หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสั ตวศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 137 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาทีสอดคล้องกบั ทีกาํ หนดไว้ในเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ตร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่ วยกิต

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2) กลุ่มวิชาภาษา
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

101

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ว ยกิต

15
58
15
6
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่ วยกิต

- วิชาชีพ(พืนฐาน)
- วิชาชีพ (บังคับ)
- วิชาชีพ (เลือก)
- วิชาวิทยาการจัดการ
- วิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6
9
6
9

หน่ วยกิต

ข หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

1) วิชาชีพ (พืนฐาน)
4021101
4031107
4031601
4032401
4112101

5041104
5041401
5042101
5042102
5042103
5042201
5042609
5043401
5043802

15

เคมีทัวไป 1
(General Chemistry 1)
ชีววิทยาพืนฐาน
(Fundamental Biology)
จุลชีววิทยา
(Microbiology)
พันธุศาสตร์
(Genetics)
หลักสถิติ
(Principles of Statistics)

2) วิชาชีพ (บังคับ)
5041101

101

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

58

หลักการเลียงสัตว์
(Principles of Animal Science)
การผลิตโคและกระบือ
(Cow and Buffalo Production)
อาหารและการให้อาหารสัตว์
(Feeds and Feeding)
การผลิตสุกร
(Swine Production)
การผลิตสัตว์ปีก
(Poultry Production)
การผลิตปศุสัตว์อินทรีย ์
(Organic Livestock Production)
ชีวเคมีทางด้านสัตวศาสตร์
(Biochemistry in Animal Science)
ภาษาอังกฤษทางด้านสัตวศาสตร์
(English for Animal Science)
โภชนศาสตร์สัตว์
(Animal Nutrition)
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานทางสัตวศาสตร์
(Computer Application in Animal Science)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

5043902

5044103
5044402
5044501
5044504
5044607
5044901

5044903
5053201
5053305

สถิติและการวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์
(Statistics and Experimental Planing in Animal
Science)
การจัดการดูแลสัตว์สวยงาม
(Management and Care of Pet Animals)
การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
(Feed Examination and Analysis)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(Animal Breeding)
การผสมเทียม
(Artificial Insemination)
การจัดการสิงแวดล้อมและของเสียจากสัตว์
(Environmental and Animal Waste Management)
สัมมนาทางสัตวศาสตร์
(Seminar in Animal Science)

3(2-2-5)

ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
(Special Problems in Animal Science)
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
(Animal Anatomy and Physiology)
สุขศาสตร์สัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Animal Hygiene and Biosecurity)

3(2-2-5)

2) วิชาชีพ (เลือก)
5022401
5041605
5042105
5042802
5042804
5043102

ไม่น้อยกว่า

พืชอาหารสัตว์
(Forage Crops)
ทรัพยากรชีวภาพทางสัตวศาสตร์
(Biological Resources in Animal Science)
การผลิตแพะและแกะ
(Goat and Sheep Production)
การประกวดสัตว์และการตัดสิน
(Animal Contest and Judging)
เนือสัตว์และผลิตภัณฑ์เนือสัตว์
(Meat and Meat Products)
การเลียงสัตว์แบบผสมผสาน
(Livestock Zntegrated Raising)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
15

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

5043104
5043106
5043403
5043608
5043701
5043806
5044209
5044401
5044701
5044805
5044807
5052301
5054304
5121801
5123803

การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
(Incubation and Hatchery Management)
การจัดการดูแลสุนัขและแมว
(Management and Care of Canine and Feline)
สารพิษในอาหารสัตว์
(Feed Toxicity)
เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์
(Biotechnology in Animal Science)
การตลาดปศุสัตว์
(Livestock Marketing)
การเลียงสัตว์ทดลอง
(Laboratory Animal Raising)
พฤติกรรมและการฝึ กบังคับสัตว์
(Behavior and Animal Restraint)
โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
(Applied Animal Nutrition)
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์
(Animal Science Technology Transfer)
นํานมและผลิตภัณฑ์นม
(Milk and Dairy Products)
ไข่และเนือสัตว์ปีก
(Egg and Poultry Meat)
โรคสัตว์สู่คน
(Zoonosis)
การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์
(Drug Usage in Livestock farm)
งานช่างเกษตร
(Principles of Farm Mechanics)
เครืองจักรกลและเครืองทุ่นแรงทางการเกษตร
(Agricultural Machinery)

3) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
3542101
3561101

ไม่น้อยกว่า

การตลาดเกษตร
(Agricultural Marketing)
องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3564204
3591105
3592202
5044702

ความรู้เบืองต้นเกียวกับการประกอบธุรกิจ
(Introduction to Business Operation)
เศรษฐศาสตร์ทัวไป
(General Economics)
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
(Agricultural Economics)
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
(Farm Business Management)

4) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
5042801

5043801

5043803

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
7 หน่วยกิต

เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1
(Preparation for Professional Experience in
Animal Science 1)
เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
(Preparation for Professional Experience in
Animal Science 2)
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์
(Professinal Experience in Animal Science)

ค หมวดวิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่า

1(90)

1(90)

5(450)

6

หน่ วยกิต

เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซาก
ํ ับรายวิชา ทีเคยเรี ยน
มาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
3542101

การตลาดเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing
ระบบและหน้าทีการตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกียวกับการตลาด
การรวบรวมกลุ่มตลาดผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ การตังราคา ตลาดต้นทุนและส่ วนเหลือมของ
การตลาด (มีการศึกษานอกสถานที)

3561101

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทัวไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และ
แนวความคิดในการจัดตังองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริ หารและ
หน้าทีสําคัญของฝ่ ายบริ หารทุกๆ ด้าน ในแง่การวางแผนการจัดการคนเข้าทํางาน การสังการ การจูงใจ
คนทํางาน การควบคุมปฏิบ ตั ิงานต่างๆ ให้บรรลุเป้ าหมายและนโยบายทีตังไว้

3564204**

ความรู้เบืองต้ นเกียวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
พืนฐานของธุรกิจประเภทต่างๆ องค์ประกอบทีใช้ในการประกอบธุรกิจ การจัดการ การบัญชี
การเงิน การตลาด การบริ หารบุคลากร การบริ หารสํานักงาน แนวทางการประกอบธุรกิจ ปัญหาทีเกียวข้อง
ในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

3591105*

เศรษฐศาสตร์ ทัวไป
3(3-0-6)
General Economics
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวติ ประจําวันเพือประกอบธุรกิจ
การจัดหาและใช้
ทรัพยากรการบริ โภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

3592202

เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Economics
ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจการเกษตร ปัญหาด้านการเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์ทีเกียวข้องกับการเกษตร สิ นเชือการตลาด
และราคาผลผลิตการเกษตร การบริ โภค สหกรณ์การเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายของการเกษตรทาง
การค้าระหว่างประเทศ และการผลิต
4021101

เคมีทัวไป 1
3(2-2-5)
General Chemistry 1
หลักเคมีเบืองต้น การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสมสารละลาย วิธี
แยกโดยการกลัน การกรอง การตกผลึก การใช้ตวั ทําละลายและโครมาโทกราฟี ระบบเปิ ด ระบบปิ ด
ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้นของสารละลาย อะตอม โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบืองต้น
ปฏิกริ ิ ยา เคมีองค์ประกอบทีมีผลต่ออัตราของปฏิกริ ิ ยา กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร์ สมบัติแก๊ส
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาตร ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฏีจลน์ โมเลกุลของแก๊ส การแพร่ ของแก๊ส
4031107

ชีววิทยาพืนฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ งมีชีวติ เซลล์ เนือเยือ การสื บพันธุ์ การเจริ ญเติบโต ระบบต่างๆ ของ
สิ งมีชีวติ การจําแนกสิ งมีชีวติ การกําเนิดชีวิต วิวฒั นาการ พันธุกรรม สิ งมีชีวติ และสภาวะแวดล้อม การ
อนุรักษ์สิงแวดล้อม
4031601

จุลชีววิทยา
3(2-2-5)
Microbiology
วิชาทีต้องบังคับก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรื อ 4031107 ชีววิทยาพืนฐาน
ความรู้พืนฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรี ยบเทียบโพรคาริ โอตและยูคาริ โอตการจําแนก
ประเภทสัณฐานวิทยา สรี รวิทยา การเจริ ญเติบโต การสื บพันธุ์การควบคุมความสัมพันธุ์ของจุลินทรี ยต์ ่อ
อาหาร นํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุ ขาภิบาลโรคติดต่อและภูมิตา้ นทาน การศึกษาภาคสนาม
4032401

พันธุศาสตร์
Genetics
วิชาทีต้องบังคับก่อน : 4031102 ชีววิทยา 2 หรื อ 4031107 ชีววิทยาพืนฐาน

3(2-2-5)

ความรู้พืนฐานทางพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคาดคะเน
ผลลัทธ์ทีเกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็ นและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การจําลองของสาร
พันธุกรรม ยีนเชือมโยงและรึ คอมบิเนชัน ( Gene Lingkage and Recombination ) เพศ การกําหนดเพศ
มัลติเปิ ลแอลลีน การควบคุมของยีนเชิงปริ มาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับ
ยีนและระดับโครโมโซม พันธุวศิ วกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกส่ วนนิวเคลียส
4112101**

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติทีใช้ในชีวติ ประจําวัน ขันตอน
ในการใช้สถิติเพือการตัดสิ นใจ หลักเบืองต้นของความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจง ความน่าจะเป็ น
แบบทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงค่าทีได้จากตัวอย่ าง หลักการประมาณค่า
การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์
5022401**

พืชอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Forage Crops
การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าทาง
อาหาร การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถัว การเก็บเกียวและการเก็บรักษาการแปรรู ปและการใช้
ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่าง ๆ

5041101

หลักการเลียงสัตว์
3(2-2-5)
Principles of Animal Science
ประโยชน์และความสําคัญของการเลียงสัตว์ ความเหมาะสมของการเลียงสัตว์กบั
สภาพแวดล้อม พันธุ์สัตว์และลักษณะประจําพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลียงสัตว์ พืนฐานของการ
ปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ การเลียงดูและบํารุ งรักษาสัตว์ในระยะต่างๆ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การป้ องกัน
และควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์เพือการให้ผลผลิตของสัตว์ การจัดจําหน่ายและการทํา
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ บัญชีทีจําเป็ นในการเลียงสัตว์
5041401

อาหารและการให้อาหารสัตว์
3(2-2-5)
Feeds and Feeding
ความสําคัญของอาหารสัตว์ ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิดของวัตถุดิบทีใช้เป็ นอาหารสัตว์
ส่ วนประกอบและคุณค่าของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การคํานวณและการผลิตอาหารให้ถูกสัดส่ วน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พ.ร.บ.อาหารสัตว์ โรคขาดอาหารของสัตว์

5041605**

ทรัพยากรชีวภาพทางสัตวศาสตร์
3(2-2-5)
Biological Resources in Animal Science
ความสําคัญของทรัพยากรชีวภาพต่องานทางสัตวศาสตร์ การพัฒนาการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพ อาทิ พืช สัตว์ จุลินทรี ย ์ แพลงตอน เชือรา ยีสต์ และอืนๆ เพือประโยชน์ทางสัตวศาสตร์

5042101**

การผลิตสุ กร
3(2-2-5)
Swine Production
ประโยชน์และความสําคัญในการเลียงสุ กร ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลือกพันธุ์และ
การปรับปรุ งพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มสุ กรแบบต่างๆ การจัดการเลียงสุ กรในระยะต่างๆ อาหารสุ กร
การทําทะเบีย นประวัติโรคและการสุ ขาภิบาล การตลาด ปัญหาการเลียงสุ กรและ แนวทางในการ
แก้ปัญหาสําหรับเกษตรกรผูเ้ ลียงสุ กร มาตรฐานฟาร์มสุ กร

5042102**

การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
Poultry Production
ประโยชน์และความสําคัญของสัตว์ปีก ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเกียวกับสัตว์ปีก
ประเภทและชนิดของสัตว์ปีก การคัดเลือก การผสมพันธุ์โรงเรื อนและอุปกรณ์ วิธีการเลียงดู อาหารและ
การให้อาหาร การป้ องกันและการรักษาโรคสัตว์ มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก
5042103*

การผลิตปศุ สัตว์อินทรีย์
3(2-2-5)
Organic Livestock Production
ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของปศุสัตว์อินทรี ย ์ มาตรฐานปศุสัตว์อินทรี ย ์
ระบบการผลิตสัตว์ทีปลอดภัยต่อสุ ขอนามัยของสัตว์ ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคและสิ งแวดล้อม แนวทาง
การตลาด

5041104**

การผลิตโคและกระบือ
3(2-2-5)
Cow and Buffalo Production
ความสําคัญและประโยชน์ของการเลียงพันธุ์โคและ กระบือ หลักและวิธีการคัดเลือก
พ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์และการผสมพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์ม อุปกรณ์และโรงเรื อน อาหารและการให้อาหาร
การจัดการฝูงโคกระบือ การใช้แรงงานโค กระบือ การทําทะเบียนประวัติ การจดบันทึกต่างๆ การตลาดโค
กระบือ มาตรฐานฟาร์มโคเนือ

5042201*

ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
3(2-2-5)
Biochemistry in Animal Science
วิชาทีต้องบังคับก่อน : 4021101 เคมีทวไป
ั 1 หรื อ 4031107 ชีววิทยาพื นฐาน
ลักษณะ โครงสร้าง หน้าทีของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กระบวนการทางชีวเคมีมีทีเกิดใน
สิ งมีชีวติ เมแทบอลิซึมและการควบคุม สมบัติทางเคมีของกรดอะมิโน โปรตีน ลิปิด คาร์โบไฮเดรต
เอนไซม์และโคเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตลิปิด กรดอะมิโน พิวรี นและไพริ มิดีน
โครงสร้าง หน้าทีและการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอและดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน รหัสพันธุกรรมและการ
ควบคุมเมแทบอลิซึม
5042105*

การผลิตแพะและแกะ
3(2-2-5)
Goat and Sheep Production
ประโยชน์และความสําคัญของการเลียงแพะและแกะ การผลิตพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์ การ
คัดเลือกและปรับปรุ งพันธุ์ โรงเรื อนและอุปกรณ์ การเลียงและการจัดการแพะและแกะในระยะต่างๆ
อาหารและการให้อ าหาร โรคและการสุ ขาภิบาล การตลาดและการจัดการผลผลิต

5042609*

ภาษาอังกฤษทางด้ านสัต วศาสตร์
3(2-2-5)
English for Animal Science
ภาษาอังกฤษทางด้านสัตวศาสตร์ ถ้อยคํา สํานวน โวหาร วลี การเตรี ยม
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาในสภาวการณ์ต่างๆ และการนําเสนอสาระตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะ
5042801**

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1
1(90)
Preparation for Professional Experience in Animal Science 1
กิจกรรมทัวไปเกียวกับการผลิตสัตว์เล็กและสัตว์ปีก เพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางสัตวศาสตร์เพือการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะทีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการ
กระทําในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่างๆ ซึงเกียวข้องกับงานในวิชาชีพนันๆ

5042802*

การประกวดสัต ว์และการตัดสิน
3(2-2-5)
Animal Contest and Judging
ความสําคัญของการประกวดสัต ว์และการตัดสิ น พันธุ์และลักษณะของสัตว์เศรษฐกิจ
คุณสมบัติของกรรมการตัดสิ นการประกวดสัตว์ การเตรี ยมงานประกวดสัตว์ การเตรี ยมสัตว์เข้าประกวด
หลักเกณฑ์ในการประกวดสัตว์และการตัดสิ นการประกวด

5042804**

เนือสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนือ
3(2-2-5)
Meat and Meat Products
โครงสร้างและองค์ประกอบของเนือสัตว์ การจัดการโรงฆ่าสัตว์ การเปลียนแปลงของ
เนือสัตว์ การเก็บรักษาเนือสัตว์ การแปรรู ปเนือสัตว์ การบรรจุหีบห่อ การจัดการตลาด
5043102**

การเลียงสัต ว์แบบผสมผสาน
3(2-2-5)
Livestock Zntegrated Raising
การเลียงสัตว์ร่วมกับงานเกษตรอย่างอืน อัตราการเลียงแบบผสมผสาน ปริ มาณและชนิด
อาหารทีใช้สมทบ การผลิต การจัดการวงจรการผลิต ต้นทุนการผลิตและการจําหน่าย

5043104

การฟักไข่ และการจัดการโรงฟั ก
3(2-2-5)
Incubation and Hatchery Management
คัพภวิทยาของสัตว์ปีก หลักและการปฏิบตั ิในการฟักและการจัดการ การเก็บรักษาไข่ฟัก
การคัดเพศลูกสัตว์ปีก การเลียงดูสัตว์ปีกในระยะแรก การทําพันธุ์ประวัติของสัตว์ปีก

5043106*

การจัดการดูแลสุ นขั และแมว
3(2-2-5)
Management and Care of Canine and Feline
กายวิภาคศาสตร์และสรี รวิทยาพืนฐาน โภชนาการสําหรับสุ นขั และแมว สุ ขภาพ โรค การ
ติดเชือ วัคซีนและการทําวัคซีน การดูแลประจําวัน การตบแต่ง การสุ ขาภิบาล และเกณฑ์สําหรับสุ ขภาพทีดี
5043401**

โภชนศาสตร์ สัตว์
3(2-2-5)
Animal Nutrition
วิชาทีต้องบังคับก่อน : 4022501 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
ลักษณะส่ วนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดต่างๆ ความจําเป็ นของสารอาหาร
และขบวนการในร่ างกายสัตว์ทีจะเปลียนสารอาหารให้เป็ นประโยชน์แก่ตวั สัตว์

5043403**

สารพิษในอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Feed Toxicity
ประเภทของสารพิษในอาหาร การเกิดสารพิษในอาหาร การทําลาย สารพิษในอาหาร
การตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว์ ลักษณะอาการของสัตว์ทีกินอาหารทีมีสารพิษ การแก้ไขและการ
ป้ องกันรักษาสัตว์ทีกินอาหารทีมีสารพิษ

5043608**

เทคโนโลยีชีวภาพทางสัต วศาสตร์
3(2-2-5)
Biotechnology in Animal Science
โครงสร้างพืนฐานของยีน เซลล์และกระบวนการทางชีววิทยาของสิ งมีชีวติ การเพาะเลียง
เซลล์ การเพาะเลียงเนือเยือ การนําเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในทางสัตวศาสตร์

5043701*

การตลาดปศุ สัตว์
3(2-2-5)
Livestock Marketing
อุปสงค์และอุปทานปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ระบบ การตลาด วิถีการตลาด ต้นทุนการตลาด
ส่ วนเหลือมการตลาด การเปลียนแปลงทางเทคนิคทีกระทบระบบการตลาดปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาการตลาดปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ รัฐกับการควบคุมส่ งเสริ มการตลาดปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
การศึกษานอกสถานที

5043801**

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
1(90)
Preparation for Professional Experience in Animal Science 2
จัดให้มีกจิ กรรมเกียวกับการผลิตสัตว์ใหญ่ เพือเตรียมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทางสัตวศาสตร์ เพือการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะทีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณ์หรื อรู ปแบบต่างๆ ซึงเกียวข้องกับงานในวิชาชีพนันๆ

5043802**

การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ใช้ งานทางสัตวศาสตร์
3(2-2-5)
Computer Application in Animal Science
การนําโปรแกรมสําเร็จรู ปมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ การจัดการฟาร์ม
ปศุสัตว์ การคํานวณสู ตรอาหาร

5043803**

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพสัตวศาสตร์
5(450)
Professionnal Experience in Animal Science
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกับผูป้ ระกอบการด้านสัตวศาสตร์ ณ สถานทีซึงสถาบัน
กําหนด จนทําให้เกิดความมันใจและมีความเชือมันในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเป็ นหลักฐาน
ว่าผ่านการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพแล้ว
5043806**

การเลียงสัต ว์ทดลอง
2(1-2-3)
Laboratory Animal Raising
ความสําคัญ และประโยชน์ของสัตว์ทดลอง ชนิดของสัตว์ทดลอง การเลียงสัตว์ทดลอง
การให้อาหาร การผสมพันธุ์ สรี รวิทยาทัวไป การนําสัตว์ทดลองมาใช้ศึกษาโรคต่างๆ โรคและการป้ องกัน
การทดลองรักษาสัตว์

5043902**

สถิติและการวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics and Experimental Planing Animal Science
หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่ มตัวอย่าง วิธีการวางแผน การทดลองแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสัตวศาสตร์

5044103*

การจัดการดูแลสัตว์สวยงาม
3(2-2-5)
Management and Care of Pet Animals
เลือกเรี ยนสัตว์สวยงามทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เป็ นงานอดิเรกหรื อเพือการค้า ตาม
ความเหมาะสม โดยศึกษาเกียวกับประเภทและพันธุ์ โรงเรื อนและอุปกรณ์ในการเลียง ขันตอนและวิธีการ
เลียง การคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุ งพันธุ์ การตลาด

5044209**

พฤติกรรมและการฝึ กบังคับสัตว์
3(2-2-5)
Behavior and Animal Restraint
พฤติกรรมของสัตว์ อิทธิพลของฮอร์โมนและสิ งแวดล้อมทีมีผลต่อ พฤติกรรมและ
ประโยชน์ของพฤติกรรมทีสัตว์แสดงออก การประยุกต์ใช้หลักพฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตว์เพือการ
เลียงสัตว์อย่างถูกต้อง การบังคับและการควบคุมสัตว์ตามคําสัง
5044401*

โภชนศาสตร์ สัตว์ประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Animal Nutrition
การประยุกต์ใช้วตั ถุดิบเพือเป็ นอาหารสัตว์ การพิจารณาคุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบ
ข้อดีขอ้ เสี ยของวัตถุดิบแต่ละชนิดสําหรับใช้เลียงสัตว์ การพิจารณาผลทีจะเกิดขึนในขบวนการต่างๆ
ภายในร่ างกายสัตว์และวิธีการปรับปรุ งวัตถุดิบเพือให้เหมาะสมกับการเลียงสัตว์ชนิดต่างๆ

5044402**

การตรวจและการวิเคราะห์ อาหารสัต ว์
3(2-2-5)
(Feed Examinations and Analysis)
ปัญหาของการใช้อาหารสัตว์ในประเทศไทย การตรวจและการวิเคราะห์ คุณภาพอาหาร
สัตว์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ และการวิเคราะห์คุณภาพของอาหารแบบต่าง ๆ ระบบการควบคุมและรับรอง
คุณภาพอาหารสัตว์

5044501**

การปรับปรุงพันธุ์สัต ว์
3(2-2-5)
Animal Breeding
วิชาทีบังคับก่อน : 4032401 พันธุศาสตร์
หลักพืนฐานและการใช้หลักทางพันธุกรรมในการปรับปรุ ง ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ
ของสัตว์ โดยเน้นการคัดเลือก ความแปรผัน ประมาณค่าอัตราพันธุกรรม ระบบการผสมพันธุ์และประมาณ
ค่าของพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์

5044504**

การผสมเทียม
3(2-2-5)
Artificial Insemination
วิชาทีต้องบังคับก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรี รวิทยาของสัตว์
ประโยชน์และความสําคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรี รวิทยาระบบสื บพันธุ์ การ
เตรี ยมและการเก็บรักษานําเชือ
เทคนิคการผสมเทียม การประเมินประสิ ทธิภาพของการผสมเทียม
สรี รวิทยาของการสื บพันธุ์ อาหารและ กระบวนการสื บพันธุ์ โรคและปัญหาอืนๆ ทีเกียวข้องกับการ
สื บพันธุ์ การรี ดนําเชือ การตรวจ คุณภาพนําเชือ การขยายหรื อการเจือจางนําเชือ การเก็บรักษา นําเชือ
การฉีดเชือ การพิสูจน์การผสมติด
5044607**

การจัดการสิงแวดล้ อมและของเสีย จากสัต ว์
3(2-2-5)
Environmental and Animal Waste Management
ของเสี ยและสิ งเหลือใช้จากการเลียงสัตว์ การนําเอาของเสี ยและสิ งเหลือใช้มาดัดแปลงให้
เป็ นประโยชน์ การกําจัดของเสี ยอย่างมีประสิ ทธิภาพและลดมลภาวะทีเกิดจากการเลียงสัตว์

5044701*

การถ่ ายทอดเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์
3(2-2-5)
Animal Science Technology Transfer
ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตว์ จิตวิทยาและสังคม
วิทยาของการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตว์ หลักและวิธีการ กระบวนการติดต่อสื อสารในงานการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางสัตว์ การติดตามและประเมินผลงานและปัญหาทีเกียวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
สัตว์
5044702**

การจัดการธุรกิจฟาร์ ม
3(2-2-5)
Farm Business Management
ภาวะการทําธุรกิจฟาร์มในประเทศไทย ประเภทของฟาร์ม การนําหลักการจัดการและ
หลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการทําฟาร์ม หลักพิจารณาในการจัดการฟาร์ม การเช่า การซือฟาร์ม
การใช้เครดิต การทําบัญชี การวัดผลสําเร็จในการทําฟาร์มและปัญหาต่าง ๆ ทีเกียวกับการจัดการฟาร์ม

5044805*

นํานมและผลิตภัณฑ์ นม
3(2-2-5)
Milk and Dairy Products
โครงสร้างและองค์ประกอบของนํานม การตรวจสอบคุณภาพนํานม การเก็บรักษานํานม
การแปรรู ปและผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การตลาด

5044807**

ไข่ และเนือสัตว์ปี ก
3(2-2-5)
Egg and Poultry Meat
โครงสร้างและองค์ประกอบของไข่และเนือสัตว์ปีก การเก็บรักษาไข่และเนือสัตว์ปีก การ
แปรรู ปไข่และเนือสัตว์ปีก การตลาด
5044901**

สัมมนาทางสัต วศาสตร์
1(1-2-3)
Seminar in Animal Science
การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเกียวกับวิทยาการใหม่ๆ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ
รวมทังปัญหาต่างๆ ทีเกียวข้องกับด้านสัตวศาสตร์
5044903**

ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
3(2-2-5)
Special Problems in Animal Science
ศึกษาค้นคว้าปัญหาการเกษตรทีเกียวข้องกับงานทีเรี ยน รายงานค้นคว้าของนักศึ กษาจาก
การทดลองด้านต่าง ๆ หรื อการทดลองจากสิ งประดิษฐ์รวมถึ ง ภู มิ ปัญญาท้อ งถิน หรื อ ดําเนินการวิจยั หรื อ
การออกแบบสอบถามบุคคลต่างๆ

5052301 **

โรคสัตว์สู่ คน
2(1-2-3)
Zoonosis
การแบ่งชนิดโรคสัตว์สู่คน โรคจากสัตว์ใหญ่ สัตว์เล็กและสัตว์ปีก การป้ องกันโรคสัตว์

สู่ คน
5053201**

กายวิภาคและสรีร วิทยาของสัต ว์
3(2-2-5)
Animal Anatomy and Physiology
โครงสร้างทางกายวิภาคของอวัยวะและส่ วนประกอบ การเจริ ญเติบโตและการพัฒนาใน
สัตว์เลียง หน้าทีและกระบวนการควบคุมของระบบร่ างกายทีสัมพันธ์กบั พฤติกรรม

5053305**

สุ ขศาสตร์ สัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพ
3(2-2-5)
Animal Hygiene and Biosecurity
ความรู้เบืองต้นเกียวกับโรคสัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพ สาเหตุ การติดต่อ อาการ
การควบคุม และป้ องกัน การจัดการสุ ขภาพสัตว์ป่วย หลักการสุ ขาภิบาลในฟาร์มปศุสัตว์ การผ่าซากเพือ
ชันสู ตรโรค การเก็บตัวอย่างเพือการวินิจฉัยโรค อุปกรณ์และวิธีการทางศัลยกรรมอย่างง่ายและมาตรฐาน
ฟาร์มปศุสัตว์

5054304**

การใช้ ยาในฟาร์ มปศุ สัตว์
3(2-2-5)
Drug Usage in Livestock farm
เภสัชวิทยาทัวไป การเลือกใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์ การตกค้างของยา ผลกระทบต่อการ
ผลิตสัตว์และสาธารณสุ ข การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง การติดตามเฝ้ าระวังและประเมินผล การอ่านสลาก
ยา การคํานวณปริ มาณยา การปรุ งยาขันพืนฐานสําหรับใช้ในฟาร์ม การให้ยาสัตว์

5121801**

งานช่ างเกษตร
3(2-2-5)
Principles of Farm Mechanics
ประวัติและความสําคัญ การพัฒนาเครื องมือช่างเกษตร ความรู้เบืองต้นเกียวกับงานช่าง
โลหะ ช่างไม้ ช่างปู น ไฟฟ้ า และเครื องจักรกลโรงงาน การบํารุ งรักษา ความปลอดภัยในฟาร์ม การจัดการ
ฟาร์ม

5123803**

เครืองจักรกลและเครืองทุ่ นแรงทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Machinery
ชนิดและประเภทของเครื องจักรกล และเครื องทุ่นแรง ระบบการทํางานของเครื องจักรกล
ส่ วนประกอบ และหน้าทีๆ มีความสัมพันธ์ในเครื องจักรกล การซ่อมบํารุ งแก้ไขข้อขัดข้อง การใช้
เครื องจักรกลทีเหมาะสมกับงาน อุปกรณ์ทีใช้ร่วมกับเครื องจักรกล การประเมินผลการทํางาน การประมาณ
การค่าใช้จ่ายเกียวกับเครื องจักรกล

หมายเหตุ
* หมายถึงวิชาใหม่
** หมายถึงวิชาทีปรับปรุ ง

