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หมูวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว 

(ANSC) 

 หมูวิชา วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว ซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา

ออกเปนดังน้ี  

 

1. ทั่วไป       ( ANSC-1--) 

2. การผลิตและการจัดการสัตว     ( ANSC-2--) 

3. อาหารและโภชนศาสตร     ( ANSC-3--) 

4. กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว    (ANSC-4--) 

5. โรคและสุขาภิบาลสัตว     (ANSC-5--) 

6. เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว     (ANSC-6--) 

7. มาตรฐานและความปลอดภัยในสัตว    (ANSC-7--) 

8. การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา   (ANSC-8--) 

9. ปญหาพิเศษ สัมมนา หัวขอศึกษาพิเศษ   ( ANSC-9--) 
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หมูวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว 

(ANSC) 

รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ANSC1101  หลักการผลิตสัตว 3(3-0-6) 

ANSC2201  การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะเดี่ยว 3(2-3-4) 

ANSC2202  การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะรวม 3(2-3-4) 

ANSC2301  โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว 3(2-3-4) 

ANSC2303  กระบวนการผลติอาหารสตัว 3(2-3-4) 

ANSC2401  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 1 3(2-3-4) 

ANSC2402  ภายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2 3(2-3-4) 

ANSC2501  โรคและการสุขาภิบาลสัตว 3(3-0-6) 

ANSC2502  การจัดการโรคและสุขภาพสัตวในฟารม 3(2-3-4) 

ANSC2503  โรคสัตวสูคน 2(2-0-4) 

ANSC2504  เวชภัณฑและการใชในปศุสัตว 3(2-3-4) 

ANSC3101  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิต

และการคาปศุสัตว 

2(2-0-4) 

ANSC3201  การผลิตและการจัดการสัตวปก 3(2-3-4) 

ANSC3202  การผลิตและการจัดการสุกร 3(2-3-4) 

ANSC3203  การผลิตและการจัดการสัตวใหเน้ือ 3(2-3-4) 

ANSC3204  การผลิตและการจัดการสัตวใหนม 3(2-3-4) 

ANSC3205  การผลติและการจัดการโค-กระบือเน้ือ 3(2-3-4) 

ANSC3206  การผลติและการจัดการโค-กระบือนม 3(2-3-4) 

ANSC3207  การผลิตและการจัดการสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาด

เลก็ 

3(2-3-4) 

ANSC3208  การผลิตและการจัดการกระตาย 3(2-3-4) 

ANSC3209  การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง 3(2-3-4) 

ANSC3301  วิทยาการอาหารสัตว 3(2-3-4) 

ANSC3302  สารพษิในอาหารสตัว 3(3-0-6) 

ANSC3303  มาตรฐานอาหารสัตว 3(2-3-4) 

ANSC3501  เชือ้โรคและการกอโรคในสตัว 3(3-0-6) 
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รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ANSC3502  โรคและการจัดการทางระบบสืบพันธุ 3(2-3-4) 

ANSC3504  ภูมิคุมกันวิทยา 3(2-3-4) 

ANSC3505  ระบาดวิทยาในสตัว 3(2-3-4) 

ANSC3506  โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก 2(2-0-4) 

ANSC3507  โรคและการสุขาภิบาลสุกร 2(2-0-4) 

ANSC3508  โรคและการสุขาภิบาลสัตวเคี้ยวเอ้ือง 2(2-0-4) 

ANSC3511  หลักการพยาบาลสัตว 3(2-3-4) 

ANSC3512  เทคนิคปฏิบัติการทางสุขภาพสัตว 1(0-3-0) 

ANSC3513  วัคซนีและการใชวคัซนีในสตัว 3(2-3-4) 

ANSC3601  การปรับปรุงพันธุสัตว 3(3-0-6) 

ANSC3602  วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว 3(2-3-4) 

ANSC3603  เทคโนโลยชีวีภาพในสตัว 3(2-3-4) 

ANSC3702  การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว 3(2-3-4) 

ANSC3703  มาตรฐานโรงเรือนและอุปกรณเลี้ยงสัตว 3(2-3-4) 

ANSC3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและสุขภาพสัตว 3(3-0-6) 

ANSC4201  การผลิตไขและการจัดการ 3(2-3-4) 

ANSC4301  โภชนศาสตรสัตวประยุกต 3(2-3-4) 

ANSC4302  วิทยาการพืชอาหารสัตว 3(2-3-4) 

ANSC4401  พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว 3(2-3-4) 

ANSC4402  การฟกไขและการจัดการโรงฟก 3(2-3-4) 

ANSC4501  การเลี้ยงสัตวทดลอง 3(2-3-4) 

ANSC4502  การดูแลสัตวเลี้ยง 3(2-3-4) 

ANSC4503  การตัดแตงขนและสปาในสตัวเลีย้ง 3(2-3-4) 

ANSC4601  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว 3(2-3-4) 

ANSC4602  เทคนิคประยุกตทางภูมิคุมกันเพื่อการ

วินจิฉยัโรคในสตัว 

3(2-3-4) 

ANSC4603  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลเพื่อการวินิจฉัยโรค

ในสตัว 

3(2-3-4) 
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รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ANSC4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการ

ผลิตและสุขภาพสัตว 

2(90) 

ANSC4802  การฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและ

สุขภาพสัตว 

5(350) 

ANSC4805  สหกิจศึกษา 8(600) 

ANSC4901  สัมมนาทางการผลิตและสุขภาพสัตว 1(0-2-1) 

ANSC4903  ปญหาพิเศษทางการผลิตและสุขภาพสัตว 3(0-6-3) 

ANSC4904  หัวขอศึกษาพิเศษทางการผลิตและสุขภาพ

สตัว 

1(1-0-3) 
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รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC1101  หลักการผลิตสัตว                    3(3-0-6)

  Animal Production 

ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตว ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว  

กบัสภาพแวดลอม พันธุสตัวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว 

พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุสตัว การเลี้ยงดูและบํารุงรักษาสัตว ในระยะตางๆ อาหารและ

การใหอาหารสัตว การปองกันและควบคุมรักษาโรคสัตว การจัดการฟารมสตัวเพือ่การให

ผลผลิตของสัตว การจัดจําหนาย และการทําผลิตภัณฑจากสตัว บัญชีที่จําเปนในการเลี้ยงสัตว  

 

 

ANSC2201 การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะเดี่ยว                               3(2-3-4)

  Non-Ruminant Production and Management 

สภาพการผลิตและการตลาดของสัตวกระเพาะเด่ียว  ชนิด  และพันธุการจัดการดาน 

ตางๆ ไดแก โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหารการผสมพัน ธุ โรคและการ 

ปองกัน การเลี้ยงดู การวางแผนการผลิต การตลาด และการทําบัญชีฟารม  มาตรฐานฟารม   

การใชคอมพวิเตอรในการจัดการฟารม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

ANSC2202 การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะรวม                  3(2-3-4)  

  Ruminant Production and Management 

สภาพการผลิตและการตลาดของสัตวกระเพาะรวม  ชนิด  และพันธุการจัดการดาน 

ตางๆ  เชน โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร การผสมพันธุ  โรคและการ 

ปองกัน  การเลี้ยงดู   การวางแผนการผลิต การตลาด และการทําบัญชีฟารม  มาตรฐานฟารม  

การใชคอมพวิเตอรในการจัดการฟารม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

ANSC2301 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว                 3(2-3-4)  

  Animal Nutrition and Feeding 

ระบบสรีรวิทยาของการยอยอาหารของสัตว การเปลี่ยนแปลงโภชนะ ภายหลังการ 

ยอย ความตองการโปรตีน พลังงาน แรธาตุ วิตามิน และสารเสริม หลักการและวิธีการให

อาหาร การคํานวณสูตรอาหารสัตว การจัดการควบคุม การผลิตอาหารสัตวใหปลอดภัย  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

  

ANSC2303 กระบวนการผลิตอาหารสัตว                   3(2-3-4)  

  Feed Processing 

กระบวนการผลิตอาหารสัตว การจัดหา การตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรักษา

วัตถุดิบ เวชภัณฑและสารเสริม การปนเปอนในวัตถุดิบ และอาหารผสม กระบวนการผสม

และตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว มาตรฐานอาหารสัตว ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน   

 

ANSC2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 1                  3(2-3-4)  

  Animal Anatomy and Physiology 1 

โครงสราง และหนาที่การทํางานของเซลล เน้ือเยื่อ  และอวัยวะในระบบกระดูกและ 

ขอตอ ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบปกคลุมรางกายและอวัยวะรับ

ความรูสึกพิเศษ ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

ANSC2402 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2                  3(2-3-4)  

  Animal Anatomy and Physiology 2 

   โครงสรางและหนาที่การทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร  

ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ และระบบ 

นํ้าเหลือง ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน 

 

ANSC2501 โรคและการสุขาภิบาลสัตว                   3(3-0-6)  

   Animal  Diseases and Sanitation 

โรคที่สําคัญของสัตว  อาการของโรค  วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต น การปองกนั 

และการจัดการสุขาภิบาลสัตว  

 

ANSC2502 การจัดการโรคและสุขภาพสัตวในฟารม                  3(2-3-4)  

  Farm Animal Disease and Health Management 

   ความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมปองกันและกําจัดโรคระบาดสัตวที่สําคัญใน 

ปศุสัตว มาตรฐานฟารมสัตวปก มาตรฐานฟารมสุกร มาตรฐานฟารมสัตวเคี้ยวเอ้ือง หลักการ  

พยาบาลสัตว โรคที่สําคัญของสัตวปกสุกร และสัตวเคี้ยวเอ้ือง ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC2503 โรคสัตวสูคน                     2(2-0-4)  

  Zoonosis 

   การจําแนกประเภทและชีพจักรของโรคติดตอระหวางสัตวและคน โรคสัตวสูคนที่มี  

ผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย และกอใหเกิดปญหาสาธารณสุขมูลฐาน 

 

ANSC2504 เวชภัณฑและการใชในปศุสัตว                   3(2-3-4)  

  Drugs and Their Usage in Livestock 

   การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจนศาสตร เภสัชพลศาสตรของยา กลไกการออกฤทธิ์ 

ของยา การเลือกใชยา การใหยาตามระบบตาง ๆ ของรางกายสัตว รวมทั้งชีวภัณฑ เคมีภัณฑ  

และเวชภัณฑจากธรรมชาติ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 

ANSC3101 ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและการคาปศุสัตว               2(2-0-4)  

  Law and Regulation Related to Livestock Production and Trading 

   ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเอกเทศสัญญา เชน การซื้อขาย เชา 

ทรัพยจํานอง พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พระราชบัญญัติควบคุมการบําบัด

โรคสัตว ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิตและการคาปศุสัตวระหวางประเทศ 

 

ANSC3201 การผลิตและการจัดการสัตวปก                   3(2-3-4)  

  Poultry Production and Management 

สภาพการผลิตสัตวปกเพือ่การคา การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ การวาง  

ผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร      การปองกันโรค การจัดการ 

สิง่แวดลอม การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารมสตัวปก   กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและ

การตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของระบบการวิเคราะหอันตรายและจุด

วิกฤติในการผลิตสัตวปก ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC3202 การผลิตและการจัดการสุกร                     3(2-3-4)  

  Swine Production and Management 

   สภาพการผลิตสุกรเพื่อการคา การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ การวางผัง  

ฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร    การปองกันโรค การจัดการ 

สิง่แวดลอม การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารมสุกร กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและ

การตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของระบบการวิเคราะหอันตรายและจุด

วิกฤติในการผลิตสุกร ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

ANSC3203 การผลิตและการจัดการสัตวใหเน้ือ                    3(2-3-4)  

  Meat Animal Production and Management 

สภาพการผลิตสัตวใหเน้ือเพือ่การคา    การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ การ 

วางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกันโรคการจัดการ 

สิง่แวดลอม การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารมสตัว กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและ

การตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของระบบการวิเคราะหอันตรายและจุด

วิกฤติในการผลิตสัตวใหเน้ือ   ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

ANSC3204  การผลิตและการจัดการสัตวใหนม                   3(2-3-4)  

  Dairy Animal Production and Management 

สภาพการผลิตสัตวใหนมเพือ่การคา การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธ การวาง

ผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การหลั่งน้ํานม การรีดนม การ

ตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและการประเมินราคา     การปองกนัโรค การจัดการสิง่แวดลอม การ

บริหารการจัดการธรุกจิฟารมสตัวใหนม กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของ

การผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสัตว

ใหนม   ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC3205 การผลิตและการจัดการโค-กระบือเน้ือ                  3(2-3-4)  

  Beef Cattle and Buffalo Production and Management 

สภาพการผลิตโค กระบือใหเน้ือ การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ การวางผังฟารม 

โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกนัโรค การจัดการสิง่แวดลอม การ

บริหารการจัดการธรุกจิฟารมโค กระบือใหเน้ือ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด  

หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิต  

โค-กระบือใหเน้ือ ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

ANSC3206 การผลิตและการจัดการโค-กระบือนม                  3(2-3-4)  

  Dairy Cattle and Buffalo Production and Management 

สภาพการผลิตโค กระบือใหนม  การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ การวางผังฟารม 

โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกัน โรค การจัดการสิ่งแวดลอม 

การบริหารการจัดการธรุกจิฟารมโค กระบือใหนม กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด 

หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิต

โค กระบอืใหนม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

ANSC3207 การผลิตและการจัดการสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก                 3(2-3-4)  

  Small Ruminant Animal Production and Management 

สถานการณการผลิตสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก   การคัดเลือกพันธุ และปรับปรุงพันธุ 

การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ  การเลี้ยงดูและการใหอาหาร   การปองกันโรค การ

จัดการสิง่แวดลอม การบริหารการจัดการธุรกิจฟารม กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและ

การตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติ

ในการผลิตสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC3208 การผลิตและการจัดการกระตาย                   3(2-3-4) 

  Rabbit Production and Management 

สถานการณการผลิตกระตาย การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ การวางผังฟารม 

โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกนัโรค การจัดการสิง่แวดลอม การ

บริหารการจัดการธรุกจิฟารมกระตาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของ

การผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิต  

กระตาย ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

ANSC3209 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง                  3(2-3-4)  

  Selected Animal Production and Management 

   ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวตามความสนใจ การคัดเลือกและ  

การปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร วิธีการเลี้ยงดู โรคและการ

สุขาภิบาล การตลาด การจดสถิติและการทําบัญชี    ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

ANSC3301 วิทยาการอาหารสัตว                    3(2-3-4)  

  Feed Science 

พื้นฐานของประเภทโภชนะตางๆ คุณลักษณะของอาหารสัตว การผลิตอาหารผสม 

มาตรฐานอาหารสัตว การประเมินคุณภาพอาหารสัตว ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณคาทาง

โภชนะ การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว การสรางสูตรอาหารและการใหอาหาร  กฎหมาย

สําหรับผูผลิตและผูจําหนายอาหารสัตว  การเติบโตและการพัฒนาพืชอาหารสัตว เทคนิคการ

ถนอมเก็บรักษาพืชอาหารสัตว ระบบการใหอาหารจากพืชอาหารสัตว ระบบประกัน  

คุณภาพและการควบคุม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

   

ANSC3302 สารพิษในอาหารสัตว                    3(3-0-6)  

  Toxicant in Feedstuffs 

ประเภทของสารพิษในอาหารสัตว การเกิดสารพิษในอาหารสัตว การทําลายสารพิษ

ในอาหารสตัว การตรวจสารพษิในอาหารสตัว ลักษณะอาการของสัตวที่ไดรับสารพิษ การ 

แกไขและปองกันรักษาสัตวที่กินอาหารที่มีสารพิษ  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC3303 มาตรฐานอาหารสัตว                    3(2-3-4)  

  Feed Standard 

ชนิดและประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว มาตรฐานวัตถุดิบและอาหารผสม มาตรฐาน

การใหอาหาร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับอาหารสัตว  จุลินทรียและการปนเปอน 

หลักการผลิตที่ดีและการเก็บรักษา การตรวจประเมินระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติใน

ระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัย ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

ANSC3501 เชื้อโรคและการกอโรคในสัตว                   3(3-0-6)  

  Infectious Agent and Pathogenesis in Animal 

ศึกษาลักษณะรูปราง  ขนาด  และคุณสมบัติของเชื้อโรคตางๆ  เชน เชื้อแบคทีเรีย 

ไวรัส เชื้อรา และปรสิต รวมถึงขบวนการในการกอโรคในสตัว  

 

ANSC3502 โรคและการจัดการทางระบบสืบพันธุ                  3(2-3-4)

  Disease and Management in Reproductive System 

โรคที่สําคัญในระบบสืบพันธุของสัตว สาเหตุและการแกไขเบื้องตน การต้ังทอง การ

คลอด การตรวจการต้ังทอง และการชวยเหลอืในการคลอด  

 

ANSC3504 ภูมิคุมกันวิทยา                     3(2-3-4)  

  Immunology 

ศึกษากลไกและประเภทของภูมิคุมกัน แอนติบอดี คอมพลีเมนท การเกิดภูมิแพ 

ปฏิกิริยาทางซีร่ัมวิทยา ภูมิคุมกนัตอการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต  

 

ANSC3505 ระบาดวิทยาในสัตว                     3(2-3-4)  

  Veterinary Epidemiology 

นิยามและขอบเขตของระบาดวิทยา สิ่งที่ทําใหเกิดโรค โฮสทและสิ่งแวดลอม 

หลักการปองกันและควบคุมโรค รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ความสัมพันธและ

ความสัมพันธทางสาเหตุ การสืบสวนและการเฝาระวัง โรคและสถิติในทางระบาดวิทยา 

ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC3506 โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก                   2(2-0-4)  

  Poultry Diseases and Sanitation 

โรคที่สําคัญของสัตวปก  อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต น การปองกนั 

แนวทางการรักษา และการจัดการสุขาภิบาลสัตวปก  

 

ANSC3507 โรคและการสุขาภิบาลสุกร                   2(2-0-4)

  Swine Diseases and Sanitation 

โรคที่สําคัญของสุกร อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตน การปองกัน 

แนวทางทางการรักษาและการจัดการสุขาภิบาลสุกร 

 

ANSC3508 โรคและการสุขาภิบาลสัตวเคี้ยวเอื้อง                   2(2-0-4)  

  Ruminant Diseases and Sanitation 

โรคที่สําคัญของสัตวเคี้ยเอ้ือง อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตน การ

ปองกัน แนวทางการรักษา และการจัดการสุขาภิบาลสัตวเคี้ยวเอ้ือง 

 

ANSC3511 หลักการพยาบาลสัตว                    3(2-3-4)  

  Principle of Animal Nursing 

เทคนิคการใชอุปกรณการพยาบาลสัตว  การใชเคร่ืองมอืผาตัด การใชยาสลบ  การใช

เคร่ืองดมยาสลบ  การตรวจวัดชีพจรขณะผาตัด การใชเคร่ืองฉายรังสีวินิจฉัย เทคนิคการชวย

ชีวิตสัตว    การหามเลือด การเตรียมตัวสัตวกอนผาตัด  การชวยผาตัด  การดูแลสัตวหลังการ 

ผาตัด ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

  

ANSC3512 เทคนิคปฏิบัติการทางสุขภาพสัตว                   1(0-3-0)  

  Laboratory Techniques in Animal Health 

การเก็บ ตรวจ และแปลผล ตัวอยางเลือด  ปสสาวะ อุจจาระและสารคัดหลั่งจากสัตว 

คาชีวเคมีในเลือด  การตรวจเซลลและเน้ือเยื่อจากสัตว ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC3513 วัคซีนและการใชวัคซีนในสัตว                   3(2-3-4)  

  Vaccines and Their Usage 

ชนิดของวัคซีน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังการใชวัคซนี การแพวัคซีน การผลิตและเก็บ

รักษา หลักการใชวัคซนีอยางมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาวัคซีน ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

ANSC3601 การปรับปรุงพันธุสัตว                    3(3-0-6)

  Animal Breeding 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : BIOL2401 พันธุศาสตร 

หลักคณิตศาสตรและสถิติสําหรับการปรับปรุงพันธุสตัว พันธุศาสตรประชากร การ 

ถายทอดลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ  การผสมในเครือญาติและสัมประสิทธิ์เลือดชิด 

หลักการปรับปรุงพันธุสตัว หลักการคัดเลือกและระบบการผสมพันธุสตัว   เทคโนโลยีชีวภาพ

ในการปรับปรุงพันธุ  

     

ANSC3602 วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว                  3(2-3-4)

  Reproductive Science and Artificial Insemination 

กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ โรคและการแกปญหาที่สําคัญในระบบสืบ

พนัธุ  การเปนสัด  การผสมพันธุ  การต้ังทอง  การตรวจทองการคลอด การผสมเทียม การรีด

นํ้าเชื้อ การตรวจคุณภาพนํ้าเชื้อ การเจือจางและการเก็บรักษานํ้าเชื้อ   การยืนยันการผสมติด 

และการประเมินประสิทธิภาพการผสมเทียม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

ANSC3603 เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว                      3(2-3-4)  

  Animal  Biotechnology 

ทฤษฏีดานเทคโนโลยีชีวภาพและการปรับประยุกตใชประโยชน เทคนิคความรู 

ดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประโยชนในการผลิตและวินิจฉัยโรคสัตวเบือ้งตน ปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC3702 การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว                 3(2-3-4)  

  Animal Waste and By product Management 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีของของเสียและผลพลอยไดจากฟารมเลี้ยงสัตว เชน มูล 

ซากสัตว การจัดการของเสียและผลพลอยได การบําบัดและการนําไปใชประโยชน ปฏิบัติการ

ตามเนื้อหาขางตน  

 

ANSC3703 มาตรฐานโรงเรือนและอุปกรณเลี้ยงสัตว                  3(2-3-4)  

  Standard of Animal Housing and Equipment 

พฤติกรรมของสัตว หลักการสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตว ระบบการระบายอากาศ ระบบ

น้ํา ระบบไฟ ระบบการจัดการของเสีย การออกแบบโรงเรือน คอก และอุปกรณ การเลี้ยงสัตว 

การวางผังฟารมเลี้ยงสัตว การประมาณราคา ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

ANSC3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและสุขภาพสัตว                3(3-0-6)  

  Research Methodology in Animal Production and Health Sciences 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : STAT1101 หลักสถิติ 

การกาํหนดปญหา รูปแบบการวิจัย  การต้ังวัตถุประสงคและสมมุติฐาน การเก็บ

รวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม หลักการวางแผนการทดลองแบบตาง ๆ การวิเคราะห

และตีความขอมูล  การใชสถิติสําหรับการวิจัย และการใชคอมพวิเตอรในการวิเคราะหขอมลู 

การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย  

 

ANSC4201 การผลิตไขและการจัดการ                 3(2-3-4)  

  Egg Production and Management 

สถานการณการผลิตไข   สรีรวิทยาการใหไข   การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ 

การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกนัโรค การจัดการสิง่แวดลอม การวางแผนผลิตไขและไข

ฟก จุดวิกฤติในการผลิตไข หลักการผลิตที่ดีในการผลิตไข  ระบบประกันคุณภาพการผลิตไข 

ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC4301 โภชนศาสตรสัตวประยุกต                   3(2-3-4)  

  Applied Animal Nutrition 

การประยุกตใชวัตถุดิบเพื่อเปนอาหารสตัว  หลักการเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว วิธีการ

ปรับปรุงวัตถุดิบใหเหมาะกับการเลี้ยงสัตวชนิดตาง ๆ ผลของโภชนะตอสมรรถภาพการใช

ประโยชน ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

ANSC4302 วิทยาการพืชอาหารสัตว                    3(2-3-4)  

  Forage Crop Science 

ชนิด ประเภทและการเลือกใชของพืชอาหารสัตว  กระบวนการปรับปรุงคุณภาพพืช

อาหารสัตว การวางแผนดูแลรักษาพืชอาหารสัตว การจัดการถนอมพืชอาหารสัตว สารพิษและ

การปนเปอน ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

ANSC4401 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว                  3(2-3-4)  

  Animal Behavior and Restraint 

พฤติกรรมสตัว อิทธพิลของฮอรโมนและสิง่แวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมสตัว และ

ประโยชนของพฤติกรรมสัตวที่แสดงออก หลักการควบคุมและการบังคับสัตว ปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน  

 

ANSC4402 การฟกไขและการจัดการโรงฟก                  3(2-3-4)  

  Incubation and Hatchery Management 

ปจจัยที่มีผลตอการมีเชื้อของไขฟก การพัฒนาการเจริญเติบโตภายในไขฟก การ

วางแผนและการจัดการสภาวะแวดลอมการฟกไข การสุขาภิบาลและการจัดการกําจัดเชื้อใน

โรงฟก แนวทางการใชระบบประกันคุณภาพกับการฟกไขและการจัดการโรงฟก ปฏิบัติการ

ตามเนื้อหาขางตน  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC4501 การเลี้ยงสัตวทดลอง                    3(2-3-4)  

  Laboratory Animal Husbandry  

ความสําคัญและประโยชนของสัตวทดลอง    ชนิดของสัตวทดลอง การเลี้ยงสัตว

ทดลอง  การใหอาหาร  การผสมพันธุ  สรีรวิทยาทั่วไป การนําสัตวทดลองมาใชศึกษาคนควา

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร จรรยาบรรณการใชสตัวทดลอง ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

ANSC4502 การดูแลสัตวเลี้ยง                  3(2-3-4)  

  Pet Raising and Care 

พนัธุสตัวเลี้ยง การเพาะขยายพันธุสตัว อาหาร การดูแล การปองกันโรคและการ

พยาบาลสัตวเบือ้งตน ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

ANSC4503 การตัดแตงขนและสปาในสัตวเลี้ยง               3(2-3-4)  

  Pet Grooming and Spa 

พนัธุสตัวเลี้ยง กายวิภาค และสรีรวิทยาของระบบปกคลุมรางกายสัตว การออกแบบ

และเทคนิคการตัดแตง ทรงมาตรฐานของขนสัตว การดูแลและ ทําความสะอาดขน หลักการ 

สปาในสัตวเลี้ยง ปฏิบัติการตามเน้ือหาเบื้องตน  

 

ANSC4601 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว              3(2-3-4)  

  Biotechnology for Animal Diagnosis 

เทคนิคทางจีนเทคโนโลยี ดีเอ็นเอรีคอมไบแนนท ปฏิกิริยาลูกโซ การสรางโปรตีน

จากจีนรีคอมไบแนนท การแยกโปรตีนแอนติเจนเพือ่การวินจิฉยัโรคในสตัว  ปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน  

 

ANSC4602 เทคนิคประยุกตทางภูมิคุมกันเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว             3(2-3-4)  

  Applied  Immunological Techniques for Animal Diagnosis 

การประยุกตใชความรูทางภูมิคุมกันเพื่อใชในการวินจิฉยัโรคในสตัว โดยการศึกษา

ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี ปฏิกิริยาทางซีร่ัมวิทยา การใชโมโนโคนอลและโพ

ลีโคนอล ปฏิกิริยาของคอมพลีเมนต ไอเอฟ เอ อีไรซา ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC4603 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว              3(2-3-4)  

  Cell Culture Techniques for Animal Diagnosis 

ศึกษาลักษณะของเซลลที่ใชเลี้ยง ชนิดเซลล การเลี้ยงเซลล อาหารเลีย้งเซลล อุปกรณ

การเลี้ยงเซลล  สถานที่ในการเลี้ยงเซลล เชน หองเลีย้งเซลล เพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว 

ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

ANSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและสุขภาพสัตว               2(90)  

  Preparation for Professional experience for Animal Production and Health Sciences 

 จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนดาน การผลิตและ

สุขภาพสัตว ในดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ     

การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ดานภาษา คอมพิวเตอร ทักษะทางการผลิตและสุขภาพ

สตัวตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําในสถานการณหรือ

รูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานการผลิตและสุขภาพสัตว 

 

ANSC4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและสุขภาพสัตว             5(350)

  Field Experience for Animal Production and Health Sciences 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

: AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ  

:  ANSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและสุขภาพสัตว  

การฝกประสบการณวิชาชีพนอกสถานที่มหาวิทยาลัย โดยมีการนําเสนอรายงานเปน

หลกัฐานวาผานการฝกการฝกประสบการณวิชาชีพแลว  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ANSC4805 สหกิจศึกษา                       8(600) 

  Co-operative Education 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 

   : AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 

: ANSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและสุขภาพสัตว  

การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการเกษตรที่เนนการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษามีหนาที่รับผิดชอบ ที่แนนอนเสมอืนเปน 

พนักงานชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสบการณทางดานอาชีพและพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการและ

สังคม  

 

ANSC4901 สัมมนาทางการผลิตและสุขภาพสัตว              1(0-2-1)  

  Seminar in Animal Production and Health Sciences 

การคนควาเรียบเรียงนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจ ดานวิทยาการการผลิต

และสุขภาพสัตว  

   

ANSC4903 ปญหาพิเศษทางการผลิตและสุขภาพสัตว            3(0-6-3)  

  Special Problems in Animal Production and Health Sciences 

การคนควาและวิจัยทางดานวิทยาการการผลิตและสุขภาพสัตว มกีารเรียบเรียงสรุป

และนําเสนอผลการวิจัยโดยการเขยีนรายงาน  

 

ANSC4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางการผลิตและสุขภาพสัตว           1(1-0-3)  

  Selected Topics in Animal Production and Health Sciences 

ศึกษาเทคโนโลยี ความรูความกาวหนาในเชิงวิทยาการดานการผลิตและสุขภาพสัตว 

คนควาและวิเคราะหขอมลูใหมๆของศาสตรเชิงวิทยาการดานการผลิตและสุขภาพสัตว และ

กรณีศึกษาสําหรับเร่ืองที่สนใจ  
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