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วัตถุประสงค ์ 
ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้เชิงสหวิทยาการ และสามารถใช้ความรู้

พื้นฐานและประยุกต์ในการท าวิจัย 
2. มหาบัณฑิตมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน โดยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสตัว์

เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
1.1 แผน ก แบบ ก 1 มีเงื่อนไขดังนี ้

(1) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 3.0 หรือ 
(2) มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกวา่ 2 ปี ในสายงานที่เก่ียวข้อง และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
1.2 แผน ก แบบ ก 2 มีเงื่อนไขดังนี้ 

(1) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 2.5 หรือ  
(2) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมวชิาในสาขาสัตวศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 2.5 หรือ 
(3) มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกวา่ 2 ปี ในสายงานที่เก่ียวข้อง หรือ 
(4) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

2. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 ข้อ 7  
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โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์  มี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 1 

และแผน ก แบบ ก 2 
แผน ก แบบ ก 1 
 วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่)    36 หน่วยกิต 
 สัมมนา (ไมน่ับหน่วยกิต)                            3   หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
 และสอบผา่นการสอบประมวลความรอบรู้ 

แผน ก แบบ ก 2  
 หมวดวิชาบงัคับ 12  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่)    12   หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 และสอบผา่นการสอบประมวลความรอบรู้ 

 

รายวิชา 
แผน ก แบบ ก 1 

 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน 3 หน่วยกิต        
710 504 สัมมนา 1     1(1-0-2)   
 (Seminar I)   

710 505 สัมมนา 2    1(1-0-2)   
 (Seminar II)   

710 506 สัมมนา 3   1(1-0-2)   
 (Seminar III) 
   

วิทยานิพนธ์    
710 598 วิทยานพินธ์           มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Thesis)           
 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 12 หน่วยกิต   

710 501 ชีวสถิติและระเบียบวธิีการวิจัย  3(3-0-6) 
 (Biostatistics and Research Methodology)  

710 502 ชีวเคมีทางสตัวศาสตร์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
 (Advanced Biochemistry in Animal Science)  

710 503 ระเบียบวิธีวิจัยระบบการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยนื  3(2-3-4) 
 (Sustainable Farming Systems Research Methodology)  
710 504 สัมมนา 1     1(1-0-2)   
 (Seminar I)   
710 505 สัมมนา 2    1(1-0-2)   
 (Seminar II)   
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710 506 สัมมนา 3   1(1-0-2)   
 (Seminar III) 
   

หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
710 507 การอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Conservation of Animal Genetics)  
710 508 พันธุศาสตร์ประชากรและเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
 (Population and Quantitative Genetics)  
710 509 การวิเคราะห์พันธุ์ประวัติ 3(2-3-4) 
  (Pedigree Analysis)  
710 510 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Non-ruminant Nutrition)    
710 511 โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอ้ืองข้ันสงู  3(3-0-6) 
 (Advanced Ruminant Nutrition)  
710 512 เมแทบอลิซึมของโปรตีนและพลังงาน  3(3-0-6) 
 (Protein and Energy Metabolism)  
710 513 เมแทบอลิซึมของแร่ธาตุและวิตามิน  3(3-0-6) 
 (Mineral and Vitamin Metabolism)  
710 514 สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Digestive Physiology of Domestic Animals)  
710 515 การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และทุง่หญ้า  3(2-3-4) 
 (Forage and Pasture Utilization)  
710 516 เทคนิควิจัยทางสัตวศาสตร์ข้ันสงู 3(2-3-4) 
 (Advanced Research Technique in Animal Science)     
710 517 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยชีีวภาพทางการสบืพนัธุ์สัตว์  3(3-0-6) 
 (Applied Biotechnology for Animal Reproduction)  
710 518 สรีรวิทยาสบืพันธุ์ขัน้สูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Reproductive Physiology)  
710 519 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง   3(2-3-4) 
 (Advanced Meat Science)    
710 520 สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการผลิตสัตว์และการจัดการสตัว์ทดลอง 3(3-0-6) 
 (Welfare and Safety of Animal Production and Management of  
 Laboratory Animal)  
710 521 การจัดการโรงเรือนและของเสียจากสัตว์  3(3-0-6) 
 (Housing and Animal Waste Management)  
710 522 กลไกการเกิดโรคในสัตว ์ 3(3-0-6) 
 (Mechanisms of Disease in Animal)  
710 523 วิทยาการระบาดประยุกต์ การเฝ้าระวังโรคและการประเมินความเสี่ยง 3(3-0-6)  
 (Applied Epidemiology, Surveillance and Risk Assessment)  
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710 524 วิทยาภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ  3(3-0-6) 
 (Immunity and Infection)  
700 525 เซลล์วิทยาและชวีวิทยาโมเลกุล 3(3-0-6) 
 (Cell Science and Molecular Biology)  
710 526 โภชนเภสชัภัณฑ์ทางสุขภาพและการผลิตสัตว์  3(3-0-6)  
 (Nutraceuticals in Animal Health and Production)    
710 527 การประยุกต์เภสัชวิทยาทางการวิจัยสมุนไพร                              3(3-0-6) 
 (Application of Pharmacology in Herbal Medicine Research)  
710 528 ปัญหาพิเศษ  3(2-3-4) 
 (Special Problem)    
710 529 เร่ืองคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร ์1  3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Animal Science I)  
710 530 เร่ืองคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร ์2  3(2-3-4) 
  (Selected Topics in Animal Science II)  
 

วิทยานิพนธ์    
710 599 วิทยานพินธ์     มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis)                     

 
ค าอธิบายรายวิชา 
710 501 ชีวสถิติและระเบียบวธิีการวิจัย  3(3-0-6) 
 (Biostatistics and Research Methodology)  
 ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักการทางสถิติเพื่อใช้ในการ
วางแผนการทดลอง การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลการทดลองโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  กรณีศึกษา
ข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
     Scientific methodology in biological science research. Principles of statistics for 
experimental design. Analysis and interpretation of experimental data using statistical packages. 
Case studies on research data in biological science. 
 
710 502 ชีวเคมีทางสตัวศาสตร์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
 (Advanced Biochemistry in Animal Science)  
     โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล โครงสร้างของเมมเบรนชีวภาพ การส่งทอด
สัญญาณเข้าสู่เซลล์ เมแทบอลิซึมระดับเซลล์ การสร้างพลังงานภายในเซลล์ เมแทบอลิซึมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
แบบบูรณาการ ชีวเคมีทางโภชนศาสตร์สัตว์ โครงสร้างของดีเอ็นเอ การจ าลองดีเอ็นเอ การถอดรหัสดีเอ็นเอ การ
แปลรหัสพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับการวิจัยทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับ
สัตวศาสตร์ 
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    Structure, property and functions of biomolecules. Structure of biological 
membrane. Cellular signal transductions. Cellular metabolisms. Energy production in cells. 
Integration of mammalian metabolism. Biochemistry in animal nutrition. DNA structure. DNA 
replication. DNA transcription. DNA translation. Regulation of gene expression. Current topics in 
biochemistry research in animal science. 
 
710 503 ระเบียบวิธีวิจัยระบบการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยนื  3(3-0-6) 
 (Sustainable Farming Systems Research Methodology)  
     เกณฑ์การเลือกพื้นที่การวิจัย การจ าแนกและการศึกษาถึงลักษณะชุมชนการเกษตร วิธีการ
ก าหนดพื้นที่ และหัวข้องานวิจัยระบบการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน การเกษตรเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน การประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร 
    Criteria for selecting research sites. Classification and characterization of an 
agricultural community. Method in identifying the areas and research topics related to 
sustainable farming system. Sustainable animal agriculture, Environmental impact assessment. 
Self-sufficient economy and Thai wisdom in agriculture. 
 
710 504 สัมมนา 1     1(1-0-2)   
 (Seminar I)   
     ฝึกทักษะการอภิปรายผลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน พัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ์และน าเสนอผลงานวิจัย 
    Practice of discussion on recently modern animal science research documents. 
Improving ability on critical and analytical thinking, and presentation of research work. 
 
710 505 สัมมนา 2    1(1-0-2)   
 (Seminar II)   
     รายวิชาบังคบัก่อน: 700 504  สัมมนา 1  
     การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สามารถคิดวิเคราะห์แบบ
นักวิทยาศาสตร์ และวางแผนการการวิจัย  
     Searching and compiling the information related to the student’s thesis. 
Competency of scientific analytical thinking and research planning capability. 
 
710 506 สัมมนา 3  1(1-0-2)   
 (Seminar III)   
 รายวิชาบังคับก่อน: 700 505  สัมมนา 2  
  การเสนอรายงานความคืบหน้าหรือประเด็นที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  Presentation of progress report or topic related to the student’s thesis. 
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710 507 การอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ 3(3-0-6) 
  (Conservation of Animal Genetics)  
     หลักการของการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ วิธีการอนุรักษ์ ค าจ ากัดความและความส าคัญของการใช้
เครื่องหมายพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เครื่องหมายพันธุกรรมแบบต่างๆ 
   Principle of animal genetics conservation. Methodology of conservation. 
Definition and significance of using genetic markers in animal breeding improvement. Various 
types of genetic markers. 
 
710 508 พันธุศาสตร์ประชากรและเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
  (Population and Quantitative Genetics)  
     พันธุศาสตร์ประชากร ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏ สมดุลของ
ฮาร์ดดีไวเบิร์ก ประชากรกลุ่มย่อย สาเหตุที่ท าให้เกิดความแปรผัน พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ ความคล้ายคลึงกัน
ระหว่างญาติและหลักการของอัตราพันธุกรรม ลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่  
    Population genetic. Genetic and phenotype variation. Hardy-Weinberg 
equilibrium. Population substructure. Sources of variation. Quantitative genetics. Resemblance 
between relatives and the concept of heritability. Quantitative trait loci. 
 
710 509 การวิเคราะห์พันธุ์ประวัติ 3(2-3-4) 
  (Pedigree Analysis)  
     ความส าคัญของพันธุ์ประวัติในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การบันทึกพันธุ์ประวัติ การประมาณค่า
เลือดชิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมจากข้อมูลพันธุ์ประวัติทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Importance of pedigree in animal breeding. Pedigree record. Estimation of 
inbreeding and genetic variation from pedigree information by computer software. 
 
710 510 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Non-ruminant Nutrition)    
     โภชนะและความต้องการโภชนะของสัตว์กระเพาะเดี่ยวในแต่ละระยะการให้ผลผลิต การ
ประเมินคุณภาพโปรตีนและความต้องการโปรตีน ระบบพลังงานและการประเมินความต้องการพลังงาน     
ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะ สภาพแวดล้อม และการจัดการต่อคุณลักษณะของสัตว์ 
     Nutrition and nutrient requirement of each production stage of non-ruminant 
animals. Evaluation of protein quality and protein requirements. Energy system and evaluation 
of energy requirement. Inter-relationship among nutrients, environment and management on 
animal performance. 
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710 511 โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอ้ืองข้ันสงู  3(3-0-6) 
 (Advanced Ruminant Nutrition)  
     นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน บทบาทและการควบคุมจุลินทรีย์ต่อการย่อยโภชนะ เทคนิคการ
วิจัยในการศึกษาทางด้านจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน เมแทบอลิซึมของโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและการใช้ประโยชน์  
ระบบพลังงานและการประเมินความต้องการพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนและพลังงาน ความต้องการ
โภชนะของสัตว์เคี้ยวเอื้องในแต่ละระยะการให้ผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะ สภาพแวดล้อม และการ
จัดการต่อคุณลักษณะของสัตว์ 
    Ecology in the rumen. Role and manipulation of rumen microorganisms on 
nutrient digestion. Research technique in evaluating rumen microorganisms. Utilization and 
metabolism of protein and carbohydrate.  Energy system and energy requirement evaluation.  
Inter-relationship between protein and energy. Nutritional requirement of each productive stage 
of ruminant animals. Inter-relationship among nutrients, environment and management of 
animal performance.  
 
710 512 เมแทบอลิซึมของโปรตีนและพลังงาน  3(3-0-6) 
 (Protein and Energy Metabolism)  
     กระบวนการย่อย การดูดซึม เมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน 
การประยุกต์ใช้โปรตีนและพลังงานในการผลิตสัตว์ 
     Process of digestion, absorption and metabolism. Relationship of protein, 
carbohydrate and lipids. Protein and energy applications in animal production. 
 
710 513 เมแทบอลิซึมของแร่ธาตุและวิตามิน  3(3-0-6) 
 (Mineral and Vitamin Metabolism)  
     กระบวนการย่อย แร่ธาตุและวิตามินในอาหารสัตว์ การดูดซึมและเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์
ระหว่างแร่ธาตุ วิตามิน และโภชนะอื่นๆ การประยุกต์ใช้แร่ธาตุและวิตามินในการผลิตสัตว์ 
     Digestive process of minerals and vitamins in animal feed. Absorption and 
metabolism. Relationship among minerals, vitamins and other nutrients. Applications of minerals 
and vitamins in animal production. 
 
710 514 สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Digestive Physiology of Domestic Animals)  
     กระบวนการย่อยอาหารและกลไกการดูดซึมในทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องและสัตว์
เคี้ยวเอื้อง ระบบต่อมไร้ท่อและการท างานของต่อมไร้ท่อ ปัจจัยที่มีผลกับการย่อยอาหารของสัตว์ ความสัมพันธ์
ของต่อมไร้ท่อและการท างานของการย่อยอาหาร เอนไซม์และฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการย่อยอาหาร 
     Digestive process and absorption mechanism in gastrointestinal tract of non-
ruminants and ruminants. Endocrine system and endocrine function. Factors affecting 
digestibility of animal. Relationship of endocrine and digestive function. Enzymes and hormones 
related to digestive  process. 
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710 515 การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และทุง่หญ้า  3(2-3-4) 
 (Forage and Pasture Utilization)  
     บทบาทของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ต่อการผลิตสัตว์ ชนิดของทุ่งหญ้าและพืชอาหารสัตว์ การปลูกสร้าง
และการจัดการทุ่งหญ้า สมดุลพืชอาหารสัตว์ในฟาร์ม การจัดการแทะเล็ม และการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ ปัจจัย
ที่มีผลต่อคุณภาพหญ้าแห้งและหญ้าหมัก การผลิตและการจัดการพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ การประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ 
     Role of pasture in livestock production. Types of pasture and forage crops. 
Pasture establishment and management. Balancing of forage crops in farm. Grazing management 
and forage preservation. Factors affecting on the quality of hay and silage. Organic forage crop 
production and management. Carbon footprint assessment. 
 
710 516 เทคนิควิจัยทางสัตวศาสตร์ข้ันสงู 3(2-3-4) 
 (Advanced Research Technique in Animal Science)     
     การสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยทางสตัวศาสตร์  การทดสอบหาการย่อยได้ เมแทบอลิซึมและการหา
สมดุลโภชนะ เทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่าง เทคนิคจ าเพาะในการวิเคราะห์ตัวอย่าง  การวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปรผล  
     Creating data base in animal sciences. Digestibility measurement. Metabolisms 
and nutrient balancing calculation. Techniques of sampling and sample storing. Special 
technique for sample analysis. Data analysis and interpretation.  

 
710 517 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยชีีวภาพทางการสบืพนัธุ์สัตว์  3(3-0-6) 
 (Applied Biotechnology for Animal Reproduction)  
     การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ การควบคุมการ
สืบพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และตัวอ่อน เทคโนโลยีการย้ายฝากนิวเคลียส 
เทคโนโลยีสัตว์ปรับแต่งพันธุกรรม ปัญหาและจริยธรรมในการเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
     Application of biotechnology for improving reproduction efficiency. Manipulation 
of animal reproduction. Gamete technology. Cell and embryo culture technology. Nuclear 
transfer technology. Transgenic animal technology. Problems and ethics in selection of 
biotechnologies. 
 
710 518 สรีรวิทยาสบืพันธุ์ขัน้สูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Reproductive Physiology)  
     หลักการและกลไกทางสรีรวิทยาสืบพันธุ์สัตว์ การเป็นหนุ่มเป็นสาว การเป็นสัด การผลิตเซลล์
สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การตั้งท้องและการคลอด ระบบประสาท-ต่อมไร้ท่อ การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ 
    Principles and mechanisms of reproductive physiology in animal. Puberty. Estrus. 
Gamete production. Fertilization. Gestation and parturition. Neuro-endocrinological aspects. Cell 
to cell signaling. 
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710 519 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นสูง   3(2-3-4) 
 (Advanced Meat Science and Meat Processing Technology)    
     สถานการณ์ทางด้านเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้บริโภค การตลาด และปัญหาในการส่งออก
ทั้งของประเทศและโลก โครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของเนื้อ สวัสดิภาพสัตว์และการฆ่าสัตว์อย่างมี
มนุษยธรรม การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหลังจากสัตว์ตายและคุณภาพของเนื้อ ผลของความเครียดและการ
จัดการสัตว์มีชีวิตก่อนการฆ่าต่อซากและคุณภาพเนื้อ การจัดการซากหลังการฆ่าและคุณภาพเนื้อ มาตรการ
สุขอนามัยของเนื้อ การตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางฟิสิกสข์องเนื้อ เทคโนโลยีก้าวหน้าที่ใช้ในการ
แปรรูปเนื้อสัตว์ เทคนิคการท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์เพื่อเข้าสู่ความเป็นสากล 
    World and country situation of meat and meat products for consumer, market 
and export problems. Structure and chemical composition of meat. Animal welfare and the 
humane slaughtering. Post-mortem change of muscle and quality. Effects of stress and living 
animal handling prior to slaughtering on carcass and meat quality. Carcass handling and meat 
quality. Meat hygiene measurement. Measuring chemical composition and physical 
characteristics of meat. Advance technology applied in meat processing. Meat science research 
techniques for international competition. 
 
710 520 สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการผลิตสัตว์และการจัดการสตัว์ทดลอง 3(3-0-6) 
 (Welfare and Safety of Animal Production and Management of  
 Laboratory Animal)  
      สวัสดิภาพสัตว์ กฎหมายและข้อก าหนดเกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง มาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ระบบมาตรฐาน 
GAP, GMP, ISO และ HACCP ในกระบวนการผลิตสัตว์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผลผลิต
จากสัตว์ การจัดการและดูแลสัตว์ทดลอง และเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง 
     Animal welfare, law and regulation related to animal production. Laboratory 
animal statute. Standard of Animal product and industrial product. Animal production process 
according to standard systems: GAP, GMP and HACCP. Animal zoonoses and contaminated 
microbes in animal products. Laboratory animal management and caring techniques. 
 
710 521 การจัดการโรงเรือนและของเสียจากสัตว์  3(3-0-6) 
 (Housing and Animal Waste Management)  
     แหล่งก าเนิดของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ต่อการผลิตและสภาวะสุขภาพของสัตว์ ข้อบังคับและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการและการใช้ประโยชน์
จากมูลสัตว์ การบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพและชีวภาพ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการ
จัดการโรงเรือนและสิ่งแวดล้อม การท าฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      Sources of wastes from animal farms and environmental impacts. Influence of 
environment upon the production and health status of animals. Regulations and environmental 
standards. Management and utilization of livestock manure. Physical and biological processes of 
waste water treatment. Biogas technology. Problems and solution guidelines of housing and 
environment management. Eco-friendly animal farming. 
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710 522 กลไกการเกิดโรคในสัตว ์ 3(3-0-6) 
 (Mechanisms of Disease in Animal)  
     กลไกการเกิดโรค การอักเสบและการหายของแผล เซลล์ภายหลังได้รับบาดเจ็บ ความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม  และความผิดปกติของระบบไหลเวียน  ความผิดปกติอัน เนื่ องจากเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด แร่ธาตุ การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ 
     Mechanisms of disease. Inflammation and wound healing. Cellular adaptation 
after injury. Genetic abnormalities and hemodynamic disorders. Metabolic disorders of 
carbohydrate, protein, lipid, minerals. Abnormal cell growth. 
 
710 523 วิทยาการระบาดประยุกต์ การเฝ้าระวังโรคและการประเมินความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 (Applied Epidemiology, Surveillance and Risk Assessment)  
     วิธีทางสถิติพื้นฐานและการประยุกต์ การประเมินความถี่ของการเกิดโรค เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
และการเฝ้าสังเกตและการแปรผลข้อมูล หลักการออกแบบการส ารวจและแนวคิดการสุ่มตัวอย่าง ความส าคัญของ
การประเมินความเสี่ยง หลักคณิตศาสตร์ส าหรับทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประเมินเชิงคุณภาพ วิธีการเฝ้าระวัง
โรค การตรวจสอบย้อนกลับ แหล่งข้อมูลและความล าเอียง วิทยาการระบาดแบบมีส่วนร่วม 
     Basic statistical methods and applications. Measurement of disease outbreak 
frequency. Diagnostic criteria of disease, observation and interpretation of data. Principles of 
survey design and concepts of sampling. Importance of risk assessment, mathematical principles 
behind probability theory and qualitative assessment. Methods of disease surveillance, 
traceability of data sources and bias. Participatory epidemiology. 
 
710 524 วิทยาภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ  3(3-0-6) 
 (Immunity and Infection)  
    ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และเชื้อโรค กลไกการความรุนแรงของจุลชีพก่อโรค การจ าแนกปัจจัย
ก่อความรุนแรงของเชื้อโรค การติดเชื้อแบบเรื้อรัง กลไกการดื้อยา การดื้อยาข้ามกลุ่มในสัตว์  การติดเชื้อที่เป็น
สาเหตุของมะเร็งในสัตว์ การพัฒนาวัคซีนส าหรับสัตว์  
     Host-pathogen interactions. Mechanisms of microbial virulence. Identification of 
microbial virulence factors. Persistent infection. Drug resistant mechanisms. Cross-resistant in 
animals. Infectious cause of cancer in animals. Novel vaccines development for animals.  
 
710 525 เซลล์วิทยาและชวีวิทยาโมเลกุล  3(3-0-6) 
 (Cell Science and Molecular Biology)  
     โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ โครงสร้างสารพันธุกรรม การจ าลองตัวของสารพันธุกรรม การ
แบ่งเซลล์ วัฏจักรเซลล์ การแสดงออกของยีน การควบคุมการแสดงออกของยีน การพัฒนาไปเป็นเซลล์จ าเพาะ 
การกลายพันธุ์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การส่งผ่านพลังงานในระบบชีวภาพ เทคนิคเบื้องต้นทางชีววิทยาโมเลกุล 
     Cell structure and function. Structure of genetic materials. DNA replication. Cell 
division. Cell cycle. Gene expression. Regulation of gene expression. Cell differentiation. 
Mutation. Cell communication. Energy flow in biosystem. Basic technique in molecular biology. 
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710 526 โภชนเภสชัภัณฑ์ทางสุขภาพและการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Nutraceuticals in Animal Health and Production)   
     หลักการโภชนวิทยา บทบาทขอโภชนเภสัชภัณฑ์ อาหารฟังชันก์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อ
สุขภาพและโรคสัตว์ อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้โภชนเภสัชภัณฑ์และอาหารฟังก์ชันจากแหล่ง
ธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารสัตว์ 
    Principles of threpsology. Role of nutraceuticals. Functional foods and dietary 
supplements on animal health and diseases. Discussion about these products. Application of 
nutraceuticals and functional foods from natural sources as being part of animal feed. 
 
710 527 การประยุกต์เภสัชวิทยาทางการวิจัยสมุนไพร 3(3-0-6)     
 (Application of Pharmacology in Herbal Medicine Research)  
     ความเป็นไปได้ของการประยุกต์เทคนิคทางเภสัชวิทยาในการวิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์ ขั้นตอนการสกัดและการแยกสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรส าหรับการทดสอบทางเภสัช
วิทยาและพิษวิทยา การน าใช้สมุนไพรในการทดสอบในสัตว์ 
    The feasibility of application of pharmacological techniques in medicinal plants 
and natural products  research for animals. Steps of extraction and fractionation of active 
principles from medicinal plants for pharmacological and toxicological testing. Used of 
pharmacology in herbal medicine for animal testing. 
 
710 528 ปัญหาพิเศษ 3(2-3-4) 
 (Special Problem)    
     การสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยทางสตัวศาสตร์  การทดสอบหาการย่อยได้ เมแทบอลิซึมและการหา
สมดุลโภชนะ เทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่าง เทคนิคจ าเพาะในการวิเคราะห์ตัวอย่าง  การวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปรผล  
     Creating data base in animal sciences. Digestibility measurement. Metabolisms 
and nutrient balancing calculation. Techniques of sampling and sample storing. Special 
technique for sample analysis. Data analysis and interpretation. 
 
710 529 เร่ืองคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Animal Science I)  
    เร่ืองเฉพาะทางสัตวศาสตร ์ในระดับปริญญาโท หัวข้อเร่ืองเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา 
                   Selected topics in animal science at the master’s degree level. Topics are 
subject to change each semester. 
 
710 530 เร่ืองคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร ์2  3(2-3-4) 
 (Selected Topics in Animal Science II)  
 เร่ืองเฉพาะทางสัตวศาสตร ์ในระดับปริญญาโท หัวข้อเร่ืองเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา 
                   Selected topics in animal science at the master’s degree level. Topics are 
subject to change each semester. 
 



 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  หน้า 12 

710 598 วิทยานพินธ์                                                          มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
 การท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
 Implementation of research project under the supervision of advisory 
committee. Thesis defense. Publishing the research menuscript in academic journal. 
 
710 599 วิทยานพินธ์                                                           มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
 การท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
 Implementation of research project under the supervision of advisory 
committee. Thesis defense. Publishing the research manuscript in academic journal. 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (เพิ่มเติม) 

1. นักศึกษาสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบ)  
2. เงื่อนไขผลงานวิทยานิพนธ์ 

2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ( Journal/ 
Transaction) ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง หรือ 

2.2 มีผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการหรือที่ประชุม
วิชาการ  ที่นักศึกษาลงตีพิมพ์หรือเสนอผลงานทางวิชาการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร จ านวน 1 เรื่อง 

3. นักศึกษาต้องเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอย่างน้อย 1 
ครั้ง โดยต้องท าความรู้จักวิทยากรหรือผู้แสดงปาฐกถา (Speaker) อย่างน้อย 1 คน และผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 2-3 
คน เพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน 
และสรุปเป็นรายงานส่งสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 


