สาขาวิชาสัตวศาสตร (033xxx)
คําอธิบายรายวิชา
033111

หลักการเลี้ยงสัตว (Principles of Animal Husbandry)
3(3-0)
สัตวเลีย้ งที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หลักการเลี้ยงสัตวและจัดการฟารม
ปศุสตั วเบื้องตน การบํารุงพันธุ ขยายพันธุ การใหอาหาร การสุขาภิบาลและปญหาในการเลี้ยงสัตว
033231 การปรับปรุงพันธุสัตว (Animal Breeding)
3(3-0)
พื้นฐาน : 734111, 730311
หลักคณิตศาสตรและสถิตสิ ําหรับการปรับปรุงพันธุสตั ว พันธุศาสตรประชากร การ
ถายทอดลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ การผสมในเครือญาติและสัมประสิทธิ์เลือดชิด
หลักการคัดเลือกและระบบการผสมพันธุส ัตว
033241 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง I
3(2-3)
(Anatomy and Physiology of Domestic Animals I)
พื้นฐาน : 737113
โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบตางๆ ของสัตวเลี้ยง กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยา เปรียบเทียบของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและสัตวปก สวนที่ 1
033242 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง II
3(2-3)
(Anatomy and Physiology of Domestic Animals II)
พื้นฐาน : 033241
โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบตางๆ ของสัตวเลี้ยง กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตวเลีย้ งลูกดวยนมและสัตวปก สวนที่ 2
033291 ระเบียบวิธีสถิติในทางสัตวศาสตร
3(3-0)
(Statistical Methods in Animal Science)
พื้นฐาน : 734111
ระเบียบวิธีทางสถิติ ในกรณีขอมูลจากสัตวไมไดดุลยและเปนฟงกชันที่ประมาณ
ไมได ความคลาดเคลื่อนของการชักตัวอยางทางสถิตใิ นสัตว การทดสอบทางสถิติ ตัวแบบเชิงเสน
โดยทั่วไปทางสัตวศาสตร
033299 การฝกงาน I (Practicum I)
2
การฝกงานดานการเลี้ยงสัตวชนิดตาง ๆ ในระดับเบื้องตน
033301 การผลิตสัตว (Animal Production)
3(2-3)
ชนิดของปศุสตั วเศรษฐกิจ หลักการผลิตปศุสตั ว ปศุสตั วและสิ่งแวดลอม อุปกรณ
และโรงเรือนเพื่อการผลิตสัตวและอาหารสัตว

033302

ทรัพยากรสัตวและการจัดการ (Animal Respirces and Management) 3(3-0)
ทรัพยากรสัตวและการจัดการ เทคโนโลยีการลดของเสียใหนอยที่สุด และการบําบัด
ของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว การเพิ่มมูลคาของของเสีย และการนําของเสียกลับไปใชประโยชน
033311 การผลิตสัตวปก (Poultry Production)
3(3-0)
พื้นฐาน : 036221
การผลิตสัตวปกเปนการคา การคัดเลือกพันธุและการปรับปรุงพันธุ บทบาทของ
สรีรวิทยาตอการใหผลผลิต การฟกไขและการจัดการโรงฟก โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและ
การใหอาหาร การจัดการฟารม ตนทุนการผลิต การตลาดอุตสาหกรรมการผลิตสัตวปกเพื่อการ
สงออก
033312 การผลิตสุกร (Swine Production)
3(3-0)
พื้นฐาน : 036221
ความสําคัญของการผลิตสุกร อาหารและการใหอาหาร การเลี้ยงสุกร อุปกรณและ
โรงเรือน ตนทุนการผลิตสุกร การจัดการสิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาล การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการจัดฟารม กฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตสุกร และการตลาด
3(3-0)
033313 การผลิตโค-กระบือเนื้อ (Beef Production)
พื้นฐาน : 036221
ความสําคัญของการผลิตโค-กระบือเนื้อ พันธุ อาหาร การใหอาหาร การขุนโค การ
ดูแลสุขภาพและการตลาด การวางผังฟารมและโรงเรือน การจัดการสิ่งแวดลอม การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการจัดการฟารม มีการศึกษานอกสถานที่
033314 การผลิตโคนม (Dairy Production)
3(3-0)
พื้นฐาน : 036221
การผลิตโคนมเปนการคา พันธุ การคัดเลือกพันธุโคนมที่เหมาะสมสําหรับเขตรอน
อาหารและการใหอาหาร การสืบพันธุ การหลั่งน้ํานมและการรีดนม คุณภาพน้ํานมและการประเมิน
ราคา สุขศาสตรโค
033315 การเลี้ยงมา (Equine Husbandry)
3(3-0)
พื้นฐาน : 036221
ลักษณะทั่วไปของพันธุมา กายวิภาคสรีรวิทยา รูปลักษณและการเคลื่อนไหวของมา
ที่ดี หลักการจัดการฟารม การใหอาหาร การดูแลบํารุงเลี้ยง และการปฏิบตั ิรักษาเบื้องตน การบังคับ
มาและการฝกขี่มา มีการศึกษานอกสถานที่
033316 การผลิตแกะและแพะ (Sheep and Goat Production)
3(3-0)
พื้นฐาน : 036221
พันธุและการปรับปรุงพันธุ การเลี้ยงและการจัดการพฤติกรรม อาหารและการให
อาหาร การจัดการสุขภาพและสุขาภิบาล การตลาดและการจัดการผลผลิต
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033321

โภชนศาสตรสัตว (Animal Nutrition)
4(4-0)
พื้นฐาน : 725311
การจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว เมแทบอลิซึมและบทบาทของสารอาหารหลัก การ
คํานวณและประเมินสูตรอาหารสัตว
033322 เทคโนโลยีชวี ภาพทางดานอาหารสัตว
3(3-0)
(Biotechnology in Animal Feed)
พื้นฐาน : 033321
เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหารสัตว การปรับปรุงโภชนะโดยวิธีการทาง
ชีววิทยา การใชกระบวนการตัดตอพันธุกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของโปรตีนและพลังงานใน
วัตถุดิบอาหารสัตว การใชจุลินทรียในการผลิตยาปฏิชีวนะและสารเสริมในอาหารสัตว การผลิต
กรดอะมิโนสังเคราะหในระดับอุตสาหกรรม
033323 การวิเคราะหอาหารสัตว (Feed Analysis)
2(1-2)
พื้นฐาน : 725311
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในวัตถุดิบอาหารสัตว การวิเคราะหพลังงานรวม
แรธาตุและการยอยได
033331 การปรับปรุงพันธุสัตวประยุกต (Applied Animal Breeding)
3(2-3)
พื้นฐาน : 033231
หลักพันธุศาสตรสตั วและปรับปรุงพันธุ ระบบการผสมพันธุและคัดเลือกปศุสตั ว การ
เขียนแผนเพือ่ พัฒนาสายพันธุสัตว การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการปรับปรุงพันธุ
033341 กายวิภาคของสัตวเลี้ยง (Anatomy of Domestic Animals)
3(2-3)
พื้นฐาน : 423113
ลักษณะ ตําแหนง และองคประกอบของอวัยวะในระบบตางๆ กายวิภาควิทยาของ
รางกายสัตวเลี้ยงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
033342 สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง (Physiology of Domestic Animals)
3(2-3)
พื้นฐาน : 033341
หนาที่การทํางานของระบบตางๆ ตลอดจนความสัมพันธของแตละระบบในขณะทีม่ ี
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในรางกายสัตวเลี้ยง
033351 หลักสุขศาสตรสัตวและสุขาภิบาล
3(2-3)
(Principles of Animal Hygiene and Sanitation)
พื้นฐาน : 036221
หลักในการปองกันและควบคุมโรค การรักษาโรค โรคระบาดที่สาํ คัญและโรคพยาธิ
ของสัตว
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033381

เทคโนโลยีชวี ภาพทางสัตว (Animal Biotechnology)
3(3-0)
เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตวโดยเนนการประยุกตเทคโนโลยีชวี ภาพในดาน
โภชนศาสตร สรีรวิทยา การดัดแปรพันธุกรรม การปองกันและตรวจสอบโรค
033399 การฝกงาน II (Practicum II)
2
พื้นฐาน : 033299
ฝกปฏิบตั ิงานในการเลีย้ งปศุสัตวและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตว มีการศึกษา
นอกสถานที่
033411 อุตสาหกรรมการปศุสัตว (Livestock Industries)
3(3-0)
พื้นฐาน : 036221
ภาพรวมของการผลิตปศุสตั ว อุสาหกรรมการผลิตสุกร สัตวปก โคนม โคเนื้อ
โรงผลิตอาหารสัตวและวัตถุดิบ เวชภัณฑและอาหารเสริม โรงฆาสัตวและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
เนื้อสัตว สถาบันเงินทุน และการบริหารจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมปศุสัตว
033412 การผลิตสัตวเลี้ยงและสัตวอื่น
3(3-0)
(Companion and Non-conventional Animals Production )
พื้นฐาน : 036221
พันธุ และการปรับปรุงพันธุ อาหาร และการใหอาหาร สุขภาพและการจัดการของ
สุนัข แมว นกกระจอกเทศ กวาง และสัตวอื่น ๆ มีการศึกษานอกสถานที่
3(3-0)
033413 การจัดการฟารมสุกรขุน (Finishing Pig Management)
พื้นฐาน : 036221
การผลิตสุกรและการบริโภค หลักการปรับปรุงพันธุ ระบบโรงเรือนและระบบการให
อาหาร ระบบการดูแลลูกสุกรที่หยานมใหม พื้นฐานของระบบการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตสุกร
รุนขุน การควบคุมคุณภาพซากและเนื้อสุกร การจัดการของเสียในฟารมสุกรขุน การขนสงสุกรขุน
ตลาด และการประเมินธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุน
033414 การจัดการฝูงโคนม (Dairy Herd Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 036221
พื้นฐานของการจัดการฟารมโคนม เทคนิคการใหอาหาร การจัดการสุขภาพ ระบบ
สืบพันธุ การรีดนมและโรงเรือน มีการศึกษานอกสถานที่
033415 การจัดการฟารมโคเนื้อ (Beef Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 036221
การจัดการฝูงในเชิงการคาเพื่อเปนโคขุนและโคพันธุ ปญหาและแนวทางแกปญหา
การจัดการดานการสืบพันธุ การปรับปรุงพันธุ การใหอาหาร การดูแลสุขภาพ การใชคอมพิวเตอร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟารม
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033416

การจัดการไกพอแมพันธุและโรงฟก
3(2-3)
(Poultry Breeder and Hatchery Management)
พื้นฐาน : 036221
การจัดการฟารมพอแมพันธุไกเนื้อและไกไข การผลิตไขฟก พัฒนาการของตัวออน
การจัดการไขฟก การอบลูกไก การจัดการโรงฟก มีการศึกษานอกสถานที่
033417 การบังคับสัตวและการจัดการ (Animal Restraint and Management) 3(3-0)
พื้นฐาน : 036221
พื้นฐานพฤติกรรมสัตว การบังคับ ความผิดปกติ และวิธีการแกไขพฤติกรรมของโค
สุกร แพะ แกะ และสัตวปก ผลจากความเครียดตอพฤติกรรมสัตว สวัสดิภาพของสัตว
033418 สวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare)
3(3-0)
สวัสดิภาพสัตว กฎหมายในประเทศตางๆ และความคุมทุนในการเลี้ยงสัตว ผลของ
การเปลี่ยนแปลงการจัดการฟารม ตอพฤติกรรมของสัตว ปริมาณ คุณภาพผลผลิต และคนเลีย้ ง
033419 ธุรกิจปศุสัตว (Livestock Business)
3(3-0)
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจปศุสัตวในประเทศ ปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจปศุ
สัตวในประเทศไทย การวางแผนและการจัดการองคกร การวิเคราะหตนทุนและระบบบัญชี อุปสงค
และอุปทานของสินคาปศุสตั ว ระบบการตลาดและการแขงขันในตลาดสินคาปศุสตั ว ภาษีและการกีด
กันการคาของสินคาปศุสตั ว แหลงเงินทุนและการเขียนโครงการธุรกิจปศุสัตว
033421 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
3(2-3)
(Feed Microscopy and Quality Control)
พื้นฐาน : 725311
การตรวจสอบลักษณะโครงสราง รูปรางภายนอกและลักษณะอื่นของวัตถุดิบอาหาร
สัตวดว ยกลองจุลทรรศน การใชสารเคมีตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตวและสิ่งปนปลอม
033422 กระบวนการผลิตวัตถุดบิ อาหารสัตว (Feedstuff Processing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 033321
หลักการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว การสีขา ว การทําแหง การบีบและการสกัดน้ํามัน
พืช การผลิตวัตถุดิบจากปลาปน เศษเหลือจากอุตสาหกรรมปลากระปอง เศษเหลือจากโรงฆาสัตว
โรงงานอุตสาหกรรม นมและผลิตภัณฑนม มีการศึกษานอกสถานที่
033423 หลักการผลิตอาหารสัตว (Principles of Feed Processing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 033321
หลักการผลิตอาหารสัตว การบดละเอียด การผสมอาหาร การอัดเม็ดอาหาร การ
จัดการวัตถุดบิ อาหารในโรงงานถังเก็บอาหาร ระบบไอน้ําในกระบวนการผลิตอาหารสัตว
กระบวนการผลิตอาหรสัตวดวยระบบอัตโนมัติ การออกแบบโรงงานอาหารสัตว มีการศึกษานอก
สถานที่

5

033424

การผลิตอาหารสัตวขั้นสูง (Advanced Feed Processing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 033321
กระบวนการวิธีผลิตอาหารในรูปแบบพิเศษ หลักและวิธกี ารเอ็กซทรูด การผลิต
อาหารสัตวน้ํา และสัตวเลี้ยง การประยุกตกระบวนการเอ็กซทรูด การผลิตอาหารแคปซูลขนาดเล็ก
การผลิตอาหารผสมเสร็จสําหรับสัตวสี่กระเพาะ
033425 การใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว (Forage Utilization)
3(2-3)
พื้นฐาน : 036221 หรือ 033321 หรือ 029412
ความสําคัญของการเตรียมดินเพื่อการปลูกสรางทุงหญา คุณภาพและปริมาณของ
ทุงหญา การจัดการทุงหญา การตัด การปลอยสัตวเขาแทะเล็ม และการถนอมพืชอาหารสัตวไวใชใน
ฤดูที่ขาดแคลน การปรับปรุงทุงหญาเพื่อใหไดอาหารหยาบคุณภาพสูง มีการศึกษานอกสถานที่
033426 โภชนศาสตรสัตวประยุกต (Applied Animal Nutrition)
3(3-0)
พื้นฐาน : 033321
การประยุกตใชอาหารเสริมในสูตรอาหารสัตวเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
ผลิตผลจากสัตว การควบคุมคุณภาพและการประเมินสูตรอาหาร
033431 พันธุศาสตรโมเลกุลทางสัตว (Animal Molecular Genetics)
3(3-0)
พื้นฐาน : 730311
ทางพันธุศาสตรโมเลกุลทางสัตวศาสตร การซ้ํากันของลําดับนิวคลีโอไทดที่กระจาย
ในยีโนมของสัตว การใชประโยชนจากการซ้ํากันของนิวคลีโอไทดเพือ่ ทําแผนที่โครโมโซม การเพิ่ม
จํานวนดีเอนเอดวยเครื่องพีซีอาร การคัดเลือกและโคลนยีน เทคนิคทางพันธุศาสตรโมเลกุลเพือ่ การ
ประยุกตใชในทางสัตวศาสตร
033441 เทคโนโลยีชวี ภาพทางสรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตว
3(2-3)
(Biotechnology in Animal Reproductive Physiology)
พื้นฐาน : 033242
กายวิภาคศาสตรและ สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุของสัตวเลีย้ ง พอแมพันธุ การ
เก็บน้ําเชื้อ การประเมินและเทคนิคการผสมเทียม การจับสัด การตรวจการตั้งทอง การจัดการกอน
และหลังคลอด โรคทางการสืบพันธุ การบันทึกการผสมเทียมและการถายฝากตัวออน
033442 สรีรวิทยาประยุกตเพื่อการผลิตสัตว
3(2-3)
(Applied Physiology for Animal Production)
พื้นฐาน : 033242
การประยุกตสรีรวิทยาของสัตวเพื่อการผลิตสัตวในประเทศไทย การจัดการเลี้ยง
สัตวพนั ธุแทและลูกผสม เทคโนโลยีชวี ภาพเพื่อปรับปรุงการผลิตสัตว และความสมบูรณพันธุ
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033451

การจัดการสุขภาพสัตว (Animal Health Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 033351
หลักการจัดการฟารมเพื่อการปรับตัวของพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม หลักการ
จัดการฟารมสัตวใหปลอดโรค การจัดการสุขภาพของฝูงสัตว หลักการใชยาและวัคซีน
033452 โรคสัตวและการดูแลสุขภาพ (Animal Diseases and Health Care)
3(2-3)
พื้นฐาน : 033451
หลักการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลสุขภาพ หลักการใชยารักษาโรคและหลักการใช
ผลิตภัณฑทางชีวภาพของสัตวเพื่อตรวจและปองกันโรคสัตว
033461 หลักวิทยาศาสตรเนื้อสัตว (Principles of Meat Science)
3(2-3)
พื้นฐาน : 036221
การเจริญและการเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อ ไขมัน และกระดูก การจําแนกชั้นสัตว
สําหรับฆา ขัน้ ตอนการฆาและตัดแตงซาก การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกลามเนื้อไปเปนเนื้อสัตว
หลักการจําแนกคุณภาพซาก หลักสุขาภิบาลและการสาธารณสุข กฎหมายและขอบังคับ การตลาด
ทฤษฎีและหลักปฏิบตั ิในการแปรรูปเนื้อสัตว คุณคาทางโภชนาการของเนื้อสัตวและทฤษฎีของการ
ทําใหสุก และหลักการประกอบอาหร
033462 หลักวิทยาศาสตรน้ํานม (Principles of Dairy Science)
3(2-3)
พื้นฐาน : 732214
องคประกอบของน้ํานม คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ํานมและ
ผลิตภัณฑนม การทําความสะอาดอุปกรณ กระบวนการผลิตภัณฑนม ระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงาน
มีการศึกษานอกสถานที่
033463 การจัดการผลิตผลจากสัตวปก (Poultry Product Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 036221
ภาพรวมการผลิตเนื้อและไขจากสัตวปก ชนิดพันธุสตั วปกเพื่อการผลิตเนื้อและไข
กายวิภาคสัตวปกที่เกี่ยวเนือ่ งกับการผลิตเนื้อ การขนสง และการพัก ขั้นตอนการฆาในโรงงาน
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ การตัดแตงซาก และการบรรจุหีบหอ การจัดการไขเพือ่ การคา การแปร
สภาพเปนอาหารกึ่งสําเร็จรูป การเก็บรักษาการวางจําหนาย และการควบคุมคุณภาพ มีการศึกษา
นอกสถานที่
033464 การจัดการผลิตผลจากปศุสัตว (Livestock Product Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 036221
ภาพรวมปริมาณและมูลคาของผลผลิตจากปศุสตั ว การรวบรวม การขนสง การ
จัดแบงเกรด การเก็บรักษา และการจําหนายผลิตผลจากสัตวประเภทเนื้อและนม การจัดการผลิตผล
พลอยไดที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ ระบบการตลาดทั้งภายในประเทศและการสงออก การพัฒนาเพื่อ
การสงออก มีการศึกษานอกสถานที่
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033465

เทคโนโลยีการฆาสัตว (Slaughtering Technology)
3(3-0)
พื้นฐาน : 036221
หลักการและวัตถุประสงคของการฆาสัตวตามมาตรฐานสากลเชิงเปรียบเทียบ การ
ขนสงและการพักสัตว แบบออกแบบโรงฆาสัตวและขัน้ ตอนดําเนินงาน เครื่องมือและอุปกรณ หอง
เย็น หลักของความสะอาด การตรวจและการแบงเกรดซาก การจัดการซาก การจัดการซากกอนตัด
แตงและการจัดการของเสีย
มีการศึกษานอกสถานที่
033466 การควบคุมคุณภาพในการผลิตเนื้อสัตว
3(3-0)
(Quality Control in Meat Production)
พื้นฐาน : 002461
หลักการและวัตถุประสงคของระบบเอชเอซีซีบี การใชระบบเอชเอซีซีบี ในการผลิต
เนื้อสัตวจากระดับฟารมจนถึงเนื้อสัตวทพี่ รอมสําหรับการแปรรูป การออกแบบระบบเอชเอซีซบี ี
และการนําไปใชงานดานเนือ้ สัตว มีการศึกษานอกสถานที่
033471 ระบบสารสนเทศทางสัตว (Animal Information System)
3(2-3)
โครงสรางขั้นพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางสัตว การใชและการสรางระบบ
สารสนเทศโดยเทคโนโลยีอินเทอรเนตและอินทราเนต การสรางมัลติมีเดียเพื่อใชในระบบสารสนเทศ
ทางสัตว ระบบสารสนเทศในสัตวเลีย้ งชนิดตาง ๆ การใชซอฟตแวรทางสัตวบาลการวิเคราะหขอมูล
ผานระบบสารสนเทศทางสัตว
3(2-3)
033472 ชีวสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสัตวศาสตร
(Bioinformatics and Computer packages in Animals Science)
พื้นฐาน : 734111
ความรูพื้นฐานดานชีวโมเลกุลและชีวเคมีของสัตว ฐานขอมูลทางสัตวศาสตรและการใช
ประโยชน โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสัตวศาสตร
033473 การจําลองดวยคอมพิวเตอรเพื่อปรับปรุงพันธุสัตว
1(0-3)
(Computer Simulation in Animal Breeding)
พื้นฐาน : 033231
ทฤษฎี สถิติพนื้ ฐาน และการใชซอฟตแวรเพื่อการจําลองดวยคอมพิวเตอรทางสัตวศาสตร
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อการปรับปรุงพันธุสตั ว
033481 ของเสียจากสัตวและการจัดการ (Animal Waste and Management)
3(2-3)
พื้นฐาน : 036221
ลักษณะและคุณภาพของเสียจากฟารมเลีย้ งสัตว การจัดการของเสีย การบําบัดและ
การนําไปใชประโยชน
033482 โรงเรือนและอุปกรณเลี้ยงสัตว (Animal Housing and Equipment)
3(2-3)
พื้นฐาน : 036221
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สรีรวิทยาสิ่งแวดลอมของสัตว พฤติกรรมของสัตว หลักการสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตว
ระบบการระบายอากาศ การกําจัดของเสีย การออกแบบคอกและอุปกรณการเลี้ยงสัตว การวาง
แผนผังฟารมเลี้ยงสัตว การประมาณราคา
033491 ระเบียบวิธวี จิ ัยพื้นฐานทางสัตวศาสตร
3(3-0)
(Basic Research Methods in Animal Science)
พื้นฐาน : 734111
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจยั
การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและ
ตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
033496 เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร (Selected Topics in Animal Science)
1-3
เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร ในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
033497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางสัตวศาสตร ในระดับปริญญาตรี
033498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาและคนควาทางสัตวศาสตร ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเปนรายงาน
033499 การฝกงาน III (Practicum III)
1-3
ประสบการณจากการฝกงานนอกสถานที่ จากแหลงฝกงานที่ไดรับการรับรองจาก
ภาควิชาสัตวบาล การประเมินผลทั้งในสวนความรูและทักษะ การสงรายงานสรุปการฝกงาน
ภายหลังการฝกงาน
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