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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
Bachelor of Science Program in Animal Science
วท.บ. (สัตวศาสตร) B.Sc. (Animal Science)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

มุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูดานสัตวศาสตร มีทักษะในการปฏิบัติงานยึดมั่นจรรยาบรรณ
และกาวทันกระแสโลกาภิวัตน
วัตถุประสงค ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู ทักษะทางสัตวศาสตร มีความสามารถบูรณาการกับสาขาอื่นๆ เพื่อการศึกษา คนควา วิจัย
และประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคม และชุมชนทองถิ่น
2) มีคุณธรรม และจริยธรรม ใฝรู ตระหนักในการใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางรูคุณคาและยั่งยืน
3) มีคานิยมที่ดีทางดานสัตวศาสตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รักและภูมิใจในการประกอบอาชีพ
ทางดานสัตวศาสตร สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
18 หนวยกิต
2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
21 หนวยกิต
2.3 วิชาเฉพาะดาน
49 หนวยกิต
2.3.1 บังคับเรียน
22 หนวยกิต
2.3.2 เลือกเรียน
27 หนวยกิต
2.4 วิชาชีพเฉพาะดาน
6 หนวยกิต
3. หมวดเลือกเสรี
6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) วิชาภาษา
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
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30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)

หนา 1

1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
1500108
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
1500109
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
4011309
ฟสิกสพื้นฐาน
Fundamental Physics
4021118
เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
4031107
ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
4111104
หลักสถิติ
Principles of Statistics
2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3561105
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
3592202
เศรษฐศาสตรการเกษตร
Agricultural Economics
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร

3(3-0)
12 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9

หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

94 หนวยกิต
18 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
21 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
หนา 2

4021107
4022501
4031301
4032401
4032601

5001102
5004902
5004905
5011101
5041101
5042401
5044508
5121101
5022601
5041102
5041401
5042101

เคมีอินทรียพื้นฐาน
Fundamental of Organic Chemistry
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
สัตววิทยา
Zoology
พันธุศาสตร
Genetics
จุลชีววิทยา
Microbiology
2.3) วิชาเฉพาะดาน
2.3.1) บังคับเรียน
หลักพืชศาสตร
Principles of Plant Science
ปญหาพิเศษ
Special Problems
การวิจัยทางสัตว
Animal Research
ปฐพีวิทยา
Soil Science
การผลิตสัตว
Animal Production
โภชนศาสตรสัตว
Animal Nutrition
สัมมนาทางสัตวศาสตร
Seminar on Animal Science
งานชางเกษตร
Farm Mechanics
2.3.2 เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
พืชอาหารสัตว
Forage Crops
การผลิตสัตวปก
Poultry Production
อาหารและการใหอาหารสัตว
Feeds and Feeding
การผลิตไกเนื้อ
Broiler Production
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
49 หนวยกิต
22 หนวยกิต
3 (2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
1(0-3)
3(2-2)
27 หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
หนา 3

5042102
5042103
5042201
5042302
5042305
5042504
5043104
5043401
5043402
5043403
5043502
5043503
5043504
5043506
5043508
5044401
5044402
5044403

การผลิตไกไข
Layer Production
การผลิตนกกระทา
Quail Production
การผลิตสุกร
Swine Production
การผลิตโคนม
Dairy Production
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
Cattle and Buffalo Production
การผสมเทียม
Artificial Insemination
การฟกไขและการจัดการโรงฟก
Incubation and Hatchery Management
โภชนศาสตรสัตวปก
Poultry Nutrition
โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว
Monogastric Nutrition
โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
Ruminant Nutrition
การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน
Integration of Livestock Enterprises
การจัดการของเสียอันเนื่องจากสัตว
Animal Waste Management
เทคนิคการเลี้ยงสัตวเฉพาะอยาง
Techniques of Specific Animal Production
การเลี้ยงสัตวทดลอง
Laboratory Animal Production
สุขศาสตรสัตว
Animal Hygiene
โภชนศาสตรสัตวประยุกต
Applied Animal Nutrition
การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว
Animal Feed Analysis
สารพิษในอาหารสัตว
Animal Feed Toxicity
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)

หนา 4

5044404
5044405
5044406
5044501
5044503
5051201
5052101
5052301
5054403
5052801
5054803

เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ
Meat and Meat Products
น้ํานมและผลิตภัณฑนม
Milk and Milk Products
ไขและเนื้อไก
Egg and Chicken Meat
การปรับปรุงพันธุสัตว
Animal Breeding
พฤติกรรมสัตว
Animal Behavior
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
Animal Anatomy and Physiology
โรคสัตวสูคน
Zoonosis
เภสัชวิทยาเบื้องตน
Introduction to Pharmacology
สุขศาสตรเนื้อสัตว
Meat Hygiene
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสัตวศาสตร
Preparation for Professional Experience in Animal Science
การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวศาสตร
Field Experience in Animal Science

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

หนวยกิต
1(90)
5(450)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเรียนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้นักศึกษาสามารถเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร

หนา 5

คําอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอย า งถู ก ต อ งและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด
และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณ
อักษร วาจา และสื่อประสม
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสั มพันธ ระหว างภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อ
การอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร

หนา 6

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการ
รวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบั ญญัติจ ราจรทางบก พระราชบัญญัติย าเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบต อสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวั นที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ ของ
มนุ ษ ย ตรรกวิ ท ยา การคิ ด เชิ ง สั ง คมศาสตร การคิ ด เชิ ง ศาสนศาสตร การคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกบั การพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสั มพันธร ะหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด านต าง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
4011309 ฟสิกสพื้นฐาน
3(2-2)
Fundamental Physics
ระบบหนวยและการวัด ปริมาณสเกลารและเวกเตอร การเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะ
ตางๆ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กําลังพลังงาน กฎการอนุรักษของพลังงานและโมเมนตัม
เสี ย งและการได ยิ น สมบั ติ ข องสสาร ปรากฏการณ ท างความร อ นและอุ ณ หพลศาสตร ป ระจุ ไ ฟฟ า
สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา กระแสไฟฟา กฎของโอหม ไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา
แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ โครงสรางอะตอมและสเปกตรัม กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช
โดยจัดใหมีการปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาตามความเหมาะสม
4021118 เคมีพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Chemistry
หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสมสารละลาย สาร
แขวนลอย ระบบเปด ระบบปด กฎอนุรักษพลังงาน กฎสวนประกอบ จํากัด อะตอม โครงสรางอะตอม ตาราง
ธาตุ โมเลกุล พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงของสาร ปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี กรด เบส
เกลือ อินดิเคเตอร ชนิด สมบัติ และประโยชนของออกไซด ปฏิบัติการที่สอดคลองกับภาคบรรยาย
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Biology
สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบตาง ๆ
ของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต กําเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
English through specific fields, such as science, technology and commerce to
improve students’ knowledge in particular fields as well as their ability to learn English
through their own motivation to use the language. Discussion of ideas from texts and
highlight of presentation techniques included.
1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
Reading and writing skills to cope with future career demands including
practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and
specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements,
itineraries and the internet including writing practices in job application letters and
resumes, note-taking and summarizing chosen texts.
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4111104

หลักสถิติ
3(3-0)
Principles of Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชนของสถิติ บทประยุกตใชในแตละวิชา ขั้นตอนการใชสถิติเพื่อ
การตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม ชนิดของตัวแปรสุม การแจกแจง แบรนูลลี ทวิ
นาม ปวซง ไฮเปอรจีออเมตริก การแจกแจงปกติ คาคาดหมายและโมเมนตของตัวแปรสุม การแจกแจงของคาที่
ไดจากตัวอยาง การประมาณคาเบื้องตน การทดสอบสมมุติฐานเบื้องตน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
และการพยากรณ
2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3561105 การเปนผูประกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวนการพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการที่ดี หลัก
ทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน ความคิดสรางสรรค เริ่มจากธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอม
และขนาดใหญ การจั ด ทํ าแผนธุ ร กิ จ การจัดตั้งธุรกิจ การบริห ารจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
การตลาด การประชาสัมพั นธ การลงทุน การวาจางและการเหมาชว งการผลิต นโยบาย สิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการประกอบการ กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการนวัตกรรมและ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
3592202
เศรษฐศาสตรการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Economics
ขอบเขตของวิ ช าเศรษฐศาสตร บทบาทการเกษตรตอ การพัฒ นาเศรษฐกิจ โครงสร างทาง
เศรษฐกิจการเกษตร ปญหาดานการเกษตร หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการเกษตร สินเชื่อการตลาดและ
ราคาผลผลิตการเกษตรการบริโภค สหกรณการเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายของการเกษตรทางการคา
ระหวางประเทศและการผลิต
4021107
เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(2-2)
Fundamental of Organic Chemistry
การเกิ ดไฮบริ ดออร ปทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยา เคมี อินทรีย การเรียกชื่อสมบัติ
กายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบ
อินทรียที่มีหมูฟงกชั่น เฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอนซิลิกและอนุพันธอะมีนและ
สารประกอบโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน คารโบไฮเดรท ไขมัน
4022501
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2)
Basic Biochemistry
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4021118 เคมีพื้นฐาน
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พรอมทั้งสมบัติ หนาที่และบทบาทของเซลลและองคประกอบของ
เซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน ฮอรโมน การยอยและการดูดซึม
อาหาร เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
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4031301

สัตววิทยา
3(2-3)
Zoology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท การศึกษาดานสัณฐานวิทยา กายวิภาค
สรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการการรวบรวมและเก็บตัวอยางสัตว กา
กรศึกษาภาคสนาม
4032401
พันธุศาสตร
3(2-3)
Genetics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมารคาดคะเน ผลลัพธที่
เกิดในลูกผสม ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ จีนและโครโมโซม การจําลองของสารพันธุกรรม จีน
เชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน เพศ การกําหนดเพศ มัลติเปลแผลลีส การควบคุมของจีนเชิงปริมาณและคุณภาพ
ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับจีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตรประชากร การ
ถายทอดพันธุกรรมนอกสวนนิวเคลียส
4032601
จุลชีววิทยา
3(2-3)
Microbiology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรู พื้นฐานของจุล ชีว วิทยา ศึกษาเปรีย บเทีย บโพรคาริโอตและยู คาริโ อต การจําแนก
ประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุการควบคุมความสัมพันธของจุลินทรียตออาหาร
น้ํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดตอและภูมิตานทาน การศึกษาภาคสนาม
3) วิชาเฉพาะดาน
3.1) บังคับเรียน
12 หนวยกิต
5001102
หลักพืชศาสตร
3(2-2)
Principles of Plant Science
ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาที่สําคัญของราก ลําตน
ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของพืช ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของพืช การจําแนกประเภท
พืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและและวิธีการปลูกพืชแบบตาง ๆ หลักการบํารุงรักษา หลักการ
ขยายพันธุและปรับปรุงพันธุพืช หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิตและวิทยาการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ปฏิบัติการ ในหองปฏิบัติการ และแปลงปฏิบัติการพืชตามเนื้อหา
5004902
ปญหาพิเศษ
3(3-0)
Special Problems
คน คว าป ญหาการเกษตรที่เกี่ยวของกับงานที่เรีย น รายงานคน ควาของนักศึกษา จากการ
ทดลองดานตาง ๆ หรือการทดลองจากสิ่งประดิษฐ รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น หรือดําเนินการวิจัย หรือออก
แบบสอบถามบุคคลตาง ๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร

หนา 10

5004905

การวิจัยทางสัตว
3(2-2)
Animal Research
หลักและวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร การกําหนดปญหาการวิจัย การวางรูปแบบการวิจัย การสราง
วัตถุประสงคและสมมติฐานของงานวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการวางแผนการทดลองแบบตางๆ การ
วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
5044508
สัมมนาทางสัตวศาสตร
1(0-3)
Seminar on Animal Science
การอภิปรายกลุม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ การรวบรวมขอมูลตาง ๆ รวมทั้ง
ปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานทางสัตวศาสตรของประเทศไทย
5011101
ปฐพีวิทยา
3(2-2)
Soil Science
ความสํ าคั ญของดิ น การกําเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีว ภาพของดิน ธาตุ
อาหารพืช ปุยและการใชปุย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้ําสําหรับปลูกพืช การพังทลายของดิน การอนุรักษ
ดินและน้ํา ชนิดของดินในประเทศไทย ปฏิบัติการ การกําเนิด-ดิน การวิเคราะหคุณสมบัติตางๆ ของดิน การหา
ความชื้นของดิน การศึกษาตัวอยางปุย การเปรียบเทียบคุณสมบัติของปุยโดยการปลูกหรือทดลอง การทําปุย
หมัก การใชปุยอินทรียในแปลงทดลอง
5041101
การผลิตสัตว
3(2-2)
Animal Production
ประโยชน แ ละความสํ า คั ญ ของการผลิ ต สั ต ว ความเหมาะสมของการผลิ ต สั ต ว กั บ
สภาพแวดลอม พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของการผลิตสัตว พื้นฐานของการปรับปรุง
พันธุสัตว การเลี้ยงดูและบํารุงรักษาสัตวในระยะตางๆ อาหารและการใหอาหารสัตว การปองกันและควบคุม
รักษาโรคสัตว การจัดการฟารมสัตวเพื่อการใหผลผลิตของสัตว การจัดจําหนายและการทําผลิตภัณฑจากสัตว
บัญชีที่จําเปนในการผลิตสัตว
5042401
โภชนศาสตรสัตว
3(3-0)
Animal Nutrition
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
ลักษณะสวนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดตาง ๆ ความจําเปนของสารอาหารและ
ขบวนการในรางกายสัตวที่จะเปลี่ยนสารอาหารใหเปนประโยชนแกตัวสัตว
5121101
งานชางเกษตร
3(2-2)
Farm Mechanics
ประวัติและความสําคัญของการพัฒนาเครื่องมือชางเกษตร ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับงานชาง
โลหะ ชางไม ชางปูน ชางไฟฟา และเครื่องจักรกล โรงงาน การบํารุงรักษา ความปลอดภัยในโรงงาน การ
จัดการโรงงาน
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3.2) เลือกรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 27 หนวยกิต
5022601
พืชอาหารสัตว
3(2-2)
Forage Crops
การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว ลักษณะทาง พฤกษศาสตร คุณคาทางอาหาร
การปลูกสรางและการจัดการทุงหญาและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาการแปรรูปและการใชประโยชนจากพืช
อาหารสัตว การเก็บรวบรวมตัวอยางอาหารสัตวตาง ๆ และฝกปฏิบัติตามเนื้อหารายวิชา
5041102
การผลิตสัตวปก
3(2-2)
Poultry Production
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
ประโยชนและความสําคัญของสัตวปก ปญหาและแนวทางแกปญหาเกี่ยวกับสัตวปก ประเภท
และชนิดของสัตวปก การคัดเลือก การผสมพันธุโรงเรือนและอุปกรณวิธีการเลี้ยงดู อาหารและการใหอาหาร
การปองกันและการรักษาโรคสัตวและฝกปฏิบัติตามเนื้อหารายวิชา
5041401
อาหารและการใหอาหารสัตว
3(2-2)
Feed and Feeding
ความสําคัญของอาหารสัตว ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบที่ใชเปนอาหารสัตว
ส ว นประกอบและคุ ณค าของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การคํ านวณและการผลิ ตอาหารใหถูก สัด สว น
อุตสาหกรรมอาหารสัตว พ.ร.บ.อาหารสัตว โรคขาดอาหารของสัตวและฝกปฏิบัติตามเนื้อหารายวิชา
5042101
การผลิตไกเนื้อ
3(2-2)
Broiler Production
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงไกเนื้อ ประเภทและพันธุของไกเนื้อโครงสรางและ
องคประกอบของไกเนื้อ การเลี้ยงดู อาหารและการใหอาหาร การคัดเลือก การขยายและการปรับ ปรุงพันธุ
โรงเรือนและอุปกรณ การปองกันและการรักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชี ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของไกเนื้อและฝกปฏิบัติตามเนื้อหารายวิชา
5042102
การผลิตไกไข
3(2-2)
Layer Production
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
ประโยชนประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงไกไข ประเภทและพันธุของไกไขโครงสราง
และองคประกอบของไกไข การคัดเลือกพันธุ การขยายและปรับปรุงพันธุโรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดู
อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการรักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชี ปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของไกไข
5042103
การผลิตนกกระทา
3(2-2)
Quail Production
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงนกกระทา ประเภทและพันธุของนกกระทา โครงสราง
และองคประกอบของนกกระทา การคัดเลือกพัน ธุและการปรับปรุงพัน ธุ โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดู
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อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการรักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชี ปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของนกกระทา
5042201
การผลิตสุกร
3(2-2)
Swine Production
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
ประโยชนและความสําคัญในการเลี้ย งสุกรประเภทและพัน ธุสุกรการคัดเลือกพันธุและการ
ปรับปรุงพันธุ ระบบการจัดการฟารมสุกรแบบตาง ๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะตาง ๆ อาหารสุกรการทํา
ทะเบียนประวัติโรคและการสุขาภิบาล การตลาด ปญหาการเลี้ยงสุกรและแนวทางในการแกปญหาสําหรับ
เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร
5042302
การผลิตโคนม
3(2-2)
Dairy Production
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคนม พันธุโคนม หลักและวิธีการคัดเลือกและการผสม
พันธุโคนม โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงดูโคนม การจัดการฝูงโคนม โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม
คุณภาพน้ํานมการจดสถิติและการทําบัญชี
5042305
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
3(2-2)
Cattle and Buffalo Production
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ พันธุโคเนื้อและกระบือหลักการ
คัดเลือกและผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารม โคเนื้อ อุปกรณและโรงเรือน อาหารและการใหอาหารโคเนื้อและ
กระบือ การจัดการฝูงโคเนื้อและกระบือ การใชแรงงานจากโคเนื้อและกระบือ การทําทะเบียนประวัติ การจด
บันทึกตางๆการตลาดโคเนื้อและกระบือมาตรฐานฟารมโคเนื้อ
5042504
การผสมเทียม
3(2-2)
Artificial Insemination
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
ประโยชน แ ละความสํ า คั ญ ของการผสมเที ย ม กายวิ ภ าคและสรี ร วิ ท ยาระบบสื บ พั น ธุ
การเตรี ย มและการเก็ บ รั ก ษาน้ํ า เชื้ อ เทคนิค การผสมเทีย ม การประเมิ น ประสิทธิ ภ าพของการผสมเทีย ม
สรีรวิทยาของการสืบพันธุ อาหารและ กระบวนการสืบพันธุ โรคและปญหาอื่นๆที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ การ
รี ด น้ํ า เชื้ อ การตรวจ คุ ณภาพน้ํ าเชื้ อ การขยายหรือ การเจือ จางน้ํา เชื้ อ การเก็ บรั กษา น้ํา เชื้อ การฉี ดเชื้ อ
การพิสูจนการผสมติด
5043104
การฟกไขและการจัดการโรงฟก
3(2-2)
Incubation and Hatchery Management
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
สัตวปก หลักและการปฏิบัติในการฟกและการจัดการ การเก็บรักษาไขฟก การคัดเพศลูกสัตว
ปก การเลี้ยงดูสัตวปกในระยะแรก การทําพันธุประวัติของสัตวปก
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5043401

โภชนศาสตรสัตวปก
3(2-2)
Poultry Nutrition
ระบบการย อ ยอาหารของสั ต ว ป ก การศึ ก ษาเรื่ อ งความต อ งการทางพลั ง งานโปรตี น
คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ และไวตามิน เพื่อการดํารงชีวิต การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของสัต วปก
การยอยอาหาร และการดูดซึมอาหารจําพวกคารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดอะมิโน การคิดคํานวณสูตรอาหาร
สําหรับสัตวปก
5043402
โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว
3(2-2)
Monogastric Nutrition
ระบบยอยอาหารของสัตวกระเพาะเดี่ยว การศึกษาเรื่องความตองการทางพลังงาน โปรตีน
คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ และไวตามิน เพื่อการดํารงชีวิต การเจริญเติบโต และการใหผลผลิต การยอย
อาหาร และการดู ด ซึมอาหารจํ าพวกคารโบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับ
กระเพาะเดี่ยว
5043403
โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
3(2-2)
Ruminant Nutrition
ระบบการยอยอาหารของสัตวเคี้ยวเอื้อง กระบวนการทางสรีรวิทยากระบวนการทางเคมี และ
การเปลี่ ยนแปลงทางเคมีที่เ กี่ย วของกั บการใชอาหารใหเปน ประโยชนตอรางกาย ประเภทของอาหาร วิธี
ตรวจสอบและประเมินคุณคาอาหาร ความตองการ การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตวใหญชนิดตางๆ
5043502
การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน
3(2-2)
Integration of Livestock Enterprises
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
ศึกษาการเลี้ยงสัตวรวมกัน เพื่อใชมูลสัตวเปนอาหาร หรือกับงานเกษตรอยางอื่น อัตราการ
เลี้ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารที่ใชสมทบ การผลิต การจัดการวงจรการผลิต ตนทุนการผลิตและ
การจําหนาย
5043503
การจัดการของเสียอันเนื่องจากสัตว
3(3-0)
Animal Waste Management
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4021107 เคมีอินทรียพื้นฐาน และ 4032601 จุลชีววิทยา
การจั ดการของเสี ยและสิ่งเหลือใชจ ากการเลี้ยงสัตว การนําเอาของเสียและสิ่งเหลือใชมา
ดัดแปลงใหเปนประโยชน
5043508
สุขศาสตรสัตว
3(2-2)
Animal Hygiene
หลักการและวัตถุประสงคของสุขศาสตรสัตวเครื่องมือทางสุขศาสตรสําหรับสุขภาพสัตวการ
ควบคุมและปองกันโรคระบบความปลอดภัยทางชีวภาพวัคซีนและโปรแกรมการทําวัคซีนหลักการทางเภสัช
วิทยาเพื่อรักษาและปองกันโรค
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5043504

เทคนิคการเลี้ยงสัตวเฉพาะอยาง
3(2-2)
Techniques of Specific Animal Production
เลือกเรียนสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของทองถิ่นตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับ
ประเภทและพันธุ โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยง ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยง การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ
การตลาด
5043506
การเลี้ยงสัตวทดลอง
2(1-2)
Laboratory Animals Raising
ความสําคัญ และประโยชนของสัตวทดลอง ชนิดของสัตวทดลอง การเลี้ยงสัตวทดลอง การให
อาหาร การผสมพั นธุ สรีร วิทยาทั่ว ไป การนําสัตวทดลองมาใชศึกษาโรคตาง ๆ โรคและการปองกันรักษา
สัตวทดลอง
5044401
โภชนศาสตรสัตวประยุกต
3(2-2)
Applied Animal Nutrition
การประยุกตใชวัตถุดิบเพื่อเปนอาหารสัตว โดยพิจารณาจากคุณคาทางอาหารของวัตถุดิบนั้น
ขอดี ขอเสียของวั ตถุดิบแตละชนิดเมื่อใชเลี้ยงสัตว โดยพิจารณาผลที่จ ะเกิดขึ้นในขบวนการตางๆ ภายใน
รางกายสัตว และวิธีการปรับปรุงวัตถุดิบเพื่อใหเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตวชนิดตางๆ
5044402
การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว
3(2-2)
Animal Feed Analysis
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041401 อาหารและการใหอาหารสัตว และ
5021107 เคมีอินทรียพื้นฐาน
ปญหาของการใชอาหารสัตวในประเทศไทยการตรวจและการวิเคราะหคุณภาพอาหารสัตวโดย
ใชกลองจุลทรรศน และการวิเคราะหคุณภาพของอาหารแบบตางๆ
5044403
สารพิษในอาหารสัตว
3(3-0)
Animal Feed Toxicity
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
ประเภทของสารพิษในอาหาร การเกิดสารพิษในอาหาร การทําลายสารพิษในอาหาร การ
ตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว ลักษณะอาการของสัตวที่กินอาหารที่มีสารพิษ การแกไขและการปองกันรักษา
สัตวที่กินอาหารที่มีสารพิษ
5044404
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ
3(2-2)
Meat and Meat Products
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
โครงสรางและองคประกอบของเนื้อสัตว การเก็บรักษาเนื้อสัตว การแปรรูปเนื้อสัตว การบรรจุ
หีบหอ การจัดการตลาด
5044405
น้ํานมและผลิตภัณฑนม
3(2-2)
Milk and Milk Products
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
โครงสรางและองคประกอบของน้ํานม การตรวจสอบคุณภาพน้ํานม การเก็บรักษาน้ํานม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอ การตลาด
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5044406

ไขและเนื้อไก
3(2-2)
Egg and Chicken Meat
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
โครงสรางและองคประกอบของไขและเนื้อไก การเก็บรักษาไขและเนื้อไกการแปรรูปไขและ

เนื้อไก การตลาด
5044501
การปรับปรุงพันธสัตว
3(3-0)
Animal Breeding
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
หลักพื้นฐานและการใชหลักทางพันธุกรรมในการปรับปรุงลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจของสัตว
โดยเนนการคัดเลือก ความแปรผัน ประมาณคาอัตราพันธุกรรม ระบบการผสมพันธุและการประมาณคาของพอ
และแมพันธุ
5044503
พฤติกรรมของสัตว
3(2-2)
Animal Behavior
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5041101 การผลิตสัตว
พฤติกรรมของสัตว อิทธิ พลของฮอรโมนและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ พฤติกรรมและประโยชน
ของพฤติกรรมที่สัตวแสดงออก
5051201
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
3(2-2)
Animal Anatomy and Physiology
วิชาที่ตองเรียนมากอน:4031301 สัตววิทยา
ศึกษาความรูพื้นฐานทางสรีรวิทยาและกายวิภาคของสัตว สวนประกอบของเซลล ชนิดเนื้อเยื่อ
และระบบอวัยวะ การเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของเซลล เนื้อเยื่อ และกระบวนการทางสรีรวิทยา
ที่สําคัญของสัตว การหายใจ การลําเลียง การขับถาย กลไกการประสานงานและควบคุมการทํางานของระบบ
รางกายของสัตว
5052101
โรคสัตวสูคน
2(1-2)
Zoonosis
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวทั่วไป
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคสัตวสูคน สาเหตุ การติดตอ อาการ การรักษา การควบคุม
และปองกัน การจัดการสุขภาพสัตว หลักการสุขาภิบาลในฟารมปศุสัตว การผาซากเพื่อชันสูตรโรค การเก็บ
ตัวอยาง
5052301
เภสัชวิทยาเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Pharmacology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4021101 เคมีพื้นฐาน
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา การเปลี่ยนแปลง การขับถาย การเกิดปฏิกิริยา
ของยาในรางกายของสัตว การใชยาประเภทตางๆรวมถึงอาหารเสริมและสารเรงการเจริญเติบโต
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5054803

สุขศาสตรเนื้อสัตว
3(3-0)
Meat Hygiene
ความหมาย และความสํา คั ญของสุ ขาภิ บาล การสุ ขาภิ บาล การตรวจวิเ คราะห คุ ณภาพ
ผลิตภัณฑเนื้อสัตว ตลอดจนการจัดการสุขศาสตรของเนื้อสัตวควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับการ
บริโภค
5052801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสัตวศาสตร
1(90)
Preparation for Professional Experience in Animal Science
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชี พทางสัตว
ศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจต
คติ แรงจู งใจ และคุ ณลั กษณะที่ เ หมาะสมกับวิช าชีพ โดยการกระทําในสถานการณห รือรูปแบบตางๆ ซึ่ ง
เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้นๆ
5054803
การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวศาสตร
5(450)
Field Experience in Animal Science
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5052801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสัตวศาสตร
การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานสัตวศาสตร ณ สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด
จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝก
ประสบการณวิชาชีพแลว
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