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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

     3.1 หลกัสูตร 

           3.1.1 จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 137 หน่วยกติ 

           3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

     โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคลอ้งกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  

 

           ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป ไม่น้อยกว่า                        30       หน่วยกติ 

           1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                       6    หน่วยกติ 

           2) กลุ่มวิชาภาษา                                                         9    หน่วยกติ 

           3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                       6    หน่วยกติ 

           4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                                                   9    หน่วยกติ 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกติ 

- วิชาชีพ(พื�นฐาน) 

- วิชาชีพ (บังคบั) 

- วิชาชีพ (เลือก) 

- วิชาวิทยาการจดัการ 

- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

15 

58 

15 

6 

7 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกติ 
 

1)  วิชาชีพ (พื�นฐาน)  15 
หน่วยกติ 
 

4021101 เคมีทั�วไป 1 

(General Chemistry 1) 

3(2-2-5) 

4031107 ชีววิทยาพื�นฐาน 

(Fundamental Biology) 

3(2-2-5) 

4031601 จุลชีววิทยา 

(Microbiology) 

3(2-2-5) 

4032401 พนัธุศาสตร ์

(Genetics) 

3(2-2-5) 

4112101 หลกัสถิติ 

(Principles of Statistics) 

 

3(3-0-6) 
 

2)  วิชาชีพ (บังคบั)                                                                   58 
หน่วยกติ 
 

5041101 หลกัการเลี�ยงสัตว์ 

(Principles of Animal Science) 

3(2-2-5) 

5041104 การผลิตโคและกระบือ  

(Cow and Buffalo Production) 

3(2-2-5) 

5041401 อาหารและการให้อาหารสัตว ์

(Feeds and Feeding) 

3(2-2-5) 

5042101 การผลิตสุกร 

(Swine Production) 

3(2-2-5) 

5042102 การผลิตสัตวปี์ก 

(Poultry Production) 

3(2-2-5) 

5042103 การผลิตปศุสัตวอ์ินทรีย ์

(Organic Livestock Production) 

3(2-2-5) 

5042201 ชีวเคมทีางด้านสัตวศาสตร ์

(Biochemistry in Animal  Science) 

3(2-2-5) 

5042609 ภาษาองักฤษทางด้านสัตวศาสตร ์  

(English for Animal Science) 

3(2-2-5) 

5043401 โภชนศาสตร์สัตว ์

(Animal Nutrition) 

3(2-2-5) 

5043802 การประยกุตใ์ช้คอมพิวเตอร์ใช้งานทางสัตวศาสตร ์

(Computer Application  in Animal Science) 

3(2-2-5) 



5043902 สถิติและการวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์ 

(Statistics and Experimental Planing in Animal 

Science) 

3(2-2-5) 

5044103 การจดัการดูแลสัตวส์วยงาม 

(Management and Care of Pet Animals) 

3(2-2-5) 

5044402 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 

(Feed Examination and Analysis) 

3(2-2-5) 

5044501 การปรับปรุงพนัธุ์สัตว ์

(Animal  Breeding) 

3(2-2-5) 

5044504 การผสมเทียม 

(Artificial Insemination) 

3(2-2-5) 

5044607 การจดัการสิ�งแวดลอ้มและของเสียจากสัตว ์

(Environmental and Animal Waste Management) 

3(2-2-5) 

5044901 สัมมนาทางสัตวศาสตร ์

(Seminar in Animal Science) 

 

1(1-0-2) 

5044903 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร ์

(Special Problems in Animal Science) 

3(2-2-5) 

5053201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว ์ 

(Animal Anatomy and Physiology) 

3(2-2-5) 

5053305 สุขศาสตร์สัตวแ์ละความปลอดภยัทางชีวภาพ 

(Animal Hygiene and Biosecurity) 

3(2-2-5) 

              

                                         2)  วิชาชีพ (เลือก)                     ไม่น้อยกว่า                      15       หน่วยกติ 
 

5022401 พืชอาหารสัตว ์

(Forage Crops) 

3(2-2-5) 

5041605 ทรัพยากรชีวภาพทางสัตวศาสตร ์

(Biological Resources in Animal Science) 

3(2-2-5) 

5042105 การผลิตแพะและแกะ 

(Goat and Sheep Production) 

3(2-2-5) 

5042802 การประกวดสัตวแ์ละการตดัสิน 

(Animal Contest and Judging) 

3(2-2-5) 

5042804 เนื�อสัตวแ์ละผลิตภณัฑเ์นื�อสัตว ์

(Meat and Meat Products) 

3(2-2-5) 

5043102 การเลี�ยงสัตวแ์บบผสมผสาน 

(Livestock Zntegrated Raising) 

3(2-2-5) 



5043104 การฟักไข่และการจดัการโรงฟัก 

(Incubation and Hatchery Management) 

3(2-2-5) 

5043106 การจดัการดูแลสุนัขและแมว 

(Management and Care of Canine and Feline) 

3(2-2-5) 

5043403 สารพิษในอาหารสัตว์ 

(Feed Toxicity) 

3(2-2-5) 

5043608 เทคโนโลยชีีวภาพทางสัตวศาสตร ์

(Biotechnology in Animal Science) 

3(2-2-5) 

5043701 การตลาดปศุสัตว ์

(Livestock Marketing) 

3(2-2-5) 

5043806 การเลี�ยงสัตวท์ดลอง 

(Laboratory Animal Raising) 

2(1-2-3) 

5044209 พฤติกรรมและการฝึกบังคบัสัตว ์

(Behavior and Animal Restraint) 

3(2-2-5) 

5044401 โภชนศาสตร์สัตวป์ระยกุต ์

(Applied Animal Nutrition) 

3(2-2-5) 

5044701 การถ่ายทอดเทคโนโลยทีางสัตวศาสตร์ 

(Animal Science Technology Transfer) 

3(2-2-5) 

5044805 นํ�านมและผลิตภณัฑน์ม 

(Milk and Dairy Products) 

3(2-2-5) 

5044807 ไข่และเนื�อสัตวปี์ก 

(Egg and Poultry Meat) 

3(2-2-5) 

5052301 โรคสัตวสู่์คน 

(Zoonosis) 

2(1-2-3) 

5054304 การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว ์

(Drug Usage in Livestock farm) 

3(2-2-5) 

5121801 งานช่างเกษตร  

(Principles of Farm Mechanics) 

3(2-2-5) 

5123803 เครื�องจกัรกลและเครื�องทุ่นแรงทางการเกษตร      

(Agricultural Machinery)          

3(2-2-5) 

                         
                          3) กลุ่มวิชาวิทยาการจดัการ                            ไม่น้อยกว่า                          6 หน่วยกติ 
 

3542101 การตลาดเกษตร 

(Agricultural  Marketing) 

3(3-0-6) 

3561101 องคก์ารและการจดัการ 

(Organization and Management) 

3(3-0-6) 



3564204 ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการประกอบธุรกจิ 

(Introduction to Business Operation) 

3(3-0-6) 

3591105 เศรษฐศาสตร์ทั�วไป 

(General Economics) 

3(3-0-6) 

3592202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

(Agricultural Economics) 

3(3-0-6) 

5044702 การจดัการธุรกจิฟาร์ม 

(Farm  Business Management) 

3(2-2-5) 

          

                                       4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                      7 หน่วยกติ    
               

5042801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร ์1 

(Preparation for Professional Experience in 

Animal Science 1) 

1(90) 

5043801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร ์2 

(Preparation for Professional Experience in 

Animal Science 2) 

1(90) 

5043803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร ์

(Professinal Experience in Animal Science) 

5(450) 

   
 

 

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� ากบัรายวิชา  ที�เคยเรียน

มาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 



หมวดวชิาเฉพาะ 
 

3542101 การตลาดเกษตร   3(3-0-6) 

 Agricultural  Marketing  

              ระบบและหนา้ที�การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี�ยวกบัการตลาด  

การรวบรวมกลุ่มตลาดผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ การตั�งราคา ตลาดต้นทุนและส่วนเหลื�อมของ

การตลาด (มีการศึกษานอกสถานที�)     

   

3561101 องค์การและการจดัการ 3(3-0-6) 

 Organization and Management  

         ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ารธุรกจิทั�วไป การวางแผน การจดัสายงาน หลกัเกณฑแ์ละ

แนวความคิดในการจดัตั�งองคก์ารธุรกจิ  ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกจิ  หลกัการบริหารและ

หนา้ที�สําคญัของฝ่ายบริหารทุกๆ  ดา้น ในแง่การวางแผนการจดัการคนเขา้ทาํงาน การสั�งการ การจูงใจ

คนทาํงาน การควบคุมปฏิบตัิงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายที�ต ั�งไว ้   

   

3564204** ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัการประกอบธุรกจิ 3(3-0-6) 

 Introduction to Business Operation  

      พื�นฐานของธุรกจิประเภทต่างๆ องคป์ระกอบที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิ  การจดัการ  การบญัชี  

การเงิน การตลาด การบริหารบุคลากร การบริหารสํานกังาน แนวทางการประกอบธุรกจิ ปัญหาที�เกี�ยวขอ้ง

ในการดาํเนินธุรกจิตลอดจนจรรยาบรรณของนกัธุรกจิ 

   

3591105* เศรษฐศาสตร์ทั�วไป 3(3-0-6) 

 General Economics 

        สภาพทางเศรษฐกจิและสังคมในชีวติประจาํวนัเพื�อประกอบธุรกจิ  การจดัหาและใช้

ทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบนัการเงิน การภาษีอากร การคา้ การลงทุน ปัญหาเศรษฐกจิและ

แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3592202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Economics 

         ขอบเขตของวชิาเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกจิ โครงสร้างทาง

เศรษฐกจิการเกษตร ปัญหาดา้นการเกษตร หลกัเศรษฐศาสตร์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเกษตร สินเชื�อการตลาด

และราคาผลผลิตการเกษตร การบริโภค สหกรณ์การเกษตร ธุรกจิการเกษตร นโยบายของการเกษตรทาง

การคา้ระหวา่งประเทศ และการผลิต 

 

4021101 เคมทีั�วไป 1 3(2-2-5) 

 General Chemistry 1  

         หลกัเคมเีบื�องตน้ การจาํแนกสาร สมบตัิของธาตุ สารประกอบ ของผสมสารละลาย วธีิ

แยกโดยการกลั�น การกรอง การตกผลึก การใชต้วัทาํละลายและโครมาโทกราฟี ระบบเปิด ระบบปิด 

ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความเขม้ขน้ของสารละลาย อะตอม โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พนัธะเคมีเบื�องตน้ 

ปฏิกริิยา เคมีองคป์ระกอบที�มีผลต่ออตัราของปฏิกริิยา กรด เบส  เกลือ อินดิเคเตอร์ สมบตัิแกส๊ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาตร ความดนัและอุณหภูมิ ทฤษฏีจลน ์โมเลกุลของแกส๊ การแพร่ของแกส๊ 

   

4031107 ชีววทิยาพื�นฐาน  3(2-2-5) 

 Fundamental Biology  

                          สารประกอบเคมีในสิ�งมีชีวติ เซลล ์เนื�อเยื�อ การสืบพนัธ์ุ การเจริญเติบโต ระบบต่างๆ ของ

สิ�งมีชีวติ การจาํแนกสิ�งมีชีวติ การกาํเนิดชีวิต ววิฒันาการ พนัธุกรรม สิ�งมีชีวติและสภาวะแวดลอ้ม การ

อนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

   

4031601 จุลชีววทิยา  3(2-2-5) 

 Microbiology  

 วชิาที�ตอ้งบงัคบักอ่น :  4031101 ชีววทิยา 1  หรือ 4031107 ชีววทิยาพื�นฐาน 

          ความรู้พื�นฐานของจุลชีววทิยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอตการจาํแนก

ประเภทสัณฐานวทิยา สรีรวทิยา การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุการควบคุมความสัมพนัธ์ุของจุลินทรียต์่อ

อาหาร นํ�า ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาลโรคติดต่อและภูมิตา้นทาน การศึกษาภาคสนาม 

   

4032401 พนัธุศาสตร์   3(2-2-5) 

 Genetics  

 วชิาที�ตอ้งบงัคบักอ่น :  4031102 ชีววทิยา 2  หรือ 4031107 ชีววทิยาพื�นฐาน 



          ความรู้พื�นฐานทางพนัธุศาสตร์    หลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม    การคาดคะเน  

ผลลทัธ์ที�เกดิในลูกผสม ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การจาํลองของสาร

พนัธุกรรม   ยีนเชื�อมโยงและรึคอมบิเนชนั ( Gene  Lingkage  and  Recombination ) เพศ  การกาํหนดเพศ  

มลัติเปิลแอลลีน การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดบั

ยีนและระดบัโครโมโซม พนัธุวศิวกรรม พนัธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพนัธุกรรมนอกส่วนนิวเคลียส 

  

4112101** หลกัสถิติ  3(3-0-6) 

 Principles of Statistics  

         ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนข์องสถิติ สถิติที�ใชใ้นชีวติประจาํวนั ข ั�นตอน

ในการใชส้ถิติเพื�อการตดัสินใจ หลกัเบื�องตน้ของความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจง ความน่าจะเป็น

แบบทวนิาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต ์ การแจกแจงค่าที�ไดจ้ากตวัอย่าง หลกัการประมาณค่า 

การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร การพยากรณ์  

   

5022401** พชือาหารสัตว์  3(2-2-5) 

 Forage Crops  

          การจาํแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว ์ ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าทาง

อาหาร การปลูกสร้างและการจดัการทุ่งหญา้และถั�ว การเกบ็เกี�ยวและการเกบ็รักษาการแปรรูปและการใช้

ประโยชนจ์ากพืชอาหารสัตว ์การเกบ็รวบรวมตวัอย่างอาหารสัตวต์่าง ๆ 

   

5041101 หลกัการเลี�ยงสัตว์  3(2-2-5) 

 Principles of Animal Science  

              ประโยชนแ์ละความสําคญัของการเลี�ยงสัตว ์ความเหมาะสมของการเลี�ยงสัตวก์บั

สภาพแวดลอ้ม พนัธ์ุสัตวแ์ละลกัษณะประจาํพนัธ์ุ ประเภทและชนิดของการเลี�ยงสัตว ์พื�นฐานของการ

ปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์การเลี�ยงดูและบาํรุงรักษาสัตวใ์นระยะต่างๆ อาหารและการให้อาหารสัตว ์การป้องกนั

และควบคุมรักษาโรคสัตว ์การจดัการฟาร์มสัตวเ์พื�อการให้ผลผลิตของสัตว ์การจดัจาํหน่ายและการทาํ

ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์บญัชีที�จาํเป็นในการเลี�ยงสัตว ์

 

5041401 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3(2-2-5) 

 Feeds and Feeding  

              ความสําคญัของอาหารสัตว ์ประเภทของอาหารสัตว ์ชนิดของวตัถุดิบที�ใชเ้ป็นอาหารสัตว ์

ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การคาํนวณและการผลิตอาหารให้ถูกสัดส่วน  

อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ พ.ร.บ.อาหารสัตว ์ โรคขาดอาหารของสัตว ์

  

 

 

 



5041605** ทรัพยากรชีวภาพทางสัตวศาสตร์  3(2-2-5) 

 Biological Resources in Animal Science  

              ความสําคญัของทรัพยากรชีวภาพต่องานทางสัตวศาสตร์ การพฒันาการใชท้รัพยากร

ชีวภาพ อาทิ พืช สัตว ์จุลินทรีย ์แพลงตอน เชื�อรา ยีสต ์และอื�นๆ เพื�อประโยชนท์างสัตวศาสตร์ 

 

5042101** การผลติสุกร  3(2-2-5) 

 Swine Production  

             ประโยชนแ์ละความสําคญัในการเลี�ยงสุกร ประเภทและพนัธ์ุสุกร  การคดัเลือกพนัธ์ุและ

การปรับปรุงพนัธ์ุ ระบบการจดัการฟาร์มสุกรแบบต่างๆ  การจดัการเลี�ยงสุกรในระยะต่างๆ  อาหารสุกร

การทาํทะเบียนประวตัิโรคและการสุขาภิบาล  การตลาด  ปัญหาการเลี�ยงสุกรและ  แนวทางในการ

แกปั้ญหาสําหรับเกษตรกรผูเ้ลี�ยงสุกร มาตรฐานฟาร์มสุกร 

   

5042102** การผลติสัตว์ปีก  3(2-2-5) 

 Poultry Production  

              ประโยชนแ์ละความสําคญัของสัตวปี์ก  ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาเกี�ยวกบัสัตวปี์ก 

ประเภทและชนิดของสัตวปี์ก การคดัเลือก การผสมพนัธ์ุโรงเรือนและอุปกรณ์ วธีิการเลี�ยงดู อาหารและ

การให้อาหาร การป้องกนัและการรักษาโรคสัตว ์มาตรฐานฟาร์มสัตวปี์ก 

   

5042103* การผลติปศุสัตว์อินทรีย์ 3(2-2-5) 

 Organic Livestock Production  

         ความหมาย ความสําคญัและประโยชนข์องปศุสัตวอ์ินทรีย ์ มาตรฐานปศุสัตวอ์ินทรีย ์ 

ระบบการผลิตสัตวท์ี�ปลอดภยัต่อสุขอนามยัของสัตว ์ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและสิ�งแวดลอ้ม แนวทาง

การตลาด 

   

5041104** การผลติโคและกระบือ  3(2-2-5) 

 Cow and Buffalo Production  

              ความสําคญัและประโยชนข์องการเลี�ยงพนัธ์ุโคและ กระบือ หลกัและวธีิการคดัเลือก 

พ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุและการผสมพนัธ์ุ ระบบการจดัการฟาร์ม อุปกรณ์และโรงเรือน อาหารและการให้อาหาร 

การจดัการฝูงโคกระบือ การใชแ้รงงานโค กระบือ  การทาํทะเบียนประวตัิ การจดบนัทึกต่างๆ การตลาดโค 

กระบือ มาตรฐานฟาร์มโคเนื�อ 

 

 

 

 

 



5042201* ชีวเคมทีางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Biochemistry in Animal  Science  

 วชิาที�ตอ้งบงัคบักอ่น :  4021101 เคมีท ั�วไป 1  หรือ 4031107 ชีววทิยาพื�นฐาน 

         ลกัษณะ โครงสร้าง หนา้ที�ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กระบวนการทางชีวเคมีมีที�เกดิใน

สิ�งมีชีวติ เมแทบอลิซึมและการควบคุม สมบตัิทางเคมีของกรดอะมิโน โปรตีน ลิปิด คาร์โบไฮเดรต 

เอนไซมแ์ละโคเอนไซม ์เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตลิปิด กรดอะมิโน พิวรีนและไพริมิดีน  

โครงสร้าง หนา้ที�และการสังเคราะห์อาร์เอน็เอและดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน รหสัพนัธุกรรมและการ

ควบคุมเมแทบอลิซึม 

  

5042105* การผลติแพะและแกะ 3(2-2-5) 

 Goat and Sheep Production  

         ประโยชนแ์ละความสําคญัของการเลี�ยงแพะและแกะ  การผลิตพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุ  การ

คดัเลือกและปรับปรุงพนัธ์ุ  โรงเรือนและอุปกรณ์  การเลี�ยงและการจดัการแพะและแกะในระยะต่างๆ 

อาหารและการให้อาหาร  โรคและการสุขาภิบาล  การตลาดและการจดัการผลผลิต 

 

5042609* ภาษาองักฤษทางด้านสัตวศาสตร์ 3(2-2-5) 

 English for Animal Science  

         ภาษาองักฤษทางดา้นสัตวศาสตร์ ถอ้ยคาํ  สํานวน โวหาร  วลี  การเตรียม  

การรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์และวจิารณ์ปัญหาในสภาวการณ์ต่างๆ และการนาํเสนอสาระตาม

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

   

5042801** การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1  1(90) 

 Preparation for Professional Experience in Animal Science 1  

              กจิกรรมทั�วไปเกี�ยวกบัการผลิตสัตวเ์ลก็และสัตวปี์ก  เพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน

กอ่นออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางสัตวศาสตร์เพื�อการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะที�เหมาะสมกบัวชิาชีพ โดยการ

กระทาํในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบังานในวิชาชีพนั�นๆ 

 

5042802* การประกวดสัตว์และการตัดสิน 3(2-2-5) 

 Animal Contest and Judging  

         ความสําคญัของการประกวดสัตวแ์ละการตดัสิน พนัธ์ุและลกัษณะของสัตวเ์ศรษฐกจิ 

คุณสมบตัิของกรรมการตดัสินการประกวดสัตว ์การเตรียมงานประกวดสัตว ์การเตรียมสัตวเ์ขา้ประกวด 

หลกัเกณฑใ์นการประกวดสัตวแ์ละการตดัสินการประกวด   

  

 

 



5042804** เนื�อสัตว์และผลติภณัฑ์เนื�อ  3(2-2-5) 

 Meat and Meat Products  

         โครงสร้างและองคป์ระกอบของเนื�อสัตว ์ การจดัการโรงฆ่าสัตว ์ การเปลี�ยนแปลงของ

เนื�อสัตว ์การเกบ็รักษาเนื�อสัตว ์การแปรรูปเนื�อสัตว ์การบรรจุหีบห่อ การจดัการตลาด 

   

5043102** การเลี�ยงสัตว์แบบผสมผสาน 3(2-2-5) 

 Livestock Zntegrated Raising   

         การเลี�ยงสัตวร่์วมกบังานเกษตรอย่างอื�น อตัราการเลี�ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิด

อาหารที�ใชส้มทบ การผลิต การจดัการวงจรการผลิต ตน้ทุนการผลิตและการจาํหน่าย 

   

5043104 การฟักไข่และการจดัการโรงฟัก  3(2-2-5) 

 Incubation and Hatchery Management  

          คพัภวทิยาของสัตวปี์ก หลกัและการปฏิบตัิในการฟักและการจดัการ การเกบ็รักษาไข่ฟัก 

การคดัเพศลูกสัตวปี์ก การเลี�ยงดูสัตวปี์กในระยะแรก การทาํพนัธ์ุประวตัิของสัตวปี์ก 

   

5043106* การจัดการดูแลสุนขัและแมว 3(2-2-5) 

 Management and Care of Canine and Feline  

         กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาพื�นฐาน โภชนาการสําหรับสุนขัและแมว สุขภาพ โรค การ

ติดเชื�อ วคัซีนและการทาํวคัซีน การดูแลประจาํวนั การตบแต่ง การสุขาภิบาล และเกณฑส์ําหรับสุขภาพที�ดี 

   

5043401** โภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5) 

 Animal Nutrition  

 วชิาที�ตอ้งบงัคบักอ่น : 4022501 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์ 

              ลกัษณะส่วนประกอบและคุณสมบตัิของอาหารชนิดต่างๆ ความจาํเป็นของสารอาหาร

และขบวนการในร่างกายสัตวท์ี�จะเปลี�ยนสารอาหารให้เป็นประโยชน์แกต่วัสัตว ์     

   

5043403** สารพษิในอาหารสัตว์     3(2-2-5) 

 Feed Toxicity  

         ประเภทของสารพิษในอาหาร การเกดิสารพิษในอาหาร การทาํลาย   สารพิษในอาหาร 

การตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว ์ ลกัษณะอาการของสัตวท์ี�กนิอาหารที�มีสารพิษ  การแกไ้ขและการ

ป้องกนัรักษาสัตวท์ี�กนิอาหารที�มีสารพิษ 

  

 

 

 

 



5043608** เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์       3(2-2-5) 

 Biotechnology in Animal Science  

         โครงสร้างพื�นฐานของยีน เซลลแ์ละกระบวนการทางชีววทิยาของสิ�งมีชีวติ การเพาะเลี�ยง

เซลล ์ การเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ  การนาํเทคโนโลยีชีวภาพไปใชใ้นทางสัตวศาสตร์ 

   

5043701* การตลาดปศุสัตว์ 3(2-2-5) 

 Livestock  Marketing   

         อุปสงคแ์ละอุปทานปศุสัตวแ์ละผลิตภณัฑ ์ระบบ การตลาด วถิีการตลาด ตน้ทุนการตลาด 

ส่วนเหลื�อมการตลาด การเปลี�ยนแปลงทางเทคนิคที�กระทบระบบการตลาดปัญหาและอุปสรรคในการ

พฒันาการตลาดปศุสัตวแ์ละผลิตภณัฑ ์รัฐกบัการควบคุมส่งเสริมการตลาดปศุสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์ 

การศึกษานอกสถานที� 

 

5043801** การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2  1(90) 

 Preparation for Professional Experience in Animal Science 2  

              จดัให้มีกจิกรรมเกี�ยวกบัการผลิตสัตวใ์หญ่ เพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพทางสัตวศาสตร์ เพื�อการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวั

ผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะที�เหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยการกระทาํใน

สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั�นๆ 

   

5043802** การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ใช้งานทางสัตวศาสตร์       3(2-2-5) 

 Computer Application  in Animal Science  

         การนาํโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์การจดัการฟาร์ม 

ปศุสัตว ์การคาํนวณสูตรอาหาร 

   

5043803** การฝึกประสบการณ์วชิาชีพสัตวศาสตร์       5(450) 

 Professionnal Experience in Animal Science  

         การฝึกประสบการณ์วชิาชีพกบัผูป้ระกอบการด้านสัตวศาสตร์ ณ สถานที�ซึ�งสถาบนั

กาํหนด จนทาํให้เกดิความมั�นใจและมีความเชื�อม ั�นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลกัฐาน

วา่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแลว้ 

   

5043806** การเลี�ยงสัตว์ทดลอง  2(1-2-3) 

 Laboratory Animal Raising  

         ความสําคญั และประโยชนข์องสัตวท์ดลอง ชนิดของสัตวท์ดลอง การเลี�ยงสัตวท์ดลอง 

การให้อาหาร การผสมพนัธ์ุ สรีรวทิยาทั�วไป การนาํสัตวท์ดลองมาใชศึ้กษาโรคต่างๆ โรคและการป้องกนั

การทดลองรักษาสัตว ์



5043902** สถิติและการวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์  3(2-2-5) 

 Statistics and Experimental Planing Animal Science  

         หลกัการวางแผนการทดลอง การสุ่มตวัอย่าง วธีิการวางแผน การทดลองแบบต่างๆ การ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  การนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการวเิคราะห์ผลการทดลองทางสัตวศาสตร์ 

   

5044103* การจัดการดูแลสัตว์สวยงาม  3(2-2-5) 

 Management and Care of Pet Animals  

         เลือกเรียนสัตวส์วยงามที�มีความสําคญัทางเศรษฐกจิ เป็นงานอดิเรกหรือเพื�อการคา้ ตาม

ความเหมาะสม โดยศึกษาเกี�ยวกบัประเภทและพนัธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี�ยง ข ั�นตอนและวธีิการ

เลี�ยง การคดัเลือกพนัธ์ุและปรับปรุงพนัธ์ุ การตลาด 

   

5044209** พฤติกรรมและการฝึกบังคบัสัตว์  3(2-2-5) 

 Behavior and Animal Restraint  

         พฤติกรรมของสัตว ์   อิทธิพลของฮอร์โมนและสิ�งแวดลอ้มที�มีผลต่อ  พฤติกรรมและ

ประโยชนข์องพฤติกรรมที�สัตวแ์สดงออก การประยุกตใ์ชห้ลกัพฤติกรรมและสวสัดิภาพของสตัวเ์พื�อการ

เลี�ยงสัตวอ์ย่างถูกตอ้ง การบงัคบัและการควบคุมสัตวต์ามคาํสั�ง 

   

5044401* โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์  3(2-2-5) 

 Applied Animal Nutrition  

         การประยุกตใ์ชว้ตัถุดิบเพื�อเป็นอาหารสัตว ์ การพิจารณาคุณค่าทางอาหารของวตัถุดิบ  

ขอ้ดีขอ้เสียของวตัถุดิบแต่ละชนิดสําหรับใชเ้ลี�ยงสัตว ์การพิจารณาผลที�จะเกดิขึ�นในขบวนการต่างๆ   

ภายในร่างกายสัตวแ์ละวธีิการปรับปรุงวตัถุดิบเพื�อให้เหมาะสมกบัการเลี�ยงสัตวช์นิดต่างๆ 

   

5044402** การตรวจและการวเิคราะห์อาหารสัตว์ 3(2-2-5) 

 (Feed Examinations and Analysis)  

          ปัญหาของการใชอ้าหารสัตวใ์นประเทศไทย การตรวจและการวเิคราะห์     คุณภาพอาหาร

สัตวโ์ดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน ์ และการวเิคราะห์คุณภาพของอาหารแบบต่าง ๆ ระบบการควบคุมและรับรอง

คุณภาพอาหารสัตว ์

  

5044501** การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์  3(2-2-5) 

 Animal  Breeding  

 วชิาที�บงัคบักอ่น :  4032401 พนัธุศาสตร์  

         หลกัพื�นฐานและการใชห้ลกัทางพนัธุกรรมในการปรับปรุง ลกัษณะสําคญัทางเศรษฐกจิ

ของสัตว ์โดยเนน้การคดัเลือก ความแปรผนั ประมาณค่าอตัราพนัธุกรรม ระบบการผสมพนัธ์ุและประมาณ

ค่าของพ่อพนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ 



5044504** การผสมเทียม  3(2-2-5) 

 Artificial Insemination  

 วชิาที�ตอ้งบงัคบักอ่น :  5051201 กายวภิาคและสรีรวทิยาของสัตว  ์  

              ประโยชนแ์ละความสําคญัของการผสมเทียม  กายวภิาคและสรีรวทิยาระบบสืบพนัธ์ุ  การ

เตรียมและการเกบ็รักษานํ�าเชื�อ  เทคนิคการผสมเทียม การประเมินประสิทธิภาพของการผสมเทียม  

สรีรวทิยาของการสืบพนัธ์ุ อาหารและ กระบวนการสืบพนัธ์ุ  โรคและปัญหาอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

สืบพนัธ์ุ การรีดนํ�าเชื�อ  การตรวจ คุณภาพนํ�าเชื�อ  การขยายหรือการเจือจางนํ�าเชื�อ การเกบ็รักษา  นํ�าเชื�อ  

การฉีดเชื�อ  การพิสูจนก์ารผสมติด 

   

5044607** การจัดการสิ�งแวดล้อมและของเสียจากสัตว์  3(2-2-5) 

 Environmental and Animal Waste Management  

         ของเสียและสิ�งเหลือใชจ้ากการเลี�ยงสัตว ์ การนาํเอาของเสียและสิ�งเหลือใชม้าดดัแปลงให้

เป็นประโยชน์ การกาํจดัของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและลดมลภาวะที�เกดิจากการเลี�ยงสัตว ์

   

5044701* การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Animal Science Technology Transfer  

         ความสําคญัและวตัถุประสงคข์องการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตว ์  จิตวทิยาและสังคม

วทิยาของการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตว ์ หลกัและวธีิการ  กระบวนการติดต่อสื�อสารในงานการถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางสัตว ์  การติดตามและประเมินผลงานและปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง

สัตว ์

 

5044702** การจัดการธุรกจิฟาร์ม  3(2-2-5) 

 Farm  Business Management  

         ภาวะการทาํธุรกจิฟาร์มในประเทศไทย ประเภทของฟาร์ม การนาํหลกัการจดัการและ

หลกัเศรษฐศาสตร์มาใชป้ระโยชนใ์นการทาํฟาร์ม หลกัพิจารณาในการจดัการฟาร์ม   การเช่า  การซื�อฟาร์ม  

การใชเ้ครดิต  การทาํบญัชี  การวดัผลสําเร็จในการทาํฟาร์มและปัญหาต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัการฟาร์ม 

   

5044805* นํ�านมและผลติภณัฑ์นม  3(2-2-5) 

 Milk and Dairy Products  

         โครงสร้างและองคป์ระกอบของนํ�านม  การตรวจสอบคุณภาพนํ�านม  การเกบ็รักษานํ�านม  

การแปรรูปและผลิตภณัฑ์  การบรรจุหีบห่อ  การตลาด 

  

 

 

 

 



5044807** ไข่และเนื�อสัตว์ปีก 3(2-2-5) 

 Egg and Poultry Meat  

         โครงสร้างและองคป์ระกอบของไข่และเนื�อสัตวปี์ก  การเกบ็รักษาไข่และเนื�อสัตวปี์ก การ

แปรรูปไข่และเนื�อสัตวปี์ก  การตลาด 

  

5044901** สัมมนาทางสัตวศาสตร์    1(1-2-3) 

 Seminar in Animal Science  

         การอภิปรายกลุ่ม  การเสนอรายงานเกี�ยวกบัวทิยาการใหม่ๆ  การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 

รวมทั�งปัญหาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้นสัตวศาสตร์  

   

5044903** ปัญหาพเิศษทางสัตวศาสตร์      3(2-2-5) 

 Special Problems in Animal Science  

          ศึกษาคน้ควา้ปัญหาการเกษตรที�เกี�ยวขอ้งกบังานที�เรียน รายงานค้นควา้ของนกัศึกษาจาก

การทดลองดา้นต่าง ๆ หรือการทดลองจากสิ�งประดิษฐร์วมถึงภูมิปัญญาท้องถิ�น หรือดาํเนินการวิจยัหรือ

การออกแบบสอบถามบุคคลต่างๆ 

   

5052301 **    โรคสัตว์สู่คน  2(1-2-3) 

 Zoonosis  

         การแบ่งชนิดโรคสัตวสู่์คน โรคจากสัตวใ์หญ่  สัตวเ์ลก็และสัตวปี์ก  การป้องกนัโรคสัตว ์

สู่คน 

   

5053201** กายวิภาคและสรีรวทิยาของสัตว์ 3(2-2-5) 

 Animal Anatomy and Physiology  

         โครงสร้างทางกายวภิาคของอวยัวะและส่วนประกอบ การเจริญเติบโตและการพฒันาใน

สัตวเ์ลี�ยง หนา้ที�และกระบวนการควบคุมของระบบร่างกายที�สัมพนัธ์กบัพฤติกรรม 

 

5053305** สุขศาสตร์สัตว์และความปลอดภยัทางชีวภาพ   3(2-2-5) 

 Animal Hygiene and Biosecurity  

         ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัโรคสัตวแ์ละความปลอดภยัทางชีวภาพ สาเหตุ การติดต่อ อาการ 

การควบคุม และป้องกนั การจดัการสุขภาพสัตวป่์วย หลกัการสุขาภิบาลในฟาร์มปศุสัตว ์ การผ่าซากเพื�อ

ชนัสูตรโรค การเกบ็ตวัอย่างเพื�อการวนิิจฉยัโรค อุปกรณ์และวธีิการทางศลัยกรรมอย่างง่ายและมาตรฐาน

ฟาร์มปศุสัตว ์

  

 

 

 



5054304** การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์  3(2-2-5) 

 Drug Usage in Livestock farm   

         เภสัชวทิยาทั�วไป การเลือกใชย้าในฟาร์มปศุสัตว ์การตกคา้งของยา ผลกระทบต่อการ 

ผลิตสัตวแ์ละสาธารณสุข การตรวจวเิคราะห์สารตกค้าง การติดตามเฝ้าระวงัและประเมินผล การอ่านสลาก

ยา  การคาํนวณปริมาณยา การปรุงยาขั�นพื�นฐานสําหรับใชใ้นฟาร์ม การให้ยาสัตว ์

  

5121801** งานช่างเกษตร  3(2-2-5) 

 Principles of Farm Mechanics  

         ประวตัิและความสําคญั การพฒันาเครื�องมือช่างเกษตร ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบังานช่าง

โลหะ ช่างไม ้ช่างปูน ไฟฟ้า และเครื�องจกัรกลโรงงาน การบาํรุงรักษา ความปลอดภยัในฟาร์ม การจดัการ

ฟาร์ม 

  

5123803** เครื�องจักรกลและเครื�องทุ่นแรงทางการเกษตร 3(2-2-5) 

 Agricultural Machinery  

          ชนิดและประเภทของเครื�องจกัรกล และเครื�องทุ่นแรง ระบบการทาํงานของเครื�องจกัรกล

ส่วนประกอบ และหนา้ที�ๆ มีความสัมพนัธ์ในเครื�องจกัรกล การซ่อมบาํรุงแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง การใช้

เครื�องจกัรกลที�เหมาะสมกบังาน อุปกรณ์ที�ใชร่้วมกบัเครื�องจกัรกล การประเมินผลการทาํงาน การประมาณ

การค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัเครื�องจกัรกล 

 

 

หมายเหตุ 

*   หมายถึงวชิาใหม่ 

** หมายถึงวชิาที�ปรับปรุง 
 


