discretion 

นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน  เมแทบอลิซึมของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งโปรตีนและพลงังาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งโภชนะและสภาพแวดลอ้ม การใชว้สัดุเศษเหลือ
ทางการเกษตรเป็นอาหารสตัว ์

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  โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทางโภชนาการและการใชอ้าหารของสตัว ์   3(3-0-6) 
  Nutritional and Metabolic Disorder in Animals  

     รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-351 หลกัโภชนศาสตร์สตัวห์รืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
Prerequisite: 515-351 Principles of Animal Nutrition or depend on the department committee 
discretion 
 ประเภทของโภชนะ เมแทบอลิซึมของโภชนะต่างๆ ความผิดปกติและอาการท่ีเกิดจากการ
ขาดและความไม่สมดุลของโภชนะในสตัวเ์ล้ียงในฟาร์ม ความผิดปกติและอาการท่ีเกิดจากสารพิษ
ในอาหาร  
 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 
 

     4) กลุ่มวชิำปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์ 
  515-560  พนัธุศาสตร์ประชากรในการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์      3(3-0-6) 



 

     Population Genetics in Animal Breeding  
     รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-441 การปรับปรุงพนัธ์ุสตัวห์รืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

Prerequisite : 515-441 Livestock Improvement or depend on the department committee discretion 
 โครงสร้างของพนัธุศาสตร์ระดบัประชากร ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความถ่ีของ
ยนี องคป์ระกอบของความแปรปรวนทางพนัธุกรรม 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 ์หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

Prerequisite : 515-441 Livestock Improvement or depend on the department committee discretion 
 การควบคุมการแสดงออกของยีนในระดบัโมเลกุลของสัตว ์หลกัการพนัธุ-วิศวกรรม การท า
แผนท่ียนีโดยการวเิคราะห์ยนี และดีเอน็เอ 
 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  และการปรับปัจจยัคงท่ีด้วยวิธีทางสถิติ การ
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมดว้ยขอ้มูลพนัธุกรรม 

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 
 การประยุกต์ชีวสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านการปรับปรุงพัน ธ์ุสั ตว์ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ทางพนัธุกรรมสตัว ์ระบบสารชีวสนเทศเพื่อการวจิยัทางววิฒันาการพนัธุกรรม 

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 โครงสร้างของดีเอน็เอและการแสดงออกของยีน เทคนิคชีวภาพในทางจี
โนมิค การท าแผนท่ีต าแหน่งพนัธุกรรมในลกัษณะปริมาณ เคร่ืองหมายอณูพนัธุศาสตร์ท่ีใชใ้นการ
ปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอีณูพนัธุศาสตร์ในการผลิตสตัว ์

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 

 
   5) กลุ่มวชิำอ่ืนๆ ทำงสัตวศำสตร์ 
  515-595 หวัขอ้พิเศษทางสตัวศาสตร์                              1(1-0-2)2(2-0-4)3(3-0-6) 
     Special Topics in Animal Science 
     รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ  
     Prerequisite : Depend on the department committee discretion 

 เร่ืองท่ีน่าสนใจทางสตัวศาสตร์ หรือส่ิงท่ีคน้พบใหม่ และมีประโยชน์ต่อการผลิตปศุสตัว ์
 Interesting issues in animal science or new findings beneficial for livestock production 

  515-598  ปัญหาพิเศษ       3(0-9-0) 
     Special Problems  
     รายวชิาบงัคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
     Prerequisite : Depend on the advisor discretion 

 หัวขอ้การศึกษาวิจยัทางสัตวศาสตร์ของนักศึกษาภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
 Studies and investigation on topics in animal science under the supervision of supervisors 
 
6) กลุ่มวชิำอ่ืนๆ  

  510-472  พืชสมุนไพร      3(2-3-4) 
     Medicinal Plants 
     รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ  
     Prerequisite : Depend on the department committee discretion 

 ความส าคญั การจ าแนก การปลูก การเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การแปรสภาพ 
การใชป้ระโยชน์ของพืชสมุนไพรของประเทศไทยและนานาชาติ การดูงานนอกสถานท่ี 

Importance, classification, planting, harvesting and postharvest management, processing; 
utilization of medicinal plants of Thailand and various countries; field trip 

  520-333 หลกัการบริหารจดัการและมาตรฐานสากล       3(3-0-6) 
     Principles of Administration and International Standards 
     รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ  
     Prerequisite : Depend on the department committee discretion 

หลกัการบริหารจดัการ การบริหารจดัการระบบการผลิตตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผูบ้ริโภค โลจิสติกส์

และห่วงโซ่อุปทาน การวางแผน การอ านวยการและการควบคุม และการจดัการด้านการตลาด 



 

มาตรฐานสินค้าสากลและการจัดการเพื่อความเป็นมาตรฐาน การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

กระบวนการตดัสินใจ  ภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ กนั 
Principles of management and administration; management of production systems from 

producers to consumers, logistics and supply chain; planning, organizing and controlling, 
international standards and management to standardization; strategic management and decision 
making process under different situations 

  520-431 การส่งเสริมการเกษตรทัว่ไป       3(3-0-6) 
     General Agricultural Extension 
     รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ  
     Prerequisite : Depend on the department committee discretion 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับความหมาย แนวคิด และหลักการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร  
รูปแบบของงานส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตร การติดต่อส่ือสารในงานส่งเสริม
การเกษตร  เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร จิตวิทยาในงานส่งเสริมการเกษตร 
บทบาทของภาครัฐและเอกชนท่ีมีต่อการส่งเสริมการเกษตรของประเทศ  

Basic knowledge relating to meanings, concepts and principles of agricultural extension; 
agricultural extension patterns; method of agricultural extension; communication in agricultural 
extension; information technology of agricultural extension; psychology in agricultural 
extension; roles of government and non-government organizations  on  agricultural  extension 

  830-500 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม       3(3-0-6) 
    Science and Technology for Environmental Management 
     รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ  
     Prerequisite : Depend on the department committee discretion 

ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ดา้นกายภาพ เคมี และชีวภาพ ในระบบนิเวศ มนุษย ์ท่ี
ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงและก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางธรรมชาติ ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ใน
เทคนิค วิธีการและเทคโนโลยีท่ียอมรับและใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนัเพ่ือการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม  

Relationship among physical, chemical and biological components constituting human 
ecosystem, which drive changes and induce natural inequilibrium; basic understanding in 
techniques, methods, and major technologies which are widely acceptable and presently applied 
to solve environmental problems   

 
3.1.5.3 วทิยำนิพนธ์ 

  515-599  วทิยานิพนธ์   36(0-108-0) 
      Thesis   

 การตรวจเอกสาร การเสนอแผนงานวิจยั การท าวิจยั และการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ทางสัตว
ศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา การสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์  การ
เสนอผลงานวิจยัต่อท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพผ์ลงานวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วชิาการ  



 

 Literature review; the research plan presentation; research and thesis writing under thesis 
committee 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 และการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ทางสัตว
ศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา การสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์  การ
เสนอผลงานวิจยัต่อท่ีประชุมวิชาการและตีพิมพผ์ลงานวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วชิาการ  
 Literature review; the research plan presentation; research and thesis writing under thesis 
committee guidance; thesis defense; research presentation at research conference and research 
paper publishing in academic journal 
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