สรีรวิทยาทางสัตวมีเนื้อหาที่กวางขวาง ดังนั้นนักศึกษา
ปริญญาโทจึงตองเรียนวิชาบังคับ คือ ชีวเคมีทางสัตวแพทยขั้นสูง
สรีรวิทยาทางสัตวประยุกต และเทคนิคการวิจัยทางสรีรวิทยาและ
ชีวเคมี กอนจะทําการเลือกเรียนและทํางานวิจัยเฉพาะทางในสัตว
เลี้ ย ง สั ต ว เ ศรษฐกิ จ หรื อ สั ต ว ป า เพื่ อ ให ค รบตามกํ า หนดของ
หลักสูตร ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สพ.บ. หรือ วท.บ.
สาขาชีววิทยา สัตววิทยา สัตวบาลหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ
ตามข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการศึ ก ษาขึ้ น บั ณ ฑิ ต ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) มีคุณสมบัติสามารถรับการคัดเลือกเขา
ศึก ษาในหลัก สูต รนี้ เพื่ อ พัฒ นาความรูแ ละความสามารถในการ
ทํางานวิจัยตามแนวทางหลัก ใหเกิดประโยชนตอการผลิตสัตวและ
การอนุรัก ษ สัตวปา ดัง นั้น งานวิ จัย ของภาควิชาจึงมุ ง เน นที่ ระบบ
ทางเดินอาหารและการใชประโยชนจากอาหารระบบสืบพันธุและการ
ใหผลผลิต ระบบประสาท-ฮอรโมนที่ควบคุมการทํางานของรางกาย
การตอบสนองทางสรีรวิ ทยาตอ สิ่งแวดล อ ม โดยเฉพาะป จจั ย ก อ
ความเครีย ดต า งๆ รวมทั้ ง การประยุก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ชีว ภาพเพื่ อ
การศึกษาทางชีวเคมีและสรีรวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยาไดรับความเปน
รวมมือเปนอยางดีในดานวิชาการและงานวิจัยจากหนวยงานและ
สถาบั น การศึ ก ษาต า งๆ ทั้ ง ในและนอกมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง ใน
ต า งประเทศ (เช น ออสเตรเลี ย สหพั น ธ ส าธารณรั ฐ เยอรมั น
เนเธอรแลนด และสหรัฐอเมริกา เปนตน)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางสัตว),
วท.ม.(สรีรวิทยาทางสัตว) Master of Science
(Animal Physiology), M.S.(Animal Physiology)
โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก (2)
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียนไมนอยกวา 33 หนวยกิต
และวิทยานิพนธอีก 12 หนวยกิต รวมเปน 45 หนวยกิต ซึ่ง
ประกอบดวย
1. วิชาเอก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต

1.1 วิชาสัมมนา 2 หนวยกิต
1.2 วิชาเอกบังคับ 10 หนวยกิต
1.3 วิชาเอกเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2. วิชารอง ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
สํ า หรั บ นิ สิ ต ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต จะต อ ง
เรี ย น วิ ช าหลั ก ท า ง ส รี รวิ ท ยาทั้ ง นี้ ใ ห อ ยู ใ น ดุ ลพิ นิ จของ
คณะกรรมการที่ปรึก ษาประจํ าตัวนิสิต โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําภาควิชา และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
รายการวิชา
1. สัมมนา 2 หนวยกิต
506597 สัมมนา (Seminar)
1-1
2. วิชาเอกบังคับ 10 หนวยกิต
506511 สรีรวิทยาทางสัตวประยุกต
3(3-0)
(Applied Animal Physiology)
506521 ชีวเคมีทางสัตวแพทยขั้นสูง
3(3-0)
(Advanced Veterinary Biochemistry)
506591 เทคนิคการวิจัยทางสรีรวิทยาและชีวเคมี 4(3-3)
(Physio-biochemical Research Techniques)
3. วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3(3-0)
422511 วิธีการทางสถิติ I
(Statistical Methods I)
506512 สรีรวิทยาของระบบประสาทขั้นสูง
3(3-0)
(Advanced Neurophysiology)
506513 ความสมบูรณพันธุและไมสมบูรณพันธุ
ทางสัตวแพทย
3(3-0)
(Fertility and Infertility in Veterinary Science)
506514 ประสาทสรีรวิทยาการใหนม
3(3-0)
(Mammary Neurophysiology)

506515 วิทยาตอมไรทอประยุกตทางสัตวแพทย
3(3-0)
(Applied Veterinary Endocrinology)
506516 สรีรวิทยาของระบบวงจรโลหิตขั้นสูง
3(3-0)
(Advanced Cardiovascular Physiology)
506517 สรีรวิทยาของระบบหายใจขั้นสูง
3(3-0)
(Advanced Respiratory Physiology)
506518 สรีรวิทยาของทางเดินอาหารสัตวกินพืชและ
เมแทบอลิซึม
3(2-3)
(Herbivora Alimentary Physiology and
Metabolism)
506519 สรีรวิทยาของทางเดินอาหารสัตวกินเนื้อและ
เมแทบอลิซึม
3(2-3)
(Carnivora Alimentary Physiology and
Metabolism)
506522 ชีวเคมีของเซลลและชีวโมเลกุลทางสัตวแพทยขั้นสูง
3(3-0)

(Advanced Veterinary Cellular Biochemistry and
Biomolecules)
506523 ปฏิบัติการชีวเคมีทางสัตวแพทยขั้นสูง
2(0-6)
(Laboratory
in
Advanced
Veterinary
Biochemistry)
506524 ปญหาเมแทบอลิซึมบกพรองในสัตว
3(3-0)
(Metabolic Disorders in Animal)
506531 การจัดการสัตวทดลองเพื่อการวิจัย
3(2-3)
(Experimental Animal Management for Research)
506532 พฤติกรรมสัตวปาประยุกต
3(2-3)
(Applied Wild Animal Behaviour)
506611 สรีรวิทยาเปรียบเทียบตอมไรทอขั้นสูงทางสัตวแพทย
3(3-0)
(Advanced Comparative Veterinary Endocrinophysiology)

506612 เทคโนโลยีชีวภาพของฮอรโมน
3(2-3)
(Hormonal Biotechnology)
506613 สหสัมพันธทางสรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต
การหายใจและไต
3(3-0)
(Physiological Correlations of Cardiovascular,
Respiratory and Renal System)
506614 สรีรวิทยาของจุลชีพในระบบยอยอาหาร
3(2-3)
(Physiology of Digestive Micro-organisms)
506615 ภาวะเครียดและการปรับตัวของสัตว
3(3-0)
(Animal Stress and Adaptation)
506616 เทคโนโลยีชีวภาพทางสรีรวิทยาของสัตว
2(2-0)
(Biotechnology in Animal Physiology)
506617 การเปลี่ยนแปรสัญญาณที่เกี่ยวของกับสุขภาพสัตว
3(3-0)
(Signal Transduction Related to Animal Health)
506596 เรื่องเฉพาะทางสรีรวิทยาทางสัตว
1-3
(Selected Topics in Animal Physiology)
4. วิชารอง ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชานอกภาควิชาที่นิสิตสังกัดของ
มหาวิทยาลัย ที่มีเลขรหัสสามตัวทายตั้งแต 400 ขึ้นไป โดยความ
เห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขา และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
5. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
506599 วิทยานิพนธ
1–12
(Thesis)

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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