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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 



มคอ. 2 
 

ก

คํานํา 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับน้ี เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2556 เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาในสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ต้ังแต่ปี
การศึกษา  2561 เป็นต้นไป  

 
การจัดทําหลักสูตร น้ี  มี วัตถุประสงค์ที่ จะใ ห้สอดคล้อง  และเ ป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ที่กําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามรายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2 
ที่ได้กําหนดไว้ รวมท้ังให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งคาด
ว่าหลักสูตรในลักษณะน้ีจะสามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป  

 
 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



มคอ. 2 
 

ก

สารบญั 
  หน้า 

 

คํานํา 
สารบัญ 

ก 
ข 

ใบสรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หมวดที่ 
หมวดที่ 1               ข้อมูลทั่วไป 

 
 
3 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 10 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร้างของ

หลักสูตร 
13 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 98 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 112 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 116 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 119 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 129 
เอกสารแนบ  131 
เอกสารแนบ 1 
เอกสารแนบ 2 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐาน
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตร 
เดิม-หลักสูตรใหม ่

132 
133 

เอกสารแนบ 3 สาระสําคัญของการปรับปรุง 143 
เอกสารแนบ 4 
 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

186 

เอกสารแนบ 5 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ ้เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสตูรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

242 

เอกสารแนบ 6 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ ้เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสตูรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

243 

เอกสารแนบ 7 รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร 244 
เอกสารแนบ 8 
 
เอกสารแนบ 9 
 
เอกสารแนบ 10 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2556 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ ้เรื่อง มาตรฐานของนักศึกษา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เกณฑ์การสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษทั่วไปของนักศึกษา 

247 
 

259 
 

260 
 

 

ข



(ร่าง) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขต/คณะ   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย)    :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Science Program in Animal Science 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
ช่ือย่อ(ภาษาไทย)  :  วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Animal Science) 
ช่ือย่อ(ภาษาอังกฤษ) :  B.S. (Animal Science) 

 
3. วิชาเอก  

(1) สัตว์ปีก 
(2) การผลิตสุกร 
(3) โคนมและโคเน้ือ 
(4) อาหารสัตว์ 

 
4. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี ทางวิชาการ 

5.2 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ หรือภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขา้ศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
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  หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ พ.ศ. 2556 

6.2 กําหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
6.3 คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  

ในการประชุมคร้ังที่ 9/2561 วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
6.5 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร   
     ในการประชุม ครั้งที่      วันที่       เดือน             พ.ศ.  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและกรอบมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

8.1 ประกอบอาชีพส่วนตัว หรือทํางานกับเอกชน ในฟาร์ม โรงงานอาหารสัตว์หรือบริษัท
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ธุรกิจอาหารและเวชภัณฑ์สัตว์  

8.2 ทํางานกับหน่วยงานของราชการต่างๆ ในตําแหน่งนักวิชาการ นักสัตวบาล นักวิจัย ครู
หรืออาจารย์ เช่น โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
อาชีวศึกษา กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานทหาร กรป.กลาง หรือธนาคารท่ีเก่ียวกับด้านสินเช่ือเพ่ือ
การเกษตร ตลอดจนองค์การพัฒนาเอกชนต่างๆ เป็นต้น 

8.3 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาน้ีหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
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9. ชื่อตําแหนง่และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ี ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปีพ.ศ.
1. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นาย
บัญชา 
พงศ์พิศาล
ธรรม 

Ph.D. 
M.Sc. 
สพ.บ. 

Biochemistry 
 
Agriculture 
 
สัตวแพทยศาสตร์ 

Macaquaric University, 
Australia 
University of New 
England 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2543 
 

2536 
 

2528 
2. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาว
ทองเลียน 
บัวจูม 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

Agriculture (Animal 
Science) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สัตวศาสตร์ 

Ehime University, Japan 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม่โจ้ 

2549 
 

2541 
2537 

3. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายวิวัฒน์ 
พัฒนาวงศ์ 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร 
(การผลิตสัตว์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2553 
2547 
2544 

4. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นาย
ไพโรจน์ 
พงศ์
กิดาการ 

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529 

5. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาว
ธนนันท์  
ศุภกิจจา
นนท์ 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
 
 
เทคโนโลยี 
การผลิตสัตว์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2547 
 
 

2535 

6. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นาย
ไพโรจน์ 
ศิลม่ัน 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

 

เกษตรศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม่โจ้ 

2544 
2533 

7. อาจารย์ นายจํารูญ 
มณีวรรณ 

Ph.D. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

Animal Science 
เกษตรศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

Ehime University, Japan 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม่โจ้ 

2557 
2543 
2530 

8 อาจารย์ นายมงคล 
ยะไชย 

ปร.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

เทคโนโลยีอาหาร 
เกษตรศาสตร์ 
(สัตวศาสตร์) 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2546 

 
2543 

9. อาจารย์ นาย
ภาคภูมิ 
เสาวภาคย์ 

ปร.ด. 
วท .ม.  

 
วท .บ.  

สัตวศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
การผลิตสัตว์ 
เทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2559 
2552 

 
2547 
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ท่ี ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปีพ.ศ.

10. อาจารย์ นางสาว
กฤดา  
ชูเกียรติ
ศิริ 

วท .ด.  
 

วท .ม.  
สพ .บ.  

อายุรศาสตร์ 
สัตวแพทย์ 
อายุรศาสตร์สัตว์ปีก 
สัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
 

2550 
2547 

11. อาจารย์ นาย
สุบรรณ 
ฝอยกลาง 

ปร .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 
2553 
2548 

12. อาจารย์ นายจุฬา
กร ปานะ
ถึก 

ปร .ด.  
วท .บ.  

สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556 
2551 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

10.1 อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
10.2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
10.3 ฟาร์มเลีย้งสัตว์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจของประเทศไทยยังอยู่ในวิกฤตต่าง ๆ และมีการแข่งขันในตลาดปศุสัตว์มากขึ้น 
ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการนํานวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน มีระบบการผลิตที่มุ่งเน้น
ผลิตสัตว์ที่มีความจําเพาะชนิดมากย่ิงขึ้น มีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ให้มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง มี
การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ให้ทันสมัย ส่งผลให้ได้ผลผลิต
เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ใช้พ้ืนที่น้อยลง ใช้แรงงานน้อยลง มีการเช่ือมโยงระหว่างระบบการผลิตสัตว์ในฟาร์ม
กับการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมที่จะบริโภคท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ทั้งน้ี ยังได้รับผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาและข้อจํากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเพ่ิมผลิตผลทางปศุสัตว์และขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ
ขยายตัวช้า จึงจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใน
การคิดและปฏิบัติได้อย่างมีระบบและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้
ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ ที่ทันสมัยและ
ย่ังยืน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคลากรด้านเกษตร (Smart farmer) และความรู้เชิงธุรกิจ 
และการตลาดสมัยใหม่ 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ในช่วงสังคมสูงวัยที่จํานวนประชากรลดลง และอายุ
ยืนยาวขึ้น เน้นคุณภาพชีวิตของประชากรไทยที่ดีขึ้น บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หันมาใส่ใจสุขภาพ เลือกทาน เลือกบริโภคอย่างมี
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วินัย หันมาออกกําลังกาย ดูแลตัวเองมากข้ึน อีกทั้งผู้บริโภคมีการจัดระเบียบชีวิตอย่างมีระบบมากขึ้น 
พิจารณาการเลือกซื้อเพ่ือบริโภคเน้ือสัตว์มากขึ้น ทําให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องมีข้อมูลครบถ้วน 
สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร 

 
    ดังน้ัน การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่มีคุณภาพน้ันจะต้องอาศัยบุคลากร

หลายด้านเพ่ือให้กระบวนการผลิตน้ันสําเร็จ นักสัตวบาลมีส่วนอย่างมากในกระบวนการผลิตน้ีจึงเห็น
ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยย่ิงขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
ทางด้านปศุสัตว์ ต่อไป 
 

12. ผลกระทบจากข้อ11.1และ11.2ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านไปพัฒนางานด้านการผลิตปศุสัตว์ เช่น ด้านการผลิตสัตว์ปีก การผลิตสุกร การผลิตโคนม
และโคเน้ือ ด้านอาหารสัตว์ นอกจากน้ี จะมีการสนับสนุนให้บัณฑิตใช้เครื่องมือสื่อสารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

ช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทําการสอน การวิจัย บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปะวัตนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างองค์ความรู้อันจะนําไปใช้
พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน นําการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พิจารณา ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างย่ิงปริมาณและกลุ่มเป้าหมาย ต้นทุนการผลิต 
ความรู้และทักษะของผู้ผลิต รวมทั้งเทคโนโลยี ความรู้และวิชาการสมัยใหม่ที่ปรับตัวให้ทันเหตุการณ์ 
เน้นการเปิดโลกทัศน์การเลี้ยงสัตว์ตัวใหม่ เป็นผู้ริเริ่มและสร้างตลาดรองรับ รวมทั้งการมีสถานที่เลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆด้วย 
นอกจากน้ีมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา เป็นนักปฏิบัติที่เช่ียวชาญ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยคํานึงถึง ความเสมอภาคทางการศึกษา ความมี
เสรีภาพทางวิขาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ เป็นต้น 

เพ่ือนักศึกษาได้รับความรู้ในด้านทักษะด้านวิชาชีพสัตวศาสตร์/สัตวบาลเบ้ืองต้นแล้ว มีการ
จัดการกระบวนความคิดได้ระดับหน่ึงแล้ว ดังน้ัน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จึงจัดการเรียนการสอนแบบต่อยอดด้านวิชาการที่ลึกซึ้งมากขึ้นและนําเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์
สมัยใหม่ที่ทันสมัย โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในของฟาร์มปศุสัตว์ของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีเองและฝึกงานในฟาร์มของบริษัทเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ กระบวนการ
ทางความคิดให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือไปใช้ในการทํางานและสามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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นอกจากน้ี ยังเป็นการขยายช่องทางให้ผู้ที่สนใจมีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น
และมีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในระบบการผลิตปศุสัตว์ควบคู่กับการเรียนการสอนการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์เพ่ือให้
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัย
และผลการวิจัยมาบริการชุมชน เพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมขยายบริการวิชาการ
และความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านการเกษตรเพ่ือเป็นที่พ่ึงของเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์
ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) หน่วยกิต 
ศท 022 อารยธรรมโลก     3(3-0-6) หน่วยกิต 
ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) หน่วยกิต 
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) หน่วยกิต 
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) หน่วยกิต 
ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจําวัน และการประกอบการ3(3-0-6) หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์      
ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ   3(3-0-6) หน่วยกิต 
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์   3(3-0-6) หน่วยกิต 
ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต    3(2-2-5) หน่วยกิต 
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์   3(3-0-6) หน่วยกิต 
ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน   3(1-1-4) หน่วยกิต 
ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา  3(3-0-6) หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา 
ศท 031 การใช้ภาษาไทย     3(2-2-5) หน่วยกิต 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1    3(2-2-5) หน่วยกิต 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2    3(2-2-5) หน่วยกิต 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1   3(2-2-5) หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
วท 101 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต    3(2-2-5) หน่วยกิต 
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) หน่วยกิต 
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ศท 014 การสบืค้นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา   3(3-0-6) หน่วยกิต 
วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองต้นในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) หน่วยกิต 
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับยาและอาหาร   3(3-0-6) หน่วยกิต 
พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) หน่วยกิต 

       รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  
คม 100 เคมทีัว่ไป     3(2-3-5) หน่วยกิต 
คม 250 เคมีอินทรีย์     3(2-3-5) หน่วยกิต 
คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต้น     3(3-0-6) หน่วยกิต 
ชว 220 สัตววิทยา     3(2-3-5) หน่วยกิต 
ชว 330 จุลชีววิทยา     3(2-3-5) หน่วยกิต 
พธ 340 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น    3(2-3-5) หน่วยกิต 
พร 251 พืชเศรษฐกิจ     3(2-3-5) หน่วยกิต 
ฟส 102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน     3(2-3-5) หน่วยกิต 
สต 301 หลักสถิติ     3(3-0-6) หน่วยกิต 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสตูรอ่ืนต้องมาเรียน     
       รายวิชาที่เปน็วิชาแกนสาํหรับหลักสูตรอ่ืน 

                     สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว์    3(3-0-6) หน่วยกิต 
          สําหรบัหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคม ี

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
  หรือเป็นวิชาเลือกเสรีสําหรบัทุกหลักสูตร 

สศ 303 อาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) หน่วยกิต 
สําหรับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี 

สศ 404 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว์  3(3-0-6) หน่วยกิต 
สําหรับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) มีการประชุมหารือระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้สอนในกลุ่มวิชา/รายวิชาใน

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะอื่น ๆ เพ่ือให้ได้เน้ือหาความรู้และทักษะที่ตรงตามความต้องการและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2) ให้มีผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ในเรื่องที่เก่ียวกับรายละเอียดของรายวิชาการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลและประเมินผล 

3) การบริหารจัดการอ่ืน ๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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    หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญาและวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
   1.1 ปรัชญาและความสาํคัญ 

พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเพ่ือผลิตบุคลากรใน
สาขาวิชาชีพให้มีทักษะใฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น และมีความเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยได้
วางรากฐานการเรียนให้อยู่ในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีด้านการเกษตร และ
ทางด้านสัตวศาสตร์อย่างครบถ้วนเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน แต่ในส่วนที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
คือ ความถนัดและความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น สัตว์ปีก, โคนมและโคเน้ือ, การผลิตสุกร หรือ
อาหารสัตว์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษ จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย อดทนสู้งาน และมจีรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ 
        2) อธิบายหลักการทางด้านสัตวศาสตร์ ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์
ได้ 
        3) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตรอ่ื์นๆที่เก่ียวข้องตามสาขาวิชาเอกเพ่ือการ
ผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
        4) ประเมิน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในกระบวนการผลิตปศุสัตว์ได้ 
        5) สามารถใช้ทักษะภาษาต่างประเทศได้ และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทาง
สัตวศาสตร์สู่เป้าหมาย โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่
ประกอบด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกลยุทธ์ และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
1.การพัฒนาความรู้ทางด้านการ
เรียนการสอนและบริการวิชาการ  
ให้มีประสบการณ์จากการนํา
ความรู้ทางสัตวศาสตร์ไปประยุกต์ 
ใช้กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
ศาสตร์อ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการ
ผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ  

 
 
1. จัดการอบรม/สัมมนาเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ 
ใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ  
2. กําหนดแผนพัฒนาตนเอง
ประจําปี และติดตามแผนท่ี
กําหนดไว้ 

 
 
ตัวบ่งชี้ 
การเข้ารับการอบรม/สัมมนาตาม
แผนท่ีกําหนดไว้ 
หลักฐาน 
1 .  เ อกสาร ข้อ มูลการบ ริก า ร
วิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. การพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะ
ภาษาต่างประเทศได้ และสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ทางสัตวศาสตร์สู่ เป้าหมาย โดย
อ า ศั ย ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ท่ี
เหมาะสม 
3 . มี ก า ร พัฒน า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท่ี
เกี่ ยวกับหลักการทางด้านสัตว
ศาสต ร์  ระบบมาตรฐาน  และ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
ได้อย่างสมํ่าเสมอ 
4.พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และศาสตร์ อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อการผลิตปศุสัตว์เชิง
ธุรกิจ และจัดการผลผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

2 .  ป ริม าณง านวิ จั ย แล ะก า ร
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
3. กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้เช่น 
การฝึกอบรมและการเข้ า ร่ วม
สัมมนาวิชาการ 

ด้านหลักสูตร 
1. บริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. ปรับปรุงปัจจยัสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 
1. มีการติดตามการกําหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ 
2. ประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บัณฑิต และจากบัณฑิตท่ีจบไป
แล้วถึงความพึงพอใจของหลักสูตร
ท่ีเกี่ยวข้องกับสายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ 
1. หลักสูตรท่ีเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ท่ี สกอ. กําหนด 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
และความพึงพอใจของบัณฑิตต่อ
คุณภาพหลักสูตร  
 
 
หลักฐาน 
1. คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
2 .  รายงานผลการดํ า เนินงาน
หลักสูตร 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของ
บัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร  

ด้านนักศึกษา 
1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มี
ระเบียบวินัย อดทนสู้งาน และมี
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ทางด้านสัตวศาสตร์ 

 
1. จัดการอบรมเชิ งปฏิบั ติการ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางด้าน 
สัตวศาสตร์ 

 
ตัวบ่งชี้ 
ผลสั ม ฤท ธ์ิ ข อ ง กิ จ ก ร รมแล ะ
โครงการเสริมทักษะ 
หลักฐาน 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. สามารถใช้ทักษะภาษาต่าง 
ประเทศได้ และสามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทาง 
สัตวศาสตร์สู่เป้าหมาย โดยอาศัย
ช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
3.  ส่ ง เส ริมกิ จกรรม ท่ี เน้นการ
พัฒนาทักษะทางสาขาวิชาในการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 

2 .  จัดกิจกรรมที่ เป็นโครงการ
ส่ ง เ ส ริ มและ พัฒนาศั ก ยภ าพ
นักศึกษา 

1. แบบสอบถามและสถิติความพึง
พอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมของ
หลกัสูตร 
2. เอกสารรายงานและสรุป
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหา
หลั กสู ต รสอดคล้ อ งกั บปั จ จั ย
สนับสนุนท่ีผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 
2. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร 

 
ปรับปรุ งการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้
บัณฑิต 

 
หลักฐาน 
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ท่ี
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ศั ก ยภ าพต่ อ ค ว า ม
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 
1.รายงานผลความพึงพอใจและ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
     การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม ่โจ้ใช้ระบบการศ ึกษาแบบทว ิภาคโดย 1 ป ีการศึกษา แบ ่ง 

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ 1 ภาคการศึกษาปกต ิ มีระยะเวลาการศ ึกษาไม่น้อยกว ่า 15 สัปดาห ์ 

1.2 การจัดการศ ึกษาภาคฤด ูร้อน 

  ไม่มีการเร ียนการสอนในภาคการศ ึกษาฤดูร้อน 

       1.3 การเท ียบเคียงหน ่วยก ิตในระบบทว ิภาค 

  ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ ื่น นอกเหน ือจากระบบทวิภาค 
 
2. การดําเนนิการหลักสูตร 
       2.1 ว ัน – เวลาในการด ําเนนิการเร ียนการสอน 
   ภาคการศึกษาที่ 1 เด ือนมิถุนายน-เด ือนกันยายน 
     ภาคการศึกษาที่ 2 เด ือนพฤศจ ิกายน-เด ือนกุมภาพ ันธ ์  

            หรือเป็นไปตามปฏ ิทินการศึกษาของมหาว ิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะน ั้น 

      2.2 คุณสมบ ัติของผเู ้ ข้าศ ึกษา 

 1)  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงทางการเกษตร หรือ
ผ่านการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย   

2) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตาม
ระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องโดยอนุโลม 
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2.3 ปัญหาของน ักศึกษาแรกเข้า 

1) ความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่มีความแตกต่างกัน 

2) คุณภาพของนักศึกษาระบบโควตา/รับตรงและระบบแอดมิดช่ันแตกต่างกัน 

3) ระบบการรับนักศึกษาของส่วนกลางมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ทําให้มีผลต่อการรับ
นักศึกษาเข้าเรียน 

4) การปรับตัวของนักศึกษาให้เข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

5) นักศึกษาไม่ต้ังใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เรียนต้ังแต่แรกซึ่งอาจเกิดจากไม่ทราบความ
ถนัดหรือความสนใจของตนเอง ทําให้ไม่ต้ังใจเรียน และมีการโอนย้ายสาขาในอนาคต 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเน ินการเพ ื่อแก ้ไขปัญหา / ข้อจําก ัดของน ักศึกษาในข ้อ 2.3 
    1) แนะน ําให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว ้าเพ่ิมเต ิม 

    2) เปิดสอนบางรายวิชาเพ่ือปรับความรู้พ ื้นฐานให ้ใกล้เคยีงกัน 

    3) ปฐมนิเทศช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตรและแผนการศึกษา 

    4) แต ่งต ั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ําต ัวนักศึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาทั้งว ิชาการและวิชาชีพ 

  5) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนักศึกษา เช่น โครงการเตรียมความพร้อม
สําหรับนักศึกษาใหม่, กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ และการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 

2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี  
       (หลักสูตร 4 ปี) 

จํานวนน ักศึกษา ปีการศ ึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ช ั้นป ีที่ 1 125 125 125 125 125 
ช ั้นป ีที่ 2  125 125 125 125 
ช ั้นป ีที่ 3   125 125 125 
ช ั้นป ีที่ 4   - 125 125 
รวม  250 375 500 500 
จํานวนบ ัณฑิตคาดว่า 
จะสําเร็จการศ ึกษา 

- - - 125 125 

        



มคอ. 2 
 

13

2.6 งบประมาณตามแผน 
   งบประมาณสําหรับค่าใช้จา่ยเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 

(หลักสูตร) 
แหล่งทุน
สนับสนุน 

งบประมาณทีค่าดว่าจะได้รบัในปงีบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 .งบประมาณ
แผ่นดิน 

2,612,800 2,743,440 
 

2,880,612
  

3,024,642
  

3,175,874 

2 .งบประมาณ
เงินรายได้ 

2,080,920 2,184,966
  

2,294,214
  

2,408,925
  

2,529,371 

2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน(หน่วย/บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปงีบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.งบบุคลากร 
- อัตราเดิม 
- อัตราใหม่ 

2.งบดําเนินงาน 
-  ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 

3.งบลงทุน 
- ครุภัณฑ์  
  (หลักสูตร) 

 
1,080,000 

- 
 

737,000 
40,000 
  
231,780 

 

 
1,080,000 

 
 

884,400 
48,000 

 
278,136 

 
1,080,000 

 
 

1,061,280 
57,600 

 
333,763 

 
1,080,000 

 
 

1,273,536 
69,120 

 
400,516 

 
1,080,000 

 
 

1,528,243 
82,944 

 
480,619 

- สิ่งก่อสร้าง 
4.งบอุดหนุน 
- อุดหนุน
โครงการวิจัย
(สํานักวิจัย) 

- 
 

150,000 

1,800,000 
 

180,000 

1,800,000 
 

216,000 

1,800,000 
 

259,200 

1,800,000 
 

311,040 

2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท) 

หมวดรายรับ 
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
- ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,612,800 2,874,080 3,161,488 3,477,637 3,825,400

รวม 2,612,800 2,874,080 3,161,488 3,477,637 3,825,400
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2.7 ระบบการศ ึกษา 
แบบช ั้นเร ียน หลักสูตร 4 ปี 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามหาวิทยาลัย 
     การเทียบโอนหน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   135  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์               6   หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             6   หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา     12  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ     99  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกน      62  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ      31  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเอกเลือก      6  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี     6  หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือก  2  วิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี   
ศท 021  
GE 021 

สังคมศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
Social Sciences in Everyday Life 

3 (3–0–6) 

ศท 022 
GE 022 

อารยธรรมโลก 
World Civilization 

3 (3–0–6) 

ศท 104  
GE 104 

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
Man and Environment 

3 (3–0–6) 

ศท 302 
GE 302 

สังคมและวัฒนธรรมไทย  
Thai Society and Culture 

3 (3–0–6) 

กช 321 
CM 321 

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
Sufficiency Economy and Sustainable 
Development 

3 (2–2–5) 

ศศ 101 
EC 101 

เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจําวัน และการประกอบการ 
Economics in Daily Life and Operations 

3 (3–0–6) 

- กลุ่มวิชามนษุยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือก  2  วิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี   
ศท 011  
GE 011 

มนุษย์กับความงามทางศิลปะ               
Man and Arts Appreciation 

3 (3-0-6) 
 

ศท 012 
GE 012 

จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 
Psychology and Human Behavior 

3 (3-0-6) 
 

ศท 013  
GE 013 

สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต 
Health for life 

3 (2-2-5) 
 

ศท 180 
GE 180 

ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์  
Art and Creative Thinking 

3 (1-4-4) 
 

ศท 304 
GE 304 

ศาสตร์และศลิป์แห่งปัญญาชน 
Liberal Arts of Intellectuals 

3 (2-2-5) 
 

ศท 305 
GE 305 

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 
History and Development of Lanna 
 
 
 

  

3 (3-0-6) 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
ศท 031 
GE 031 

การใช้ภาษาไทย 
Thai Language Usage 

3 (1-4-4) 
 

ศท 141 
GE 141 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
Fundamental English 1 

3 
 

(2-2-5) 
 

ศท 142 
GE 142 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
Fundamental English 2 

3 
 

(2-2-5) 
 

ศท 243 
GE 243 

ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 
English for Agriculture 1 

3 
 

(2-2-5) 
 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือก  2  วิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี   
วท 101 
SC 101 

วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต 
Science for Life 

3 
 

(2-2-5) 
 

วท 102 
SC 102 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Development of Science and  Technology 

3 
 

(2-2-5) 
 

ศท 014 
GE 014 

การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 
Information Searching for Academic Study 

3 (2-2-5) 
 

วอ 101 
EI  101 

วิศวกรรมเบ้ืองต้นในชีวิตประจําวัน 
Basic Engineering in Daily Life 

3 (3-0-6) 
 

วอ 102 
EI  102 

นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 
General Aspects of Food and Drug 

3 (3-0-6) 
 

พง 100 
RE 100 

พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน 
Energy for Daily Life 

3 
 

(3-0-6) 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกน 62 หน่วยกิต 
คม 100 
CH 100 

เคมีทั่วไป     
General Chemistry 

3 
 

(2-3-5) 
 

คม 250 
CH 250 

เคมีอินทรีย์ 
Oraganic Chemistry 

3 (2-3-5) 
 

คม 320 
CH 320 

ชีวเคมีเบ้ืองต้น 
Fundamental  Biochemistry 

3 (3-0-6) 
 

ชว 220  
BI  220 

สัตววิทยา  
Zoology 

3 (2-3-5) 
 

ชว 330  
BI  330 

จุลชีววิทยา  
Microbiology 

3 (2-3-5) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
พธ 340  
GN  340 

พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 
Introductory Genetics 

3 (2-3-5) 

พร 251 
AG 251 

พืชเศรษฐกิจ 
Economic Crops 

3 (2-3-5) 

ฟส 102  
PH 102 

ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Basic Physics 

3 
 

(2-3-5) 

สต 301  
ST 301 

หลักสถิติ 
Principles of Statistics 

3 (3-0-6) 

สศ 200  
AS 200 

โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น 
Principles of Animal Nutrition  

3 (3-0-6) 

สศ 210 
AS 210 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 
Anatomy and Physiology of Farm Animals 

3 (2-3-5) 

สศ 241  
AS 241 

การผลิตสัตว์ปีก 
Poultry Production  

3 (3-0-6) 

สศ 242  
AS 242 

การผลิตโคและกระบือ 
Cattle and Buffalo Production  

3 (3-0-6) 

สศ 243  
AS 243 

การผลิตสุกร 
Swine Production  

3 (3-0-6) 

สศ 290  
AS 290 

การปฏิบัติงานฟาร์ม 
Farm Practice 

1 (0-3-1) 

สศ 320  
 
AS 320 

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
Design of Experiment and Data Analysis in 
Animal Science Research 

3 (3-0-6) 

สศ 330  
AS 330 

การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 
Livestock Breeding and Improvement 

3 (3-0-6) 

สศ 370   
AS 370 

ยาและการใช้ยาในสัตว์ 
Animal Drugs and Their Uses 

3 (3-0-6) 

สศ 451 
AS 451 

การจัดการฟาร์มปศุสัตว์อย่างชาญฉลาด 
Smart Livestock Farm Management 

3 (2-3-5) 

สศ 480 
AS 480 

การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 
Livestock Business Management 

3 (2-3-5) 

สศ 490  
AS 490 

สัมมนา 
Seminar 
 

1 (0-2-1) 



มคอ. 2 
 

18

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สศ 494 
AS 494 

ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์ 
English for Animal Science 

3 (2-3-5) 

- กลุ่มวิชาเอกบังคับ   
   วิชาเอกสัตว์ปีก 31 หน่วยกิต 
สศ 301 
AS 301 

โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ปีก 
Poultry Nutrition and Feeding 

3 (2-3-5) 
 

สศ 340  
AS 340 

การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง 
Selected Poultry Production  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 351  
AS 351 

การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 
Poultry Farm Management 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 354  
AS 354 

โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ปีก 
Poultry Housing and Equipments  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 356  
AS 356 

การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 
Incubation and Hatchery Management  

3 (2-3-5) 
 

สศ 371  
AS 371 

โรคและสุขาภิบาลสัตว์ปีก 
Poultry Diseases and Sanitation  

3 (2-3-5) 
 

สศ 390  
AS 390 

การปฏิบัติงานฟาร์มสัตว์ปีก 
Poultry Farm Practice 

1 (0-3-1) 

สศ 460  
AS 460 

เทคโนโลยีเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
Meat and Meat  Product Technology 

3 (2-3-5) 
 

สศ 497  
AS 497 

สหกิจศึกษา  หรือ 
Co-operative Education 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า16
สัปดาห์) 

สศ 498  
AS 498 

การเรียนรู้อิสระ  หรือ 
Independent Study 
 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า16
สัปดาห์) 

สศ 499  
AS 499 

การศึกษา หรอื ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 
Oversea Study, Training or Internship 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า16
สัปดาห์) 

และ/หรือวิชาอ่ืนที่จะเปิดสอนภายหลังและกําหนดให้เป็นวิชาเอกบังคับ  
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
   วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ 31 หน่วยกิต 
สศ 302 
AS 302 

โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค 
Cattle Nutrition and Feeding  

3 (2-3-5) 
 

สศ 308 
AS 308 

พืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหารหยาบ 
Forage Crops and Roughage Management  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 310  
AS 310 

การสืบพันธ์ุและผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง 
Reproduction and Artificial Insemination in  
Farm Animal 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 352  
AS 352 

การจัดการฟาร์มโคนมและโคเน้ือ 
Dairy and Beef Cattle Farm Management 

3 (2-3-5) 
 

สศ 360  
AS 360 

นมและผลิตภัณฑ์นม 
Milk and Milk Products 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 372  
AS 372 

โรคและการสขุาภิบาลโค-กระบือ 
Cattle Diseases and Sanitation  

3 (2-3-5) 
 

สศ 391  
AS 391 

การปฏิบัติงานฟาร์มโคนมและโคเน้ือ 
Dairy and Beef Farm Practice 

1 (0-3-1) 

สศ 460  
AS 460 

เทคโนโลยีเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
Meat and Meat  Product Technology 

3 (2-3-5) 
 

สศ 497  
AS 497 

สหกิจศึกษา  หรือ 
Co-operative Education 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า16
สัปดาห์) 

สศ 498  
AS 498 

การเรียนรู้อิสระ  หรือ 
Independent Study 
 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า16
สัปดาห์) 

สศ 499  
AS 499 

การศึกษา หรอื ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 
Oversea Study, Training or Internship 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า16
สัปดาห์) 

และ/หรือวิชาอ่ืนที่จะเปิดสอนภายหลังและกําหนดให้เป็นวิชาเอกบังคับ   
   วิชาเอกการผลิตสุกร  31 หน่วยกิต 
สศ 303 
AS 303 

อาหารและการให้อาหารสุกร 
Swine Feeds and Feeding  

3 (2-3-5) 
 

สศ 310 
AS 310 

การสืบพันธ์ุและผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง 
Reproduction and Artificial Insemination in  
Farm Animal 

3 
 

(2-3-5) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สศ 311  
AS 311 

การเจริญเติบโตของสัตว์ 
Animal Growth  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 353  
AS 353 

การจัดการฟาร์มสุกร 
Swine Farm Management  

3 (2-3-5) 
 

สศ 355  
AS 355 

โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร 
Swine Housing and Equipments  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 373  
AS 373 

โรคและสุขาภิบาลสุกร 
Swine Diseases and Sanitation 

3 (2-3-5) 
 

สศ 392  
AS 392 

การปฏิบัติงานฟาร์มสุกร 
Swine Farm Practice  

1 (0-3-1) 

สศ 460  
AS 460 

เทคโนโลยีเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
Meat and Meat  Product Technology 

3 (2-3-5) 
 

สศ 497  
AS 497 

สหกิจศึกษา  หรือ 
Co-operative Education 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า16
สัปดาห์) 

สศ 498  
AS 498 

การเรียนรู้อิสระ  หรือ 
Independent Study 
 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า16
สัปดาห์) 

สศ 499  
AS 499 

การศึกษา หรอื ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 
Oversea Study, Training or Internship 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า16
สัปดาห์) 

และ/หรือวิชาอ่ืนที่จะเปิดสอนภายหลังและกําหนดให้เป็นวิชาเอกบังคับ   
   วิชาเอกอาหารสัตว์  31 หน่วยกิต 
สศ 300  
AS 300 

ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 
Animal Nutrition Laboratory  

1 (0-3-1) 

สศ 304 
AS 304 

การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการผลิต 
Animal feed production and technology 

3 (2-3-5) 
 

สศ 305 
AS 305 

อาหารและการให้อาหารสัตว์กระเพาะเด่ียว 
Monogastric Feeds and Feeding 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 306 
AS 306 

อาหารและการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม 
Ruminant Feeds and Feeding 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 307 
AS 307 

อาหารสัตว์นํ้าและการเพาะเลี้ยง 
Aquatic Animal Nutrition and Aquaculture 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 308  
AS 308 

พืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหารหยาบ 
Forage Crops and Roughage Management 

3 
 

(2-3-5) 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สศ 311  
AS 311 

การเจริญเติบโตของสัตว์ 
Animal Growth  

3 (2-3-5) 
 

สศ 400 
AS 400 

สารเสริมในอาหารสัตว์ 
Feed Additives 

  3 
 

  (3-0-6) 
 

สศ 497  
AS 497 

สหกิจศึกษา  หรือ 
Co-operative Education 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า16
สัปดาห์) 

สศ 498  
AS 498 

การเรียนรู้อิสระ  หรือ 
Independent Study 
 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า16
สัปดาห์) 

สศ 499  
AS 499 

การศึกษา หรอื ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 
Oversea Study, Training or Internship 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า16
สัปดาห์) 

และ/หรือวิชาอ่ืนที่จะเปิดสอนภายหลังและกําหนดให้เป็นวิชาเอกบังคับ   
- กลุ่มวิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 
สศ 401 
AS 401 

ไขมันในอาหารสัตว์ 
Fat in Animal Nutrition 

3 
 

(3-0-6) 
 

สศ 402 
AS 402 

ไวตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ 
Vitamins and Minerals in Animal Nutrition 

3 (3-0-6) 
 

สศ 403 
AS 403 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ช้ันสูงเพ่ือการวิเคราะห์ทางสัตวศาสตร์ 3 
Advance Scientific Instruments for Animal Science 
Analysis 

(2-3-5) 
 

สศ 410 
AS 410 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปีก 
Avian Anatomy and Physiology  

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 411 
AS 411  

สัญญาณของสกุรสําหรับการบริหารจัดการ 
Pig Signals for Administration 

3 (2-3-5) 
 

สศ 420  
AS 420 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการปศุสัตว์ 
Computer for Livestock Production  

3 
 

(1-4-4) 
 

สศ 440 
AS 440 

การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม 
Fancy Birds Raising 

3 (2-3-5) 
 

สศ 441 
 
AS 441 

การเลี้ยงและอนุรักษ์ไก่พ้ืนเมืองไทยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
Thai Native Chicken Raising and Conservation 
according to Philosophy of sufficiency 
economy 

3 
 

(2-3-5) 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สศ 446 
AS 446 

การผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์ 
Animal Production in Organic system 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 450 
AS 450 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 
Environmental Management in  
Livestock Farm 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 461 
AS 461 

เทคโนโลยีไข่และเน้ือสัตว์ปีก 
Poultry Egg and Meat Technology 

3 (2-3-5) 
 

สศ 462 
AS 462 

การผลิตนํ้านมคุณภาพดี 
High Quality Milk Production 

3 
 

(2-3-5) 
 

สศ 463 
AS 463 

การผลิตเน้ือคุณภาพสูง 
High Quality Meat Production 

3 (2-3-5) 
 

สศ 481 
AS 481 

ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ 
Quality System and Livestock Farm 
Standardization   

3 (3-0-6) 
 

สศ 482 
AS 482 

การประกวดและตัดสินปศุสตัว์ 
Livestock Contest and Judging 

3 (2-3-5) 
 

สศ 484 
AS 484 

การสร้างธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการด้านปศุสัตว์ 
Livestock Venture and Entrepreneurship 

3 
 

(3-0-6) 
 

3) กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ   
สศ 491 
AS 491 

การฝึกงาน 
Professional Training 

3 
 

(0-270-0) 
 

สศ 492 
AS 492 

ปัญหาพิเศษ 
Special Problem 

3 (ปฏิบัตินอก
เวลา) 

สศ 493 
AS 493 

การศึกษาหัวข้อสนใจ 
Selected Topic 

3 
 

(2-3-5) 
 

และ/หรือวิชาอ่ืนที่จะเปิดสอนภายหลัง และกําหนดให้เป็นวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
   
- หมวดวิชาเลอืกเสรี  6 หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียน รายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ: เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร ได้แก่ 
    -  นักศึกษาทุกคนต้องเข้าทดสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
    -  นักศึกษาทกุคนต้องเข้าทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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   - ต้องผ่านการเข้ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยกําหนดได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
 

เกณฑ์การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

สศ  หมายถึง  รหัสช่ือย่อภาษาไทยของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
AS  หมายถึง  รหัสช่ือย่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชา Animal Science and Technology 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
1. เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของรายวิชาของช้ันปีที่ควรศึกษา 
   “1”    แสดงถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 
   “2”    แสดงถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2 
   “3”    แสดงถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 
   “4”    แสดงถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 
2. เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา/กลุ่มวิชาในสาขาวิชา 
                      “0”       แสดงถึง   กลุม่วิชาโภชนศาสตร์สัตว์ 

                      “1”    แสดงถึง   กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
                      “2”    แสดงถึง   กลุ่มวิชาสถิติและสารสนเทศ 
                      “3”    แสดงถึง   กลุ่มวิชาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 
                      “4”    แสดงถึง   กลุ่มวิชาการผลติสัตว์ 
                      “5”    แสดงถึง   กลุ่มวิชาการจัดการ 
                      “6”    แสดงถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
                      “7”    แสดงถึง   กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์ 
                      “8”    แสดงถึง   กลุ่มวิชากฎหมายและธุรกิจ 
                      “9”    แสดงถึง   กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ  
3. เลขตัวกลาง (หลักหน่วย) แสดงถึง ลําดับที่วิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 
วิชาเอกสัตว์ปกี 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ วิชาที่ 1  

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ วิชาที่ 1  

3 - - - 

 
.......... 

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ วิชาที่ 1 

3 - - - 

คม 100 เคมีทั่วไป                                     3 2 3 5 
ชว 220 สัตววิทยา 3 2 3 5 
ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 2 2 5 

รวม 18    
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
 

.......... 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ วิชาที่ 2 

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาที่ 2 

3 - - - 

คม 250 เคมีอินทรีย์                               3 2 3 5 
ฟส 102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3 2 3 5 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5 
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ  3 3 0 6 

รวม 18    
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
.......... หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ วิชาที่ 2 
3 - - - 

.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1 3 - - - 
คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต้น 3 3 0 6 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5 
สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก  3 3 0 6 
สศ 243 การผลิตสุกร     3 3 0 6 

รวม 18    
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ชว 330 จุลชีววิทยา 3 2 3 5 
พร 251 พืชเศรษฐกิจ                      3 2 3 5 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 2 2 5 
สต 301 หลักสถิติ 3 3 0 6 
สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น 3 3 0 6 
สศ 102  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

เลี้ยง 
3 2 3 5 

สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม  1 0 3 1 
รวม 19 14 14 33 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
.......... วิชากลุ่มเอกเลือก วิชาที่ 1 3 - - - 
พธ 340 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 3 2 3 5 
สศ 320 การวางแผนทดลองและการวิเคราะห์

ข้อมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
3 3 0 6 

สศ 340 การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง 3 2 3 5 
สศ 354 โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ปีก 3 2 3 5 
สศ 370 ยาและการใช้ยาในสัตว์ 3 3 0 6 
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร์มสัตวปีก 1 0 3 1 

รวม 19    
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สศ 301 โภชนศาสตร์และการให้อาหาร 

สัตว์ปีก 
3 2 3 5 

สศ 303  การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 3 3 0 6 
สศ 513  การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก            3 2 3 5 
สศ 356 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก         3 2 3 5 
สศ 713  โรคและสุขาภิบาลสัตว์ปีก               3 2 3 5 

รวม 15 11 12 26 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สศ 497 สหกิจศึกษา  หรือ 

9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
สศ 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ 
สศ 499 การศึกษา หรอื ฝึกงาน หรือ 

ฝึกอบรมต่างประเทศ 
รวม 9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
.......... วิชากลุ่มเอกเลือก วิชาที่ 2 3 - - - 
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2 3 - - - 
สศ 451 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์อย่างชาญ

ฉลาด 
3 2 3 5 

สศ 460 เทคโนโลยีเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 3 2 3 5 
สศ 480  การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 3 2 3 5 
สศ 490 สัมมนา 1 0 2 1 
สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์ 3 2 3 5 

รวม 19    
 
หมายเหตุ : ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได้ตาม

ความเหมาะสม 
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วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ วิชาที่ 1  

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ วิชาที่ 1  

3 - - - 

 
.......... 

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ วิชาที่ 1 

3 - - - 

คม 100 เคมีทั่วไป                                     3 2 3 5 
ชว 220 สัตววิทยา 3 2 3 5 
ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 2 2 5 

รวม 18    
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
 

.......... 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ วิชาที่ 2 

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาที่ 2 

3 - - - 

คม 250 เคมีอินทรีย์                               3 2 3 5 
ฟส 102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3 2 3 5 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5 
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ  3 3 0 6 

รวม 18    
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
.......... หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ วิชาที่ 2 
3 - - - 

.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1 3 - - - 
คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต้น 3 3 0 6 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5 
สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก 3 3 0 6 
สศ 243 การผลิตสุกร 3 3 0 6 

รวม 18    
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ชว 330 จุลชีววิทยา 3 2 3 5 
พร 251 พืชเศรษฐกิจ                      3 2 3 5 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 2 2 5 
สต 301 หลักสถิติ 3 3 0 6 
สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น 3 3 0 6 
สศ 102  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

เลี้ยง 
3 2 3 5 

สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม  1 0 3 1 
รวม 19 14 14 33 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
.......... วิชากลุ่มเอกเลือก วิชาที่ 1 3 - - - 
พธ 340 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 3 2 3 5 
สศ 308 พืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหาร

หยาบ 
3 2 3 5 

สศ 310 การสืบพันธ์ุและผสมเทียมในสัตว์
เลี้ยง 

3 2 3 5 

สศ 320 การวางแผนทดลองและการวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 

3 3 0 6 

สศ 370 ยาและการใช้ยาในสัตว์ 3 3 0 6 
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร์มโคนมและโคเน้ือ 1 0 3 1 

รวม 19    
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สศ 302 โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค 3 2 3 5 
สศ 303  การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 3 3 0 6 
สศ 253  การจัดการฟาร์มโคนมและโคเน้ือ 3 2 3 5 
สศ 360 นมและผลิตภัณฑ์นม 3 2 3 5 
สศ 273  โรคและการสขุาภิบาลโค-กระบือ 3 2 3 5 

รวม 15 11 12 26 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สศ 497 สหกิจศึกษา  หรือ 

9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
สศ 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ 
สศ 499 การศึกษา หรอื ฝึกงาน หรือ 

ฝึกอบรมต่างประเทศ 
รวม 9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
.......... วิชากลุ่มเอกเลือก วิชาที่ 2 3 - - - 
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2 3 - - - 
สศ 451 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์อย่างชาญ

ฉลาด 
3 2 3 5 

สศ 460 เทคโนโลยีเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 3 2 3 5 
สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 3 2 3 5 
สศ 490 สัมมนา 1 0 2 1 
สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์ 3 2 3 5 

รวม 19    
 
หมายเหตุ : ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได้ตาม

ความเหมาะสม 
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วิชาเอกการผลิตสุกร 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ วิชาที่ 1  

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ วิชาที่ 1  

3 - - - 

 
.......... 

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ วิชาที่ 1 

3 - - - 

คม 100 เคมีทั่วไป                                     3 2 3 5 
ชว 220 สัตววิทยา 3 2 3 5 
ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 2 2 5 

รวม 18    
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
 

.......... 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ วิชาที่ 2 

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาที่ 2 

3 - - - 

คม 250 เคมีอินทรีย์                               3 2 3 5 
ฟส 102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3 2 3 5 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5 
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ  3 3 0 6 

รวม 18    
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
.......... หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ วิชาที่ 2 
3 - - - 

.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1 3 - - - 
คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต้น 3 3 0 6 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5 
สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก  3 3 0 6 
สศ 243 การผลิตสุกร     3 3 0 6 

รวม 18    
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ชว 330 จุลชีววิทยา 3 2 3 5 
พร 251 พืชเศรษฐกิจ                      3 2 3 5 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 2 2 5 
สต 301 หลักสถิติ 3 3 0 6 
สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม  1 0 3 1 
สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น 3 3 0 6 
สศ 102  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

เลี้ยง 
3 2 3 5 

รวม 19 14 14 33 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
.......... วิชากลุ่มเอกเลือก วิชาที่ 1 3 - - - 
พธ 340 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 3 2 3 5 
สศ 310 การสืบพันธ์ุและผสมเทียมในสัตว์

เลี้ยง 
3 2 3 5 

สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว์ 3 2 3 5 
สศ 320 การวางแผนทดลองและการวิเคราะห์

ข้อมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
3 3 0 6 

สศ 370 ยาและการใช้ยาในสัตว์ 3 3 0 6 
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร์มสุกร 1 0 3 1 

รวม 19    
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สศ 303 อาหารและการให้อาหารสุกร 3 2 3 5 
สศ 303  การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 3 3 0 6 
สศ 353 การจัดการฟาร์มสุกร 3 2 3 5 
สศ 355 โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร 3 2 3 5 
สศ 373  โรคและสุขาภิบาลสุกร 3 2 3 5 

รวม 15 11 12 26 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สศ 497 สหกิจศึกษา  หรือ 

9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
สศ 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ 
สศ 499 การศึกษา หรอื ฝึกงาน หรือ 

ฝึกอบรมต่างประเทศ 
รวม 9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
.......... วิชากลุ่มเอกเลือก วิชาที่ 2 3 - - - 
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2 3 - - - 
สศ 451 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์อย่างชาญ

ฉลาด 
3 2 3 5 

สศ 460 เทคโนโลยีเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 3 2 3 5 
สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 3 2 3 5 
สศ 490 สัมมนา 1 0 2 1 
สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์ 3 2 3 5 

รวม 19    
 
หมายเหตุ : ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได้ตาม

ความเหมาะสม 
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วิชาเอกอาหารสัตว์ 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ วิชาที่ 1  

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ วิชาที่ 1  

3 - - - 

 
.......... 

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ วิชาที่ 1 

3 - - - 

คม 100 เคมีทั่วไป                                     3 2 3 5 
ชว 220 สัตววิทยา 3 2 3 5 
ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 2 2 5 

รวม 18    
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
 

.......... 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ วิชาที่ 2 

3 - - - 

 
.......... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาที่ 2 

3 - - - 

คม 250 เคมีอินทรีย์                               3 2 3 5 
ฟส 102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3 2 3 5 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5 
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ  3 3 0 6 

รวม 18    
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
.......... หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ วิชาที่ 2 
3 - - - 

.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1 3 - - - 
คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต้น 3 3 0 6 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5 
สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก  3 3 0 6 
สศ 243 การผลิตสุกร     3 3 0 6 

รวม 18    
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ชว 330 จุลชีววิทยา 3 2 3 5 
พร 251 พืชเศรษฐกิจ                      3 2 3 5 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 2 2 5 
สต 301 หลักสถิติ 3 3 0 6 
สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น 3 3 0 6 
สศ 102  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

เลี้ยง 
3 2 3 5 

สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม  1 0 3 1 
รวม 19 14 14 33 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
.......... วิชากลุ่มเอกเลือก วิชาที่ 1 3 - - - 
พธ 340 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 3 2 3 5 
สศ 003  ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 1 0 3 1 
สศ 308 พืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหาร

หยาบ 
3 2 3 5 

สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว์ 3 2 3 5 
สศ 320 การวางแผนทดลองและการวิเคราะห์

ข้อมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
3 3 0 6 

สศ 370 ยาและการใช้ยาในสัตว์ 3 3 0 6 
รวม 19    

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สศ 304 การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยี

การผลิต 
3 2 3 5 

สศ 305 อาหารและการให้อาหารสัตว์
กระเพาะเด่ียว 

3 2 3 5 

สศ 306 อาหารและการให้อาหารสัตว์
กระเพาะรวม 

3 2 3 5 

สศ 307 อาหารสัตว์นํ้าและการเพาะเลี้ยง 3 2 3 5 
สศ 303  การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 3 3 0 6 

รวม 15 14 3 29 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สศ 497 สหกิจศึกษา  หรือ 

9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
สศ 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ 
สศ 499 การศึกษา หรอื ฝึกงาน หรือ 

ฝึกอบรมต่างประเทศ 
รวม 9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
.......... วิชากลุ่มเอกเลือก วิชาที่ 2 3 - - - 
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2 3 - - - 
สศ 400 สารเสริมในอาหารสัตว์ 3 3 0 6 
สศ 451 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์อย่างชาญ

ฉลาด 
3 2 3 5 

สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 3 2 3 5 
สศ 490 สัมมนา 1 0 2 1 
สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์ 3 2 3 5 

รวม 19    
 
หมายเหตุ : ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได้ตาม

ความเหมาะสม 
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3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมม่ ี  

ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันและเหตุการณ์
สําคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคม โดยใช้องค์ความรู้และมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ในการอธิบาย
และทําความเข้าใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ์กับสังคมระดับ
โลก และการวิเคราะห์ปัญหาสังคมรูปแบบต่างๆ ในโลกสมัยใหม่ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 021 Social Sciences in Everyday Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None 

Social phenomena in everyday life; application of concepts and 
theoretical knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation 
of social occurrences; changes in Thai society in relations to global society; analysis 
of social problems in the modern world 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week)  
 

ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

พัฒนาการและความสัมพันธ์ของอารยธรรมที่สําคัญในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ และพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรมตามภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกในปัจจุบัน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 022  World Civilization 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :   None 
                Development and relations of important civilizations in different 
geographical and cultural spaces according to historical backgrounds and their 
influences on present-day societies 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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ศท 104  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความเป็นมาของมนุษย์ ความสมดุลย์ทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา วิวัฒนาการของ
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ 
กระบวนการคิดและตัดสินใจเพ่ือให้รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนบนพ้ืนฐานความเท่าเทียมกันของมนุษย์และความเสมอภาคทางเพศ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 104 Man and Environment 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

The formation of human beings, the equilibrium of nature and ecology, 
the study of socio-economic and cultural evolution effecting on natural 
environment and ecology, thinking process and decision making in appropriating 
uses of natural resources, human and gender equality based sustainable 
development 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาความเป็นมาของสังคมไทย ปัจจัยที่กําหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนโครงสร้างของ
สังคมไทยในปัจจุบันและลักษณะที่สืบเน่ืองจากสังคมไทยในอดีต   รวมทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 302 Thai Society and Culture 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :   None 

Studying the formation of Thai society. The factors that determine the 
characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, 
dramatic arts, music, trends to structure of Thai society in the present day and the 
characteristic that continuous from Thai society in the past, including trend of 
change in Thai society and culture 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน  3 (2-2-5)  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เง่ือนไขและประเด็นสําคัญของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่
ย่ังยืน  โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development 3 (2-2-5) 
 Prerequisite :  None  

Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency 
economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an 
emphasis on Thailand 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study 5  hours/week) 
 
 

ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจําวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)  
 วิชาบังคับก่อน :  ไมม่ ี  

การศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจําวันและ
การประกอบการ ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ 
เงินฝืด ปัจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพ่ือการประกอบการ เพ่ือให้เกิดวิธีคิด
ต่อการเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันได้
และสามารถพัฒนาใช้เป็นแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันนําไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต
ได้ 

(บรรยาย  3  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0  ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EC 101    Economics in Daily Life and Operations 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :   None 

This course aims to study the meaning and important of Daily Life and 
Operation Economics. Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production Factors, 
Government roles in daily life economy, financial economics and financial planning 
for operation are also included.  This course will help to understand and adapt the 
daily life behaviors follow to the economy changes as well as able to apply 
knowledge for operating their own businesses in the future 

(Lecture 3 hours,  Practice  0 hour, Self Study    6 hours/week) 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

43

- กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์      
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ศึกษาเก่ียวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ความสัมพันธ์และวิวัฒนาการของ

มนุษย์กับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ ปลูกฟังการช่ืนชม การวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างเป็นระบบในศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งของไทยและต่างประเทศ 

(บรรยาย  3  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 011 Man and Arts Appreciation 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Aesthetics in arts; arts development and its relation to human life: music, 
dramatic art and visual art; arts appreciation; analysis and criticism of Thai and Western 
arts  

(Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study 6  hours/week) 
 

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ศึกษาแนวคิดทางด้านพฤติกรรม พ้ืนฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย์ 
กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม 

(บรรยาย  3  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศกึษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 012 Psychology and Human Behaviour 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human 
development; mental processes; personality; health behavior;  social behavior 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
คํานึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสาธารณสุขเป็น
สําคัญ ทั้งน้ีเน้นถึงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การป้องกันควบคุมและการ
จัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย การปฐมพยาบาล และการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุ
การจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สําคัญ 

(บรรยาย  1  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  4 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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GE 013 Health for Life 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None  

Concepts in health, health management, health promotion with an 
emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports 
science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress prevention 
and eradication; physical fitness test and assessment; first aid; prevention of exercise 
and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-transmitted 
diseases; providing sex-education 

(Lecture 2 hours,  Practice2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์  3 (1-4-4) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ศึกษาความหมายของศิลปะ ประเภทแบบอย่างของงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ศึกษา

กระบวนการของการสร้างสรรค์ เกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาของ
การสร้างสรรค์และวิธีแก้ไขปัญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการนําส่วนประกอบสําคัญของศิลปะที่
ให้ผลต่อความคิดและความรู้สึก 

(บรรยาย  1  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  4 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 180 Art and Creative Thinking 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None  

Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative thinking 
elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of drawing lines 
and shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and fundamental 
artistic techniques; creation of artistic work  

(Lecture 1 hour,  Practice 4 hours, Self Study  4  hours/week) 
 

ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ศึกษาเก่ียวกับความหมาย องค์ประกอบ และลักษณะของปัญญาชน การรู้จักตนเอง  
การรู้จักผู้อ่ืน เทคนิคและกลวิธีในการรู้จักตนเองและผู้อ่ืน ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในปัจจุบัน อาเซียนและการปรับตัว รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกในสาธารณสมบัติ ตลอดจน
การดํารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 304 Liberal Arts of Intellectuals 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  
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The study of definition, composition, and characterislics of intellicle, self-
recognition, recognition of others, techniques and strategies of self-recognition and 
recognition of others, skills of communication and human relation, personality 
development, skill of thinking and conomic, social and political problem analyzing 
ASEAN and adaptation including awareness of public property and ways of living in 
society with happiness 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ความสําคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความเป็นมาของล้านนา พัฒนาการด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน 
(บรรยาย  3  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

GE 305 History and Development of Lanna 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Importance of local history; background of Lanna; development of politics, 
economy, society and culture of Lanna from the ancient time to present 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 

 
- กลุ่มวิชาภาษา      

ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง 4  ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน เพ่ือจับ
ใจความสําคัญ คิดวิเคราะห์ และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังการอ่าน  ทักษะการพูดเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนในด้านการใช้ถ้อยคําการสร้างรูปประโยค 
ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า เพ่ือสามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความแสดงความ
คิดเห็น และบทความทางวิชาการได้ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 031 Thai Language Usage 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

Practice of listening and reading for main ideas; analysis and evaluation of 
text from listening and reading; speaking for giving information, knowledge, and 
opinions; sentence and paragraph writing; essay writing; documentary writing; 
argumentative and academic articles writing 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
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ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ศึกษา และ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในระดับเบ้ืองต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีในการเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 141 Fundamental English 1 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

Practice of English for communicative purposes on a basic level; English 
usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing; 
English learning strategies 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 

ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   

ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันโดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีการเรียนในระดับต่อจากวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 และนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตหรือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 142 Fundamental English 2 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : GE 141 Fundamental English 1  

Practice of English for communicative purposes on an intermediate level; 
English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and 
writing; English learning strategies; application of language skills to real life situations in 
accordance with the cultures of English speakers 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
คําศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างทางไวยากรณ์ในบริบททางด้านเกษตร  โดยใช้ทักษะ

สัมพันธ์ฟัง พูด อ่านและเขียน 
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(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
 
 
GE 243 English for Agriculture 1 3 (2-2-5) 

 Prerequisite : GE 142 Fundamental English 2  
Specific vocabulary and grammatical structures in the content of 

agricultural  science, using integrated language skills. 
(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 

 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      

วท 101 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี  

กําเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาใน
ชีวิตประจําวัน ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ รังสี การใช้
ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจําวันการใช้
เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
SC 101 Science for Life 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; 
introduction to astronomy, meteorology, natural resources, nuclear energy, radiation; 
use of nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical substance 
in food; medication in everyday life; use of chemicals in industry and their effects on 
the environment; nanotechnology and its trend and application 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 

วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี  

กระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ต้ังแต่ยุคแรกเร่ิม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจในยุคต่าง ๆ ได้แก่ ยุคแห่งการเกษตร (Agriculture Economy) 
ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ยุคสารสนเทศ (Information Economy) ยุคแห่งโมเลกุล 
(Molecular Economy) การพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในด้านบริการเพ่ือชีวิต อาหารและยา  
ผลของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ที่มีต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และการค้นคว้าด้านยารักษาโรค  
การวิเคราะห์โปรตีนในร่างกายมนุษย์เพ่ือการวินิจฉัยสาเหตุแห่งการเกิดโรค พัฒนาการด้านจีโน
มนุษย์และชีวสารสนเทศ การค้นคว้าด้านสมุนไพรและการให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
อุตสาหกรรมยาในอนาคต 
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(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
 
 

SC 102 Development of Science and Technology 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

Human’s learning process about nature from the dawn of civilization; 
scientific and technological development and economic characteristics in different 
periods, namely, agriculture economy, industrial economy, information economy, 
molecular economy; scientific development in terms of application to life; food and 
medication; effects of software technology on medical industry; research and 
advancement in medicine; protein analysis in the human body for medical diagnosis 
and treatment; human genomic development and bioinformatics; research in herbs; 
indigenous wisdom in medication and its prospect in medical industry     

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 

ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศ เน้นการเข้าถึงในระบบ
เครือข่าย วิธีการเข้าถึงสารนิเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศที่เป็นฐานข้อมูล
ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search engine) การประเมินคุณค่าสารนิเทศและ
เลือกใช้สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอ้างอิง (Reference) 
และการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพ่ือ
การเขียนงานทางวิชาการ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 014 Information Searching for Academic Study 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

Fundamental knowledge of information; use of information resources with 
an emphasis on the Internet access; access means of library information databases 
and online databases on the Internet; use of search engines; information evaluation 
and how to make an effective use of desired information; citing references and making 
bibliographies for academic papers 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองต้นในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี  

ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน การใช้และดูแล
รักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การใช้และบํารุงรักษารถจักรยานยนต์และรถยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร 
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ความรู้พ้ืนฐานในงานก่อสร้าง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบ้ืองต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจําวัน 

(บรรยาย  3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EI 101 Basic Engineering in Daily Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Electrical systems and communication; use of electrical equipments for 
energy saving; use and maintenance of computer; use and maintenance of vehicles 
and farm machineries; fundamental of construction, water supply and sanitary, and 
environmental management in everyday life 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความสําคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใช้เทคโนโลยีกับอาหารใน
ชีวิตประจําวัน การใช้ประโยชน์จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให้บริการด้านอาหาร ธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร์ ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับยาอันตรายจากการใช้ยา ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ สิทธิของผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคทางอาหารและยา 

(บรรยาย  3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EI 102 General Aspects of Food and Drug  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Importance of food; food consumption culture; technological applications 
to food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional service; small 
food enterprise and marketing; logistics and supply chain; nutraceuticals; general 
knowledge of medicine dosage and its danger, and drug; consumers’ rights and 
protection on nutrition and medicine    

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน  3 (3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน  สถานการณ์พลังงาน  แหล่งกําเนิดพลังงาน  การใช้
พลังงานในชีวิตประจําวัน  แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การปลูกจิตสํานึกการใช้
พลังงาน 

(บรรยาย  3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
RE 100 Energy for Daily Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None 
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Fundamental of energy ; energy situations ; energy resources ; energy 
utilization in everyday life ; energy and environmental conservation ; awareness of 
energy consumption 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
-  กลุ่มวิชาแกน 
คม 100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์ ตารางธาตุและสมบัติของธาตุในตาราง
ธาตุ โครงสร้างของอะตอม พันธะเคมี สารละลาย สมดุลกรด–เบส ไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์และอุณ
หพลศาสตร์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
CH 100 General Chemistry 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Matters and changes, stoichiometry, periodic table and properties of 
elements, atomic structure, chemical bonding, solution and acid-bases equilibria, 
electrochemistry, chemical kinetics and thermodynamics 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

คม 250 เคมีอินทรีย์  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : คม 100 เคมีทั่วไป หรือ 

คม 103 หลักเคมี 2 และ คม 104 ปฏิบัติการเคมี 2 หรือ 
คม 105 เคมีพ้ืนฐาน และ คม 610 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 

 

คําจํากัดความของเคมีอินทรีย์กับสารอินทรีย์ พันธะเคมี การจําแนกและการเรียกช่ือ
สารอินทรีย์ สารประกอบอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน อะลิไซคลิกไฮโดรคาร์บอน รวมท้ังสารประกอบ
แอโรมาติกชนิดอ่ืน แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโทน กรดอินทรีย์และอนุพันธ์ เอมีน การศึกษา
ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์บางชนิด และการประยุกต์ใช้ประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
CH 250 Organic  Chemistry 3 (2-3-5) 
               Prerequisite : CH 100 General Chemistry or 
               CH 103 Principles of Chemistry 2 and CH 104 Chemistry Laboratory 2 or 
               CH 105 Fundamental Chemistry and CH 106 Fundamental Chemistry 
               Laboratory 

Definition of organic chemistry and organic compounds, chemical bonding, 
classification and nomenclature of organic compounds, aliphatic hydrocarbon, 
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alicyclic hydrocarbon, aromatic hydrocarbon and its derivatives, alcohol, ether, 
aldehyde, ketone, carboxylic acid and its derivatives, amines. Studies of some organic 
reactions and theirs applications in living species 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คม 250 เคมีอินทรีย์ หรือ  

                    คม 253 เคมีอินทรีย์ 2 และ 
                    คม 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  2 

 

กรด เบส และบัฟเฟอร์ โครงสร้างทางเคมี และคุณสมบัติของโมเลกุลที่สําคัญในสิ่งมีชีวิต  
อาทิเช่น คาร์โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิค เอนไซม์ และวิตามิน การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ของสารชีวโมเลกุล เช่น เมตาบอลิซึมที่สําคัญ โดยเฉพาะวิถีไกลคลอไลซีส วัฎจักรเครบส์ วิถีเพนโต
ฟอสเฟท การสังเคราะห์ และการสลายไขมัน กรดนิวคลีอิคและโปรตีน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
 

CH 320 Fundamental Biochemistry 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 250 Organic Chemistry or  

                   CH 253 Organic Chemistry 2 and 
                   CH 254 Organic Chemistry Laboratary 2 
Acid-base and buffer, chemical structure, propertis of important 

biomolecules such as carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzyme, and vitamins 
and theirs qualitative analysis. The main metabolisms especially glycolysis pathway, 
Kreb’s cycle, pentose phosphate pathway. The synthesis and degradation of nucleic 
acid and protein 

(Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self Study 6   hours/week) 
 

ชว 220 สัตววิทยา 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี  

คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์  เน้ือเย่ือสัตว์  การสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโต  
การจัดหมวดหมู่ของสัตว์  ไฟลัมโพรโทซัว  ไฟลัมพอริเฟอรา  ไฟลัมไดนาเรีย  ไฟลัมแพลทิเฮลมินทีส  
ไฟลัมนีมาโตดา  ไฟลัมมอลลัสกา  ไฟลัมแอนเนลิดา  ไฟลัมอาร์โทรโปดา  ไฟลัมเอคไคโนเดอร์มาตา  
และ ไฟลัมคอร์ดาตา 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
BI 220 Zoology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  
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Characters of animal Kingdom, animal tissue, growth development and 
reproduction, classification of animal; Phylum Protozoa, Phylum Polifera, Phylum 
Cnidaria, Phylum Plathyhelminthes, Phylum Nematoda, Phylum Mollusca, Phylum 
Annelida, Phylum Arthopoda, Phylum Echinodermata and Phylum Chordata 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
ชว 330 จุลชีววิทยา 3  (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี  

ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของจุลชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี รูปร่างและ
โครงสร้างของจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยง การสืบพันธ์ุและการเจริญของจุลินทรีย์ การจําแนกจุลินทรีย์
ชนิดต่าง ๆ  เอนไซม์และแมทาบอลิซึมของแบคทีเรีย ไวรัส ริกเกตเซีย คลามัยเดีย เคลโลวิบริโอโรค
ติดเช้ือ ภูมิคุ้มกันและการต้านทานโรค การควบคุมจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาทางดิน จุลชีววิทยาทางนํ้า 
จุลชีววิทยาทางอากาศ จุลชีววิทยาทางนํ้านม จุลชีววิทยาทางอาหาร และจุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
BI 330 Microbiology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 

Study of microbial evolution, microscopes, staining, microbial shape and 
microbial structure; cultivation, reproduction and growth of microorganisms; microbial 
determination, enzymes and bacterial metabolisms; viruses, rickettsia, chlamydia, 
bdellovibrio, infectious diseases, immunology and disease resistance, control of 
microorganisms; soil microbiology, water microbiology, air microbiology, dairy 
microbiology, food microbiology and industrial microbiology 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

พธ 340 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 3  (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การแบ่งเซลล์ และการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ กรดนิวคลีอิค การแสดงออกของยีน กฎของ
เมนเดล การกําหนดเพศ การถ่ายทอดลักษณะที่มียีนควบคุมต้ังอยู่บนโครโมโซม x ยีนที่ถ่ายทอดไป
บนโครโมโซมเดียวกัน ลักษณะเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ลักษณะเชิงปริมาณ พันธ์ุศาสตร์ประชากร 
การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนในประชากร การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม พันธุกรรมนอก
นิวเคลียส พันธุวิศวกรรม 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GN 340 Introductory Genetics 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  
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Cell division and gametogenesis; nucleic acids as genetic material; gene 
expression; Mendelian principles; sex determination; inheritance of X-linked genes; 
linkage; quantitative traits and analysis of polygenic inheritance; population genetics 
and changes in gene frequencies; changes in genetic material; extranuclear 
inheritance; genetic engineering 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

พร 251 พืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

พืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ถิ่นกําเนิดแหล่งผลิตที่สําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเลือกพันธ์ุปลูก เทคนิคการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและ
การตลาด 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AG 251 Economic Crops 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Descriptions on plants that have economic importance, the major source 
of origin, botanical characteristics, appropriate environment, selecting plant species, 
techniques for harvesting, planting, maintenance and marketing 

(Lecture  2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ฟส 102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การเคลื่อนที่ แรงและสมดุล งานและพลังงาน ความหนาแน่น ความถ่วงจําเพาะ แรง
ลอยตัว ความสว่าง ความเข้มของการส่องสว่าง ความร้อนและความช้ืน คลื่นเสียง คลื่นไฟฟ้า
กระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง ศกึษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
PH 102 Basic Physics 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Motion; Force and Equilibrium; Work and energy; Density and specific 
gravity; Buoyant force; Light and intensity of light; Heat and humidity; Sound wave; 
Direct and alternating current; electro-magnetic 

(Lecture  2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

สต 301 หลักสถิติ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
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ทบทวนแนวคิดเก่ียวกับสถิติพรรณนาและความน่าจะเป็น  การแจกแจงความน่าจะเป็น  
การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปรกติ  การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับค่าพารามิเตอร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์อย่างง่าย 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 
 

ST 301 Principles  of  Statistics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Review concepts of descriptive statistics and probability, probability 
distribution, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, sampling 
distribution, estimation and hypothesis testing for parameters, analysis of variance, 
simple linear regression analysis and simple correlation 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต้น  

 โภชนะที่สําคัญต่อการดํารงชีพ การเจริญเติบโต การให้ผลผลิตของสัตว์ ระบบย่อย
อาหาร การดูดซึม และความต้องการโภชนะของสัตว์แต่ละชนิด 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 200 Principles of Animal Nutrition 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry  

Principles of essential nutrients for maintenance, growth, productivity of 
animals,  animal digestive system, nutrient absorption and requirement of nutrients 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก เน้ือเย่ือ
พ้ืนฐานของร่างกาย ระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบย่อย
อาหาร  ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธ์ุและต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส 
ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 210 Anatomy and Physiology of Farm Animals 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : BI 220 Zoology   
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               Anatomical and physiological knowledge of mammals and avians, basic 
tissues of body, muscle and skeleton systems, circulatory system, respiratory system, 
digestive system, urinary system, endocrine and reproductive systems, nervous 
system and sensory organ, integument system, immune system 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

 
สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

พัฒนาการของการเลี้ยงสัตว์ปีก กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของสัตว์ปีก พันธ์ุสัตว์
ปีกชนิดต่าง ๆ และการผสมพันธ์ุสัตว์ปีก อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก โรงเรือนและอุปกรณ์
พ้ืนฐานของการเลี้ยงสัตว์ปีก หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีกชนิดต่าง ๆ ที่สําคัญ การตลาด
สัตว์ปีก โรคสัตว์ปีกและการป้องกัน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 241 Poultry Production 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Evolution of poultry farming, basic anatomy and physiology of poultry, 
various types of poultry and poultry breeding, poultry feed and feeding, poultry 
housing and basic equipments, basic principles regarding the production of various 
types of poultry, poultry marketing, poultry diseases and prevention 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ลักษณะพันธ์ุโคนมโคเนื้อ และกระบือ ความเป็นมาและระบบการเลี้ยงในประเทศไทย
อาหารและการให้อาหาร การเลี้ยงดูในระยะต่าง ๆ การสืบพันธ์ุ โรคและสุขาภิบาล อุปกรณ์และ
โรงเรือน และการตลาด 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

AS 242 Cattle and Buffalo Production 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Characteristics of dairy, beef cattle and buffalo breeds, history and 
production systems in Thailand, feed and feeding, raising in each stage, reproduction, 
diseases and sanitation, equipment, housing and marketing 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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สศ 243 การผลิตสุกร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ระบบการผลิตสุกรและการพัฒนาการผลิตสุกรในประเทศไทย หลักการพ้ืนฐานของการ
ผลิตสุกร รวมถึงพันธ์ุสุกร สรีรวิทยาการสืบพันธ์ุของสุกรและการผสมพันธ์ุสุกร อาหารและการให้
อาหารสุกร โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร ประสิทธิภาพการผลิตสุกรและการตลาดสุกร 
หลักการสุขาภิบาล การป้องกันโรคและโรคที่สําคัญในสุกร 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
 

AS 243 Swine Production 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

History of swine production, swine production systems and the 
development of swine production in Thailand, basic principle of swine production 
including swine breeds, reproductive physiology of swine and breeding, swine feed 
and feeding, swine housing and equipment, production efficiency of swine and swine 
marketing, swine sanitation, disease prevention and important diseases of swine  

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การปฏิบัติงานทางด้านสัตวศาสตร์ เพ่ือความรอบรู้และประสบการณ์จากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 290 Farm Practice 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : None  

Animal farm practice for wisdom and experiences from organizations on 
campus with the approval of program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

สศ 320 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทาง
สัตวศาสตร์ 

3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : สต 301 หลักสถิติ  
หลักการวางแผนการทดลองพื้นฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียเชิงพหุ การทดลองแบบแฟคตอเรียลและสปลิทพลอท การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลวัดซ้ํา การทดสอบไม่อิง
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พารามิเตอร์ การเขียนข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลงานวิจัย
ทางสัตวศาสตร์  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 320 Design of Experiment and Data Analysis in Animal 

Science Research 
3 (3-0-6) 

 Prerequisite : ST 301 Principles of Statistics    
Principles of basic experimental design, analysis of variance and 

comparing, multiple means, factorial and split-plot experiment, regression and 
correlation analysis, analysis of covariance, analysis of repeated measurement data, 
non-parametric test, research proposal writing, emphasis on analysis and 
interpretation in animal science research data  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hour, Self-Study 5 hours /week) 
 

สศ 330 การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : พธ 340 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น   

หลักและทฤษฎีพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์ และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ความสัมพันธ์และรีเกรซช่ันของลักษณะในสัตว์ อัตราพันธุกรรมและอัตราซ้ํา การประเมินคุณค่า
ทางการผสมพันธ์ุของพ่อ-แม่พันธ์ุ ปัจจัยที่ทําให้เกิดความแปรปรวนในลักษณะ หลักพันธุศาสตร์
ประชากร หลักและระบบการคัดเลือกพันธ์ุ ระบบและผลการผสมพันธ์ุแบบต่าง ๆ การปรับปรุงพันธ์ุ
สัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศไทย แนวทางการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ โดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ในประเทศไทย 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 330 Livestock Breeding and Improvement 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : GN 340 Introductory Genetics    

Basic principles and theories of genetics and heredity, relationship and 
regression in animal phenotypes, heritabilities and repeatability, evaluation of 
breeding value, natural factors affecting genetic variation, principles of population 
genetics, principles and systems of breeding selection, mating systems and the 
different types of major economic breeds in Thailand, guidelines for animal breeding 
by genetic engineering, problems and difficulties in animals breeding in Thailand 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 370 ยาและการใช้ยาในสัตว์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
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เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ ยาและสารสังเคราะห์กลุ่มต่าง ๆ ที่ใช้บ่อยใน
ฟาร์มปศุสัตว์ สรรพคุณ วิธีการให้ยา รูปแบบของยาประเภทต่างๆ การใช้ยา ผลข้างเคียงจากการใช้
ยา  การเก็บรักษายาประเภทต่าง ๆ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 370 Animal Drugs and Their Uses 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None   

Pharmacokinetics and pharmacodynamics, common drugs and synthetic 
substances used in livestock farm,  properties of animal drug, drug administration, 
dosage form,  drug usage, drug side effects, storage of drugs 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
สศ 451 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์อย่างชาญฉลาด 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

การวางผังฟาร์มอย่างชาญฉลาด การจัดการฟาร์มอย่างย่ังยืนโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพ
และสุขภาพสัตว์ ความสามารถในการผลิตและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลที่เหมาะสม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการข้อมูลเพ่ือการบริหารฟาร์ม การจัดการของเสียให้เหลือศูนย์ การ
จัดการผลผลิตเพ่ือส่งตลาด  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 451 Smart Livestock Farm Management  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 

Smart farming layout, sustainable farm management practices regarding 
animal welfare and herd health, farm productivity and environment, application of 
appropriate machineries and modern technologies, IT for farm management, zero 
waste management, products management for marketing 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจในระบบการผลิตปศุสัตว์ ตลาดสินค้า
ปศุสัตว์ การตัดสินใจในการลงทุน การวางแผนธุรกิจ รวมถึง ปศุสัตว์เชิงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการธุรกิจ การทําตลาดสื่ออิเลกทรอนิกส์  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 480 Livestock Business Management  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 

Econiomic concept and business management in livestock production 
systems, marketing of livestock products, decision making for invesment, business 



มคอ. 2 
 

59

planning, business livestock production through supply chain, application of software 
in business management, e-commerce marketing 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
สศ 490 สัมมนา 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ให้นักศึกษาศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจทางด้านสัตวศาสตร์เพ่ือนําเสนอและ
อภิปรายในช้ันเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
 
 

AS 490  Seminar 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Students study and analyze the topics of interest in animal science, 
present and discuss in class with the consence of program coordinator 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
   

สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์ 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

เน้นการศึกษาภาษาอังกฤษทางวิชาการในสาขาสัตวศาสตร์ ในระดับศัพท์เทคนิค  วลี 
และรูปประโยค   การใช้ภาษาเพ่ือการค้นคว้าวิจัย การอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษทางสัตว
ศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 494  English for Animal Science 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

The course focuses on academic English in the field of animal science, 
encompassing practical application of animal science technical vocabularies, 
common phrases and sentences, and of language skills for Animal Science research. 
These include academic skills to tackle English material on Animal Science, and 
English communication skills for livestock- related career path. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 
วิชาเอกสัตว์ปกี 
สศ 301 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ปีก 3 (2-3-5) 
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 วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น หรือเทียบเท่า 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

สรีรวิทยาระบบย่อยอาหารสัตว์ปีก โภชนะ วัตถุดิบอาหารสัตว์ สารเสริมในอาหารสัตว์
ปีก การให้อาหารสัตว์ปีกประเภทต่าง ๆ ความต้องการโภชนะและการประกอบสูตรอาหารสัตว์ปีก  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 301 Poultry Nutrition and Feeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition or 

equivalent 
                   or As approved by program committee 

 

Digestive physology, nutrient, feed ingredient, feed additive in poultry 
feed, various types of poultry feeding, nutrient requirement,  feed formulation for 
poultry  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
สศ 340 การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                      

ระบบการผลิตครบวงจร โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการ
ผสมพันธ์ุและการฟักไข่ของสัตว์ปีกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เช่น ไก่พ้ืนเมือง เป็ด ห่าน นก
กระทา ไก่งวง นกกระจอกเทศ เป็นต้น 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 340 Selected Poultry Production 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 241 Poultry Production or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Integrated production system, house and equipment, feed and feeding, 
management of breeding and hatching of other economically important poultry such 
as native chicken, duck, quail, turkey, ostrich 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 351 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก หรือเทียบเท่า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ระบบและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีก ระบบการป้องกันภัย
ทางชีวภาพ การเลี้ยงและการจัดการด้านการผลิตสัตว์ปีกในระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การฟักไข่
และการจัดการโรงฟัก และการวางแผนการผลิต 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 351 Poultry Farm Management 3 (2-3-5) 
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 Prerequisite : AS 241 Poultry Production or equivalent or 
                   As approved by program committee 

 

Systems and standards related to poultry industry, biosecurity system in 
poultry farm, production and management of modern poultry industry, incubation 
and hatchery management, production planning 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
   
สศ 354 โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ปีก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความสัมพันธ์ของสรีรวิทยาสัตว์ปีกกับสิ่งแวดล้อม การวางแผนสร้างโรงเรือนสําหรับ
สัตว์ปีก อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรือนระบบเปิดและระบบ Evaporative 
cooling system ระบบไฟฟ้า ประปาและงานคอนกรีตพ้ืนฐานที่ใช้ในฟาร์มสัตว์ปีก การใช้เครื่องมือ
ทุ่นแรงในฟาร์ม 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 354 Poultry Housing and Equipments 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The relationship of poultry physiology and environment, consideration for 
poultry farm location, building and equipment used for farming, open housing system 
and evaporative cooling system, basic electrical system, water system and concrete 
used in poultry farm, agricultural machinery used in farm 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
   
สศ 356 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความเป็นมาของการฟักไข่ ระบบสืบพันธ์ุเพศผู้เพศเมีย การสร้างไข่ การพัฒนาการของ
ตัวอ่อน สรีรวิทยาของตัวอ่อน การผสมพันธ์ุสัตว์ปีกและการผสมเทียม ชนิดและรูปแบบของตู้ฟักไข่ 
การจัดการก่อนการฟัก ระยะฟัก และหลังการฟักไข่ การจัดการโรงฟักไข่แบบสมัยใหม่ การ
สุขาภิบาลโรงฟักไข่  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 356 Incubation and Hatchery Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

History of egg incubation and hatchery, reproductive system of males and 
females, egg production, development and physiology of avian embryos, poultry 
breeding and artificial insemination, types and forms of hatchery, management before 
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hatching, period after hatching and nursing newborn chicks, management of modern 
hatchery, sanitation of hatchery 

 (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 

สศ 371 โรคและสุขาภิบาลสัตว์ปีก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ชว 330 จุลชีววิทยา  

การป้องกันและการสุขาภิบาลโรคสัตว์ปีก ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการ
ควบคุมโรค การใช้วัคซีน ยาและการใช้ยาควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ปีก โรคและพยาธิของสัตว์ปีก 
การเก็บตัวอย่าง การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน และการควบคุมโรคที่สําคัญ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 
AS 371 Poultry Diseases and Sanitation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : BI 330 Microbiology  

Prevention and sanitation of poultry disease, biosecurity system for 
diseases control, vaccine usage, drugs and drug usage to control and prevention of 
poultry disease, diseases and parasites of poultry, sampling, diagnosis, prevention and 
control of important poultry diseases 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร์มสัตว์ปีก 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม หรือ 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ปผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานทางด้านการผลิตสัตว์ปีก เพ่ือความรอบรู้และประสบการณ์

จากฟาร์มสัตว์ปีกภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 

AS 390 Poultry Farm Practice  1 (0-3-1) 
 Prerequisite : AS 290 Farm Practice or  

                   As approved by program committee 
 

Arrange for students to practice in the poultry production in order to  
experience within the poultry Farm with an approval of program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

สศ 460 เทคโนโลยีเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ขั้นตอนการฆ่าสัตว์และ
อุปกรณ์ การจัดการเน้ือสัตว์ภายหลังกระบวนการฆ่า การควบคุมคุณภาพเชิงป้องกันในกระบวนการ
ผลิตเน้ือคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากช้ินส่วนที่ได้จากการจัดเกรดและตัดแต่งซาก การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ การจัดการเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การจัดการผลพลอยได้และของเสีย
จากโรงฆ่าสัตว์และผลิตภัณฑ์เพ่ือผลิตเน้ือปลอดภัย 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 460 Meat and Meat  Product Technology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Factors affecting quality meat and meat products, equipment and 
slaughtering processing, meat management after slaughter, quality control in meat 
production, utilization of retail cuts from carcass grading and cutting products, 
processing of meat, management of meat and meat products, management of by 
products and wastes from slaughterhouse and processing for safety meat production

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 497 สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อม 

                    ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนินงาน

เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง นักศึกษาจะต้อง
ผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดทํารายงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน  สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ 
อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
AS 497 Co-operative Education 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that  

                   the proposed work study relates to the major field of  
                   study and; students are required to pass a minimum  
                   30-hours preparation session. 
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 

workplace in which the work is related to the major field of study of the student for 
at least 16 weeks, students are required to pass preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
work study placement education and give a presentation in a seminar in the presence 
of their classmates and academic advisors at the end of the course  

(Minimum practice of 16 weeks) 
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สศ 498 การเรียนรู้อิสระ 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง อาจมีการฝึกอบรม
เพ่ือเสริม สร้างความรู้ในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภายใต้
การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ  นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่างการ
เรียนรู้อิสระ ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา   

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
AS 498 Independent Study 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the    

                   proposed Independent Study is related to  
                   the student's major field of study. 
A research study or a professional development project in the student’s 

major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย  

การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นักศึกษา
ต้องเขียน โครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกขั้นตอนอยู่ใน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
AS 499 Overseas Study, Training or Internship 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the University that the proposed    

                   Overseas Study, Training or Internship is related to the   
                   student's major field of study. 
Overseas study, training or internship in an area related to the student's 

major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and 
submit a full report   on completion of the training and give a presentation by the 
end of the semester in which the training is undertaken 

(Minimum practice of 16 weeks) 
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วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ 
สศ 302 โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น หรือเ 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สภาพและปัญหาการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในเขตร้อน ระบบย่อยอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

ขบวนการกินและการบดเคี้ยวอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน วัตถุดิบอาหาร
สัตว์เคี้ยวเอ้ือง อาหารข้น อาหารหยาบสําหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง การวิเคราะห์โภชนะในวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ ความต้องการโภชนะในโค การประกอบสูตรอาหารสําหรับโคในช่วงอายุต่างๆ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 
AS 302 Cattle Nutrition and Feeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition or 

equivalent or 
                   As approved by program committee 

 

Situation and problems of ruminants production in the tropics, digestion 
system in ruminants, ingestion and mastication in ruminants, microorganisms in the 
rumen, feed resources for ruminants, concentrate feeds and roughages for ruminants, 
chemical analysis of feed resources, nutrients requirements for cattle, feed 
formulation for each stages of cattle 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 
สศ 308 พืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหารหยาบ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความสําคัญของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ส่วนประกอบทางเคมีและ
คุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ ได้แก่ การทําหญ้าแห้ง และหญ้า
หมัก การจัดการอาหารหยาบ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 308 Forage Crops and Roughage Management  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The importance of forage crops, botanical characteristics, chemical 
composition and nutritive value of forage crops, preservation of forage crops such as 
hay and silage, roughage Management 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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สศ 310 การสืบพันธ์ุและการผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือ 

                    หรือ เทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุ ระบบต่อมไร้ท่อที่เก่ียวกับระบบสืบพันธ์ุ

วงรอบการเป็นสัด การตกไข่ การผสมพันธ์ุ การต้ังท้องและการคลอด การรีดเก็บนํ้าเช้ือ เทคนิคและ
วิธีการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการผสมเทียม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเจริญ
พันธ์ุของปศุสัตว์ เช่น การย้ายฝากตัวอ่อน การโคลนนิ่ง เซลล์ต้นกําเนิด โรคและปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
กับการสืบพันธ์ุ  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 
AS 310 Reproduction and Artificial Insemination in Farm Animal 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of Farm Animals 

                   or As approved by program committee 
Principles of anatomy and physiology of the reproductive system, 

endocrine system related to the reproductive system, estrous cycle, ovulation, 
fertilization, pregnancy and parturition, semen collection, techniques and methods 
related to artificial insemination, use of modern technology to enhance the 
reproductive performance of livestock such as embryo transfer, cloning, stem cells, 
diseases and problems related to reproduction 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

 

สศ 352 การจัดการฟาร์มโคนมและโคเน้ือ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ธุรกิจของฟาร์มโคนมและโคเนื้อสมัยใหม่ การจัดทําแผนและการจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ 
การจัดการเลี้ยง การให้อาหาร และการสุขาภิบาลโคในระยะต่างๆของการให้ผลผลิต แนวทางการ
จัดการฟาร์มเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเน้ือและนมที่อยู่บนพ้ืนฐานความปลอดภัย และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 352 Dairy and Beef Cattle Farm Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Business of modern dairy and beef cattle farm, farm business plan and 
commercial farm management, farming, feeding and health management in each 
stage of productivity, farm management approach to improve efficiency of milk and 
meat production based on safety and environmental friendly 
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(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 360 นมและผลิตภัณฑ์นม  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต้านม เมตาโบลิซึมของสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกายและ
ต่อมนํ้านม การกลั่นสร้างนํ้านม และการขับนม ฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการให้นม  ผลิตภัณฑ์นมและ
กระบวนการแปรรูปนํ้านม มาตรฐานศูนย์รับนํ้านมดิบและโรงงานแปรรูป การตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพนํ้านม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 360 Milk and Milk Products 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Anatomy and physiology of the udders, nutrients metabolism in the body 
and mammary gland, milk synthesis and secretion, hormones related to lactation , 
Milk processing and dairy products, standards of milk collection center and milk 
processing plant, milk testing and quality control, factors affecting quality of dairy 
products 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร์มโคนมและโคเน้ือ 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน :สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม หรือเทียบเท่า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานทางด้านการผลิตโคนม โคเน้ือ กระบือ แพะและแกะ เพ่ือ
ความรอบรู้และประสบการณ์จากฟาร์มโคนม-โคเน้ือภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
AS 391 Dairy and Beef Farm Practice 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : AS 290 Farm Practice or 

                   As approved by program committee 
 

Arrange for students to practice in the dairy beef cattle, buffalo, goat and 
sheep production in order to gain experience within the dairy-beef farm with an 
approval of program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

 

 
สศ 372 โรคและสุขาภิบาลโค-กระบือ 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง  และ 
                     ชว 330 จลุชีววิทยา 
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หลักการสุขาภิบาลและการป้องกันโรคภายในฟาร์ม โรคและปรสิตที่สําคัญที่พบในโค-
กระบือในประเทศไทย รวมถึงการวินิจฉัยโรค การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 372 Cattle Diseases and Sanitation 3 (2-3-5) 
Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of Farm Animals  
                   BI 330 Microbiology 
                Principles of sanitation and disease control in cattle farm, important 
cattle and buffalo diseases and parasites in Thailand, including diagnosis, prevention 
and primary problem solving 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

 
 
 
 
 

 

สศ 460 เทคโนโลยีเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ขั้นตอนการฆ่าสัตว์และ
อุปกรณ์ การจัดการเน้ือสัตว์ภายหลังกระบวนการฆ่า การควบคุมคุณภาพเชิงป้องกันในกระบวนการ
ผลิตเน้ือคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากช้ินส่วนที่ได้จากการจัดเกรดและตัดแต่งซาก การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ การจัดการเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การจัดการ ผลพลอยได้และของเสีย
จากโรงฆ่าสัตว์และผลิตภัณฑ์เพ่ือผลิตเน้ือปลอดภัย    

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 460 Meat and Meat  Product Technology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Factors affecting quality meat and meat products, equipment and 
slaughtering processing, meat management after slaughter, quality control in meat 
production, utilization of retail cuts from carcass grading and cutting products, 
processing of meat, management of meat and meat products, management of by 
products and wastes from slaughterhouse and processing for safety meat production

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 497 สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อม 

                    ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนินงาน

เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง นักศึกษาจะต้อง
ผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดทํารายงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน  สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ 
อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 
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(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
AS 497 Co-operative Education 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that  

                   the proposed work study relates to the major field of  
                   study and; students are required to pass a minimum  
                   30-hours preparation session 
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 

workplace in which the work is related to the major field of study of the student for 
at least 16 weeks, students are required to pass preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
work study placement education and give a presentation in a seminar in the presence 
of their classmates and academic advisors at the end of the course 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

สศ 498 การเรียนรู้อิสระ 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง อาจมีการฝึกอบรม
เพ่ือเสริม สร้างความรู้ในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภายใต้
การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ  นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่างการ
เรียนรู้อิสระ ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา   

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
AS 498 Independent Study 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the    

                   proposed Independent Study is related to  
                   the student's major field of study. 
A research study or a professional development project in the student’s 

major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย  
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การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นักศึกษา
ต้องเขียน โครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกขั้นตอนอยู่ใน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
AS 499 Overseas Study, Training or Internship 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the University that the proposed    

                   Overseas Study, Training or Internship is related to the   
                   student's major field of study. 
Overseas study, training or internship in an area related to the student's 

major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and 
submit a full report   on completion of the training and give a presentation by the 
end of the semester in which the training is undertaken 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

วิชาเอกการผลิตสุกร 
สศ 303 อาหารและการให้อาหารสุกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น หรือเทียบเท่า 

                  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ระบบทางเดินอาหารสุกร การย่อยและการดูดซึมอาหารพวกคาร์โบไฮเดรท ไขมันและ
โปรตีน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เก่ียวข้องกับการใช้อาหารให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ความ
ต้องการโภชนะ ประเภทของอาหาร การตรวจสอบและประเมินคุณค่าของอาหาร ระบบการให้
อาหารสุกร ความเป็นพิษของอาหาร การคํานวณสูตรอาหารสําหรับสุกร 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 303 Swine Feeds and Feeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition or 

equivalent 
                   or As approved by program committee 

 

Swine gastrointestinal system, digestion and absorption of nutrients such 
as carbohydrate, fat and protein, chemical changes associated with feed utilization, 
nutrient requirements, type of feed, analysis and evaluation of feed, swine feeding 
system, toxicity of feed, feed formulation for swine  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 310 การสืบพันธ์ุและการผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง  
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                    หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ 
                    ประจําหลักสูตร 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุ ระบบต่อมไร้ท่อที่เก่ียวกับระบบสืบพันธ์ุ

วงรอบการเป็นสัด การตกไข่ การผสมพันธ์ุ การต้ังท้องและการคลอด การรีดเก็บนํ้าเช้ือ เทคนิคและ
วิธีการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการผสมเทียม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเจริญ
พันธ์ุของปศุสัตว์ เช่น การย้ายฝากตัวอ่อน การโคลนนิ่ง เซลล์ต้นกําเนิด โรคและปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
กับการสืบพันธ์ุ  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 
 

AS 310 Reproduction and Artificial Insemination in Farm-Animal 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of Farm  

                   Animals or As approved by program  
                   committee 

 

Principles of anatomy and physiology of the reproductive system, 
endocrine system related to the reproductive system, estrous cycle, ovulation, 
fertilization, pregnancy and parturition, semen collection, techniques and methods 
related to artificial insemination, use of modern technology to enhance the 
reproductive performance of livestock such as embryo transfer, cloning, stem cells, 
diseases and problems related to reproduction 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : : ไม่มี  

ลักษณะของการเจริญเติบโตของร่างกาย รวมทั้งการเจริญเติบโตของเน้ือเย่ือต่าง ๆ 
ของร่างกาย ปัจจัยที่ควบคุมและมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านอาหาร สรีรวิทยาและ
สภาพแวดล้อม การเจริญเติบโตของร่างกายที่มีผลต่อการสืบพันธ์ุ ซากสตัว์ กลไกของสารเร่งการ
เจริญเติบโตของร่างกายสัตว์และการวัดประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 311 Animal Growth 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The nature of the body growth, including the growth of various body 
tissues, factors that control and influence the growth such as feed, physiology and 
environment, growth of the body affecting reproduction, carcass and yields, 
mechanism of growth promoters in animals and meausurement of animal growth 
performances 
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(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
สศ 353 การจัดการฟาร์มสุกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 243 การผลิตสุกร หรือ เทียบเท่าตาม 

                    ความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

อุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดของสุกร ระบบการผลิตสุกร พันธ์ุสุกรและการ
จัดการฟาร์มสมัยใหม่ การจัดเก็บบันทึกข้อมูลฟาร์มสุกร การจัดการสุกรพ่อแม่พันธ์ุ แม่สุกรเลี้ยงลูก 
สุกรอนุบาล และสุกรขุน การจัดการด้านอาหาร นํ้า และของเสียจากฟาร์มสุกร ตลอดจนการจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 353 Swine Farm Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 243 Swine Production or equivalence or  

                   As approved by program committee 
 

Manufacturing industry and marketing of swine, swine production systems, 
swine breeding and modern management, recording management, management of 
boar and dry sow, lactating sow, nursery pigs, growing and finishing pigs, feed and 
water management, swine waste management, including biosecurity management  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 
สศ 355 โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร 3 (2-3-5) 
                วิชาบังคับก่อน : สศ 243 การผลิตสุกร หรือ  
                                     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ความรู้พ้ืนฐานสําหรับการสร้างโรงเรือนสุกร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรือนสุกร 
ความต้องการพ้ืนฐานของโรงเรือนสุกรและการควบคุมอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ระบบโรงเรือนสุกร 
การคํานวณหาจํานวนคอกเลี้ยงสุกร ลักษณะโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร รวมถึงโรงเรือน
จําหน่ายสุกร ระบบและอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายสุกร อุปกรณ์การให้นํ้าและการให้อาหาร อุปกรณ์
พ้ืนฐานในการจัดการของเสีย และระบบโรงเรือนเลี้ยงสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 355 Swine Housing and Equipments 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 243 Swine Production 

                   As approved by program committee 
 

Basic knowledge for swine house construction, physical environment of 
swine house, basic requirement of swine house and environmental temperature 
control, swine housing systems, how to calculate the requirement of swine pens, 
house and equipment of swine including shipping loading swine house, chasing swine 
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systems and equipment, drinking and feeding equipment, basic equipment of waste 
management and environment-friendly swine housing systems 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 373 โรคและสุขาภิบาลสุกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : : สศ 210 กายว ิภาคและสรีรว ิทยาของส ัตว ์เลี้ยง   

                      และ ชว 330 จุลช ีวว ิทยา 
การป้องกันและการสุขาภิบาลโรคสุกร ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการควบคุม

โรค การใช้วัคซีน ยาและการใช้ยาควบคุมและป้องกันโรคสุกร โรคและพยาธิของสุกร การเก็บ
ตัวอย่าง การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน และการควบคุมโรคที่สําคัญ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 373 Swine Diseases and Sanitation 3 (2-3-5) 
                 Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of Farm Animals and 
                                    BI 330 Microbiology 

Prevention and sanitation of swine disease, biosecurity system for diseases 
control, vaccine usage, drugs and drug usage to control and prevention of swine 
disease, diseases and parasites of swine, sampling, diagnosis, prevention and control 
of important swine diseases 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร์มสุกร 1 (0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานทางด้านการผลิตสุกร เพ่ือความรอบรู้และประสบการณ์
จากฟาร์มสุกรภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
AS 392 Swine Farm Practice 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : AS 290 Farm Practice or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Arrange for students to practice in swine production in order to gain 
experience within the swine farm with an approval of program committee  

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

สศ 460 เทคโนโลยีเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ขั้นตอนการฆ่าสัตว์และ
อุปกรณ์ การจัดการเน้ือสัตว์ภายหลังกระบวนการฆ่า การควบคุมคุณภาพเชิงป้องกันในกระบวนการ
ผลิตเน้ือคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากช้ินส่วนที่ได้จากการจัดเกรดและตัดแต่งซาก การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ การจัดการเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การจัดการผลพลอยได้และของเสีย
จากโรงฆ่าสัตว์และผลิตภัณฑ์เพ่ือผลิตเน้ือปลอดภัย 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 460 Meat and Meat  Product Technology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Factors affecting quality meat and meat products, equipment and 
slaughtering processing, meat management after slaughter, quality control in meat 
production, utilization of retail cuts from carcass grading and cutting products, 
processing of meat, management of meat and meat products, management of by 
products and wastes from slaughterhouse and processing for safety meat production

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
สศ 497 สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อม 

                    ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนินงาน

เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง นักศึกษาจะต้อง
ผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดทํารายงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน  สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ 
อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
AS 497 Co-operative Education 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that  

                   the proposed work study relates to the major field of  
                   study and; students are required to pass a minimum  
                   30-hours preparation session. 
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 

workplace in which the work is related to the major field of study of the student for 
at least 16 weeks, students are required to pass preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
work study placement education and give a presentation in a seminar in the presence 
of their classmates and academic advisors at the end of the course 

(Minimum practice of 16 weeks) 
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สศ 498 การเรียนรู้อิสระ 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง อาจมีการฝึกอบรม
เพ่ือเสริม สร้างความรู้ในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภายใต้
การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ  นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่างการ
เรียนรู้อิสระ ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา   

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
 

AS 498 Independent Study 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the    

                   proposed Independent Study is related to  
                   the student's major field of study. 
A research study or a professional development project in the student’s 

major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 
 
 
 
 
 
 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย  

การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นักศึกษา
ต้องเขียน โครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกขั้นตอนอยู่ใน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
AS 499 Overseas Study, Training or Internship 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the University that the proposed    

                   Overseas Study, Training or Internship is related to the   
                   student's major field of study. 
Overseas study, training or internship in an area related to the student's 

major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and 
submit a full report   on completion of the training and give a presentation by the 
end of the semester in which the training is undertaken 
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(Minimum practice of 16 weeks) 
 

วิชาเอกอาหารสัตว์ 
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : คม 100 เคมีทั่วไป และ  

                    คม 250 เคมีอินทรีย์  
 

การตรวจสอบคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์เบ้ืองต้น โดยวิธีทางกายภาพและเคมี 
และการทดสอบการปนเป้ือนจุลินทรีย์ในอาหารสัตว์ 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
AS 300 Animal Nutrition Laboratory 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : CH 100 General Chemistry and 

                   CH 250 Organic Chemistry 
 

Basic evaluation of animal nutrition by the using of physical and chemical 
methods and the detection of microbial contamination in animal feed 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 
สศ 304 การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการผลิต 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต้น  
 เง่ือนไขรายวิชา : เฉพาะนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

       การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ การใช้เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์ 
การวิเคราะห์ทางเคมี ระบบประกันคุณภาพในโรงงานอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ชนิด
และการทํางานของเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ รูปแบบการจัดการในโรงงานอาหาร
สัตว์ และความรู้พ้ืนฐานในจัดการในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 304 Animal feed production and technology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : CH 320 Basic Biochemistry   
 Additional Prerequisite : Only students majoring in The Faculty of  

                                   Animal Science and Technology 
Quality control of feed stuffs and animal feeds, feed microscopy, chemical 

analysis, quality assurance in feed mill, feed mill processing, type and operation of 
machine and tools, principle of feed mill management 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 305 อาหารและการให้อาหารสัตว์กระเพาะเด่ียว  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น  
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การเรียกช่ือและการจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์ การเตรียมและการแปรรูปอาหารสัตว์
ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ และการดูดซึมโภชนะ ปัจจัยและกลไกการควบคุมการกินอาหารของ
สัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร มาตรฐานการให้อาหารและความต้องการโภชนะ
ของสัตว์ปีก และสุกร การให้อาหารสัตว์ปีกและสุกร 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 305 Monogastric Feeds and Feeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition  

Nomenclature and classification of animal feedstuffs, preparation and 
processing of animal feed, digestive systems of animals and nutrient absorption, 
factors and mechanisms of control of feed intake in animal, nutritional evaluation of 
feeds, feeding standard and nutrient requirements of poultry and swine, poultry and 
swine feeding 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 306 อาหารและการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น  

การเรียกช่ือและการจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์ การเตรียมและการแปรรูปอาหารสัตว์
ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ และการดูดซึมโภชนะ ปัจจัยและกลไกการควบคุมการกินอาหารของ
สัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร มาตรฐานการให้อาหารและความต้องการโภชนะ
ของ โคนมและโคเน้ือ การให้อาหารโคนมและโคเนื้อ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 306 Ruminant Feeds and Feeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition  

Nomenclature and classification of animal feedstuffs, preparation and 
processing of animal feed, digestive systems of animals and nutrient absorption, 
factors and mechanisms of control of feed intake in animal, nutritional evaluation of 
feeds, feeding standard and nutrient requirements of beef and dairy cattle and beef 
and dairy cattle feeding 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 307 อาหารสัตว์นํ้าและการเพาะเลี้ยง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

อาหารและสารอาหารที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ การเจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุของ 
สัตว์นํ้า การเน่าเสียและการเสื่อมสลายของสารอาหาร การสร้างสูตรอาหาร และการประเมินคุณค่า
ทางโภชนาการอาหารสัตว์นํ้า และการเพาะเลี้ยงสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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AS 307 Aquatic Animal Nutrition and Aquaculture 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Feed and nutrients needed for maintenance, growth and reproduction of 
aquatic animals, decay and degradation of nutrients, feed formulation and nutrient 
evaluation, feed for fish and aquaculture 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

 

 
 

สศ 308 พืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหารหยาบ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความสําคัญของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ส่วนประกอบทางเคมีและ
คุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ ได้แก่ การทําหญ้าแห้งและหญ้า
หมัก การจัดการอาหารหยาบ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 308 Forage Crops and Pasture Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The importance of forage crops, botanical characteristics, chemical 
composition and nutritive value of forage crops, preservation of forage crops such as 
hay and silage, roughage Management 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 

สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : : ไม่มี  

ลักษณะของการเจริญเติบโตของร่างกาย รวมทั้งการเจริญเติบโตของเน้ือเย่ือต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ปัจจัยที่ควบคุมและมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านอาหาร สรีรวิทยาและ
สภาพแวดล้อม การเจริญเติบโตของร่างกายที่มีผลต่อการสืบพันธ์ุ ซากสัตว์ กลไกของสารเร่งการ
เจริญเติบโตของร่างกายสัตว์และการวัดประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 311 Animal Growth 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The nature of the body growth, including the growth of various body 
tissues, factors that control and influence the growth such as feed, physiology and 
environment, growth of the body affecting reproduction, carcass and yields, 
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mechanism of growth promoters in animals and meausurement of animal growth 
performances 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

 

สศ 400 สารเสริมในอาหารสัตว์  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความสําคัญของสารเสริม ประเภทสารเสริม คุณสมบัติและการผลิตสารเสริม และการ
ใช้สารเสริมในอาหารสัตว์ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 
AS 400 Feed additives 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Importance of feed additive, feed additive type, feed additive properties 
and production, the using of feed additives in feed 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hours, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 497 สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อม 

                    ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนินงาน

เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง นักศึกษาจะต้อง
ผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดทํารายงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน   สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ 
อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
AS 497 Co-operative Education 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that  

                   the proposed work study relates to the major field of  
                   study and; students are required to pass a minimum  
                   30-hours preparation session 
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 

workplace in which the work is related to the major field of study of the student for 
at least 16 weeks, students are required to pass preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
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work study placement education and give a presentation in a seminar in the presence 
of their classmates and academic advisors at the end of the course  

 
สศ 498 การเรียนรู้อิสระ 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง อาจมีการฝึกอบรม
เพ่ือเสริม สร้างความรู้ในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภายใต้
การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ  นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่างการ
เรียนรู้อิสระ ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา   

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
 

AS 498 Independent  Study 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the    

                   proposed Independent Study is related to  
                   the student's major field of study 
A research study or a professional development project in the student’s 

major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย  

การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นักศึกษา
ต้องเขียน โครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกขั้นตอนอยู่ใน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
AS 499 Overseas Study, Training or Internship 9 Cerdits 
 Prerequisite : Approval by the University that the proposed    

                   Overseas Study, Training or Internship is related to the   
                   student's major field of study 
Overseas study, training or internship in an area related to the student's 

major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
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to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and 
submit a full report   on completion of the training and give a presentation by the 
end of the semester in which the training is undertaken 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว์ 3 (3-0-6) 
                วิชาบังคับก่อน : คม 320  ชีวเคมีเบ้ืองต้น หรือ เทียบเท่า 
                                     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ความสําคัญของไขมัน แหล่งไขมัน การย่อย การดูดซึมไขมันในสัตว์กระเพาะเด่ียวและ
สัตว์กระเพาะรวม กรดไขมันที่จําเป็นในอาหารสัตว์และการเสริมไขมันในอาหารสัตว์ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 401 Fat in Animal Nutrition 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or  

                   As approved by program committee 
Importance of fat, fat source, fat digestion and absorption in monogastric 

animals and ruminants, essential fatty acids in animal feed and fat adding in animal 
feed 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 402 ไวตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความสําคัญของไวตามินและแร่ธาตุ คุณสมบัติและโครงสร้างทางเคมี แหล่งไวตามิน
และแร่ธาตุ การดูดซึมและความเป็นพิษของไวตามินและแร่ธาตุ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 402 Vitamins and Minerals in Animal Nutrition 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Importance of vitamin and minerals, properties and chemical structure of 
vitamin and minerals,  vitamin and minerals sources, absorption and  toxicity 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 403 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ช้ันสูงเพ่ือการวิเคราะห์ทางสัตวศาสตร ์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความรู้พ้ืนฐานและหลักการทํางานและการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ช้ันสูง
ที่สําคัญ และการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ช้ันสูงในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ
คุณภาพทางสัตวศาสตร์ 
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(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 403 Advance Scientific Instruments for Animal Science 

Analysis 
3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  
Basic principles and operation of equipment and advance scientific  

instruments, the using of equipment and advance scientific instruments for quality 
and quantity analysis in animal science field 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 

 

 

 

สศ 410 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปีก  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

กําเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์ปีก กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ของสัตว์
ปีก ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหมุนเวียนโลหิตและ
นํ้าเหลือง ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบสืบพันธ์ุเพศผู้และเพศเมีย ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
ระบบภูมิคุ้มกันและต่อมไร้ท่อ  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 410 Avian Anatomy and Physiology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Origin and evolution of poultry, poultry anatomy and physiology of various 
systems such as the covered body, skeletal system and muscles, nervous system, 
blood circulation and lymphatic system, digestive system, respiratory system, the 
male and female reproductive system, excretory system, immune system and 
endocrine system 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

 

 
สศ 411 สัญญาณของสกุรสําหรับการบริหารจัดการ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 243 การผลิตสุกร  

สัญญาณของสุกร ความสัมพันธ์ของสัญญาณความเจริญพันธ์ุของสุกรสาวและสัญญาณ
การเป็นสัดของสุกรนางกับการจัดการ สัญญาณการเกิดลูกและการนอนของแม่สุกรต่อการทับลูก
สุกรและการออกแบบคอกคลอด สัญญาณของความเครียดจากความร้อนและความเครียดจากความ
เย็นกับการจัดการสุกร ความสัมพันธ์ของการให้อาหารและสัญญาณการดูดนมของลูกสุกร ความ
ผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ท้องเสีย และสัญญาณความเจ็บปวดของสุกรกับการเกิดโรค 
สัญญาณการเดินที่ผิดปกติกับปัญหาของขาในสุกร พันธ์ุและสัญญาณของสภาพร่างกายสุกร 
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ความสัมพันธ์ของเน้ือแดงและไขมันกับการจัดการสุกรช่วงให้นม สัญญาณของผิวหนังกับโรคทาง
ผิวหนังในสุกร 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 411 Pig Signals for Administration 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 243 Swine Production  

Pig signals, mature signal of gilt and estrus signal of sow related to 
management, give birth signal, lay down signal of sow related to crush piglet and 
farrowing pen designed, signals of heat stress and cold stress related to management, 
relationship of feeding management and piglet suckling signal, abnormal respiration 
diarrhea and painful signal related to diseases, abnormal walking signals and leg 
problems, breeding and pig body conformation signals, lean and fat signal related to 
lactating sow management, skin signal related to skin disease 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 

สศ 420 คอมพิวเตอร์เพ่ือการปศุสัตว์  3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสําหรับการเก็บข้อมูล การรายงานผล การนําเสนอ การ
จัดการภายในฟาร์มด้วยระบบฐานข้อมูล โปรแกรมคํานวณสูตรอาหารสัตว์ โปรแกรมสําเร็จรูปใน
การบริหารงานฟาร์ม 

(บรรยาย 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 420 Computer for Livestock Production 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None  

Computer software for data collection, reporting, presentation, farm 
management using database system, feed calculation program, software for farm 
management 

(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours /week) 

 
สศ 440 การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ชนิดและพันธ์ุสัตว์ปีกสวยงาม โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การ
คัดเลือกพันธ์ุ การจัดการผสมพันธ์ุและการฟักไข่ของสัตว์ปีกสวยงาม การตลาด และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง การประกวด ตัดสินและการให้คะแนนสัตว์ปีกสวยงาม   

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 440 Fancy Birds Raising 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  
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Types and breeds of fancy birds, house and equipments, feed and feeding, 
genetic selection, mating management and hatchery system of fancy birds, marketing 
and related law, contest and judging of fancy birds 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 441 การเลี้ยงและอนุรักษ์ไก่พ้ืนเมืองไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 (2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
นิยาม  การประยุกต์แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเลี้ยงไก่

พ้ืนเมืองไทย มาตรฐานลักษณะประจําพันธ์ุ การคัดเลือกและการผสมพันธ์ุเพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ไก่พ้ืนเมืองไทยอย่างย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฏหมายและพระราชบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับการเลี้ยงและอนุรักษ์ไก่พ้ืนเมืองไทย  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 441 Thai Native Chicken Raising and Conservation According 

to Philosophy of Sufficiency Economy 
3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  
Definition, concept application and principle of philosophy of sufficiency 

economy, standard of breed characteristics, selection and mating for sustainable 
conservation and utilization of Thai native chicken according to philosophy of 
sufficiency economy, laws and acts related to Thai native chicken raising 
and conservation 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-Study 5 hours /week) 
 

สศ 446 การผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ระเบียบและข้อกําหนดของระบบเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์อินทรีย์ การผลิต
สัตว์เศรษฐกิจประเภทต่างๆในระบบอินทรีย์ การประยุกต์ใช้สมุนไพร สารเสริม การขอรับรอง
มาตรฐานอินทรีย์ 

     (บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 446 Animal Production in Organic System 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
                 Regulations and requirements of organic farming and organic animal 
production, production of various economic animals in organic systems, use of 
herbals and feed additive in organic system, apply for organic certification 
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(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

สศ 450 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

สิ่งแวดล้อมและความซับซ้อนของสิ่งแวดล้อม การสร้างความร้อนและการเผาผลาญ
สารอาหารในร่างกาย รายละเอียดของช่วงอุณหภูมิ ความช้ืน และอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมสําหรับสัตว์เลี้ยง การสูญเสียความร้อน 
ความเครียดจากความร้อน ความเครียดจากความเย็น และการจัดการความเครียดในฟาร์มปศุสัตว์ 
แสงและการจัดการ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุ
สัตว์และแนวทางการนํากลับมาใช้ประโยชน์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 450 Environmental Management in Livestock Farm 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Environment and complexity of environment, heat production and energy 
metabolism, the detail of thermoneutral zone, relative humidity and physical 
environment temperature, optimum environment temperature for farm animals, heat 
loss, heat stress, cold stress and how to overcome heat stress and cold stress of 
livestock farms, lighting and management, laws relating to environmental control, 
livestock waste management and utilization 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 461 เทคโนโลยีไข่และเน้ือสัตว์ปีก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : : ไม่มี  

โครงสร้างและองค์ประกอบของไข่ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของไข่ การ
แปรรูปไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ โครงสร้างและส่วนประกอบของเนื้อไก่ กระบวนการชําแหละและ
แปรรูปสัตว์ปีก สุขศาสตร์เน้ือและไข่สัตว์ปีก และระบบมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 461 Poultry Egg and Meat Technology  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The structure and composition of the egg, quality and standard 
examination of eggs, egg processing and egg products, structure and composition of 
chicken meat, slaughter process and meat processing, sanitation of chicken meat and 
egg and their related standard systems 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 462 การผลิตนํ้านมคุณภาพดี 3 (2-3-5) 
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของนํ้านม องค์ประกอบนํ้านมและมาตรฐานคุณภาพ

นํ้านมดิบ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์ประกอบนํ้านม การจัดการอาหารเพ่ือการผลิตนํ้านม
คุณภาพสูง สุขศาสตร์ของการผลิตนํ้านม ปัญหาในระบบการผลิตและแนวทางการแก้ไข การเพ่ิม
มูลค่าของนํ้านมโดยการผลิตนมเพ่ือสุขภาพ     

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
 
 
 

AS 462 High Quality Milk Production 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Chemical and physical properties of milk, milk compositions and raw milk 
quality standards, factors affecting milk compositions, nutritional management for 
high quality milk production, a hygiene of milk, problems and solutions in milk 
production, value added of milk by production of functional milk 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 463 การผลิตเน้ือคุณภาพสูง  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

สายพันธ์ุในการผลิตเน้ือคุณภาพสูง การจัดการในการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือการสร้างเน้ือ
คุณภาพสูง การจัดการก่อนและหลังกระบวนการฆ่าที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อสัตว์ 
การประเมินคุณภาพของซากและเน้ือ การแบ่งเกรดเน้ือสัตว์ตามระบบสากล ความปลอดภัยในการ
บริโภคเน้ือสัตว์ รูปแบบการเพ่ิมมูลค่าของเน้ือสัตว์ด้วยวิธีต่าง ๆ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 463 High Quality Meat Production 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

Breed for high quality meat production, livestock management for high 
quality meat production, pre and post slaughter management on improvement of the 
quality of meat, meat grading according to international standard, meat safety, 
increase on value added of meat 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

สศ 481 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์   3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ชนิดต่าง ๆ ระบบประกัน
คุณภาพการผลิต  เช่น  GAP, HACCP, Animal Welfare, ISO, Halal, Organic ฯลฯ        การ



มคอ. 2 
 

87

ควบคุมการใช้ยา และสารตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การประเมินระบบการผลิตเพ่ือให้ได้
มาตรฐาน 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 481 Quality System and Livestock Farm Standardization  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Regulation related to animal husbandry, standardization of various 
livestock farms, quality assurance system such as GAP, HACCP, Animal Welfare, ISO, 
Halal, Organic, control of drug usage and residues in animal product, evaluation of 
the production system for standard quarantee 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
สศ 482 การประกวดและตัดสินปศุสตัว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

พันธ์ุและสมาคมพันธ์ุของสัตว์ชนิดต่าง ๆ การตัดสินและการคัดเลือกสัตว์เข้าประกวด 
รูปร่างและลักษณะของพันธ์ุสัตว์ต่าง ๆ  เกณฑ์การตัดสินและระบบคะแนน การเตรียมสัตว์เพ่ือเข้า
ประกวด การจัดการประกวดปศุสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 482 Livestock Contest and Judging 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Breeds and breed associations, livestock judging and selection, 
conformation and characteristics of various breeds,  criteria of judging and scoring 
system, animal preparation for exhibition and contest, livestock contest 
administration 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

สศ 484 การสร้างธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการด้านปศุสัตว์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและรูปแบบของธุรกิจปศุสัตว์ คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจปศุ
สัตว์ การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การหา
แหล่งทุน การจัดการและบริหารการเงิน การเช่ือมโยงของเครือข่ายธุรกิจ การจัดจําหน่ายและ
การตลาดปศุสัตว์ 

     (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 484 Livestock Venture and Entrepreneurship 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
                 The concept and types of livestock business, including 
characteristics of livestock business enterpreneur,  business feasibility and 
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planning, risk assessment, fund seeking, management and financial 
management, linking of business network, distribution and marketing of livestock 
products  

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

 

 

 
 

- กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ  
สศ 491 การฝึกงาน  3 (0-270-0) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

จัดให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานทางด้านการผลิตสัตว์ เช่น การผลิตสัตว์ปีก การผลิตสุกร
การผลิตโคนมและโคเน้ือ และการผลิตอาหารสัตว์ เพ่ือเพ่ิมความรอบรู้และประสบการณ์จาก
หน่วยงานราชการและเอกชน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 270 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 491 Professional Training 3 (0-270-0) 
 Prerequisite : None  

Assigned to practice in animals industry such as poultry production, swine 
production and dairy cattle production and feed mill, in order to gain experience in 
government agencies or private sectors with the consence of program committee 

(Lecture 0 hour, Practice 270 hours, Self Study 0 hour /week) 
 

สศ 492 ปัญหาพิเศษ 3 (ปฏิบัตินอกเวลา) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

นักศึกษาเลือกค้นคว้าหรือทดลองในหัวข้อที่สนใจทางด้านสัตวศาสตร์ และเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงานตามหลักวิชาการภายใต้การควบคุม และแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 

(ปฏิบัตินอกเวลา) 
AS 492 Special Problem 3 (Part-time practice) 
 Prerequisite : None  

Students choose to research or experiment on the topics of interest in 
animal science and compile a report on a academic principle under the supervision 
and advice of a special problem supervisor 

(Part-time practice) 
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สศ 493 การศึกษาหัวข้อสนใจ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

เลือกศึกษาในหัวข้อสนใจข้อหน่ึงหรือมากกว่าในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยคําแนะนําของอาจารย์ประจําวิชาและเรียบเรียงเป็น
รายงานตามรูปแบบที่กําหนด 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 
AS 493 Selected Topic 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Studies on one or more interested topics in the field of animal science 
with the consence of program committee under the advice of lecturer and compile 
a report on a academic principle 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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3.2  ชื่อ ตําแหน่งและคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
         3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ี ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปีพ.ศ.

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายบัญชา 
พงศ์พิศาล
ธรรม 

Ph.D. 
 

M.Sc.  
 

สพ.บ. 

Biochemistry 
 
Agriculture 
 
สัตวแพทยศาสตร์ 

Macaquaric University, 
Australia 
University of New 
England 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2543 
 

2536 
 

2528 
2. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาว 
ทองเลียน 
บัวจูม 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

Agriculture  
(Animal Science) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สัตวศาสตร์ 

Ehime University, Japan 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม่โจ้ 

2549 
 

2541 
2537 

3. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายวิวัฒน์ 
พัฒนาวงศ์ 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร 
(การผลิตสัตว์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2553 
2547 
2544 

4. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายไพโรจน์ 
พงศ์กิดาการ 

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529 

5. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาว
ธนนันท์  
ศุภกิจจา
นนท์ 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
 
 
เทคโนโลยี 
การผลิตสัตว์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2547 
 
 

2535 

6. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายไพโรจน์  
ศิลม่ัน 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

 

เกษตรศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม่โจ้ 

2544 
2533 

7. อาจารย์ นายจํารูญ 
มณีวรรณ 

Ph.D. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

Animal Science 
เกษตรศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

Ehime University, Japan 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม่โจ้ 

2557 
2543 
2530 

8. อาจารย์ นายมงคล 
ยะไชย 

ปร.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

เทคโนโลยีอาหาร 
เกษตรศาสตร์ 
(สัตวศาสตร์) 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2546 

 
2543 

9. อาจารย์ นายภาคภูมิ 
เสาวภาคย์ 

ปร.ด. 
วท .ม.  

 
วท .บ.  

สัตวศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
การผลิตสัตว์ 
เทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2559 
2552 

 
2547 
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ท่ี ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปีพ.ศ.

10. อาจารย์ นางสาว
กฤดา  
ชูเกียรติศิริ 

วท .ด.  
 

วท .ม.  
สพ .บ.  

อายุรศาสตร์ 
สัตวแพทย์ 
อายุรศาสตร์สัตว์ปีก 
สัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
 

2550 
2547 

11. อาจารย์ นายสุบรรณ  
ฝอยกลาง 

ปร .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 
2553 
2548 

12. อาจารย์ นายจุฬากร 
ปานะถึก 

ปร .ด.  
วท .บ.  

สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556 
2551 

 
3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ท่ี ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปีพ.ศ.

1. รอง 
ศาสตราจารย์ 

นายญาณิน  
โอภาส 
พัฒนกิจ 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Agriculture (Ruminant 
Nutrition) 
เกษตรศาสตร์  
(การผลิตสัตว์) 
เกษตรศาสตร์ 

The University of 
Sydney, Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2537 
 

2529 
 

2525 
2. ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
นาย
ประภากร  
ธาราฉาย 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

Animal Functional 
Anatomy 
สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 

Ehime University, 
Japan
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม่โจ้ 

2544 
 

2535
2532 

3. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาว 
บัวเรียม 
มณีวรรณ์ 

Ph.D.  
M.Sc. 
วท.บ. 

Agriculture  
Agriculture 
เคมี 

Ehime University, 
Japan Kagawa 
University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
2545 
2538 

4. อาจารย์ นายวินัย  
โยธินศิริกุล 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Science 
 
 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

University of the 
Philippines at Los 
Banos, Philippines
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2538 
 
 

2527 
2523 

5. อาจารย์ นายอานนท์   
ปะเสระกัง 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 
(สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 
2551 
2545 
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ท่ี ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปีพ.ศ.

6. อาจารย์ นางสาว 
วันทมาส 
จันทะสินธ์ุ 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Animal Science 
 
Animal Science 
 
สัตวศาสตร์ 

National Pingtung  
University, Taiwan 
National Pingtung  
University, Taiwan 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2559 
 

2552 
 

2550 
7. อาจารย์ นางพชรพร 

ตาดี 
ปร .ด.  
วท .ม.  
สพ .บ.  

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สัตวแพทยศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2560 
2556 
2550 

8. อาจารย์ นายยุทธนา  
สุนันตา 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

เกษตรศาสตร์ 
(สัตวศาสตร์) 
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2555 
 

2547 
9. อาจารย์ นางสาว 

สุรีรัตน์  
ถือแก้ว 

วท.ม. 
วท.บ. 

เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2554 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ท่ี ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปีพ.ศ.

1. รอง 
ศาสตราจารย์ 

นายนิวุฒิ  
หวังชัย 

Ph.D. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

Applied Biochemistry 
วิทยาศาสตร์ 
การประมง  
วาริชศาสตร์  

University of Tsukuba 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2544 
2535 

 
2500 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศึกษา) 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละสาขาเอก (สัตว์ปีก การผลิตสุกร โคนมและโคเน้ือ 
อาหารสัตว์) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาโดยเป็นการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ หรือการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้แก่ ฝึกปฏิบัติงานด้านที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาในสถานประกอบการเอกชน หรือฝึกในหน่วยงานราชการ เช่น กองควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ ฯลฯ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า16 สัปดาห์ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 
1) ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพ่ิมความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด

วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
    2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้นําในการทํางาน รู้จักการคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    3) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทํางาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือลดปัญหาการ
ทํางาน และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 



มคอ. 2 
 

93

    4) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ 
    5) สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
เหมาะสมกับระดับการทํางาน 
 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคเรียนที่ 1  ช้ันปีที่ 4 จํานวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2  ช้ันปีที่ 4 จํานวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
1) การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน รวมเวลา 16 

สัปดาห์ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
2) การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ รวมเวลา  

16 สัปดาห์ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
3) ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของช้ันปีที่ 4 ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
 

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
- โครงงานหรืองานวิจัยควรสอดคล้องกับสาขาวิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่

ต้องการให้มีรูปแบบตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 
- เช่น รายวิชา 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ รายวิชาวิทยานิพนธ์ รายวิชาปัญหาพิเศษ 

รายวิชาโครงงาน เป็นต้น ให้มีรูปแบบตามประกาศของแต่ละหลักสูตร  
5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
1)  สศ 498 การเรียนรู้อิสระ   
นักศึกษาวิจัย หรือศึกษา หรือโครงงานวิชาชีพ หรือฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้ ทั้งน้ีอาจ

ผสมผสานกันตามความสนใจ ความถนัด ภายใต้การดูแลและแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา การเรียนรู้
อิสระ มีการกําหนดให้เขียนเป็นโครงการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน นําเสนอรายงานผล อภิปราย
และการประเมินผล ให้เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา ตามความสนใจ ความถนัด ภายใต้การดูแล 
และแนะนําจากคณาจารย์ในคณะ มีการกําหนดให้เขียนเป็นแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน 
การนิเทศงาน นําเสนอรายงานผลอภิปราย และการประเมินผล ให้เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

2 ) สศ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝกึอบรมต่างประเทศ  
 นักศึกษาไปศกึษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่

ศึกษาอยู่ขั้นตอนการดําเนินการประกอบด้วยการเสนอโครงการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรม การ
รายงานผลในลักษณะของรายงานทางวิชาการ ทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
รายวิชา การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) มีการกําหนดให้เขียนเป็นโครงการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน นําเสนอรายงานผล 

อภิปรายและการประเมินผล ให้เสร็จสิ้นในเวลา 1  ภาคการศึกษาตามความสนใจ ความถนัด ภายใต้
การดูแล และแนะนํา จากคณาจารย์ในคณะ มีการกําหนดให้เขียนเป็นแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่
ละคน การนิเทศงาน นําเสนอรายงานผล อภิปราย และการประเมินผล ให้เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาค
การศึกษา 

2) เสนอโครงการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรม การรายงานผลในลักษณะของ
รายงานทางวิชาการ ทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือฝึกงาน 
หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 

 
5.3 ช่วงเวลา 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ สศ 498 การเรียนรู้อิสระ 
หรือ สศ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของแผนการ
ศึกษา ช้ันปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งกํากับดูแลรายวิชา 
จํานวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา 

 
5.4 จํานวนหน่วยกิต 

จํานวน 9 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 
แต่งต้ังกรรมการเพ่ือกํากับดูแลรายวิชาและควบคุมการศึกษาให้เป็นตามความสนใจ

ความถนัดภายใต้การดูแลและแนะนําจากคณาจารย์ในสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งต้ัง 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ให้นักศึกษานําเสนอรายงานผลอภิปราย และการประเมินผลวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา 

หรือวิชา สศ 498 การเรียนรู้อิสระ หรือวิชา สศ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
ต่างประเทศ ให้เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังจากคณะฯ ร่วมพิจารณา
ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษานั้น ๆ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. บัณฑิตที่มีทักษะเป็นเลิศ เก่งงาน 
เก่งคน  เก่งคิด เก่งวิชาการ 
โดยมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา  
 

ตัวบ่งชี ้
นักศึกษามีทักษะและความถนัดเฉพาะสาขา 
ใน 4 สาขา ได้แก่ สัตว์ปีก, การผลิตสุกร, โคนมและ
โคเน้ือ และอาหารสัตว์ 
กลยุทธ ์
1. เ พ่ิมการฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมหรือเน้ือหา
รายวิชา เน้นความถนัดเฉพาะสาขาในรูปแบบความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีความทันสมัย 
(Smart Farm) 
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นการคิด วิเคราะห์ และการใช้
สารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลและทางวิชาชีพสัตว
ศาสตร์ 
3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
และทั กษะทา ง ด้ านภาษา ต่ า งป ระ เทศ  เ ช่ น
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นต้น 
4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมความรู้เชิงธุรกิจปศุสัตว์ และการส่งเสริม
การขาย และการตลาดปศุสัตว์สมัยใหม่ 
6. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์  
8. บูรณาการด้านกิจกรรมนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
7.  จัดเสวนาการวางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ และทบทวนจํานวนชมรม
นักศึกษา 
8. สนับสนุนให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเอกทํา
กิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมกิจกรรมที่ทําให้นักศึกษา
มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก 
9.  การจัดทําฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา และเพ่ือการจัดกลุ่มนักศึกษา เพ่ือเช่ือมโยง
สู่ระบบ Tutorial 
 



มคอ. 2 
 

96

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 10.  นําระบบ Competency มาใช้ในการพัฒนา

สมรรถนะนักศกึษา 
11. มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิจัยเฉพาะทางตามความถนัดในแต่ละสาขาวิชาเอก  

2. ด้านภาวะผู้นาํ 
 

ตัวบ่งชี ้
นักศึกษามีความเป็นผู้นําและมีกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษารู้หลักในการบริหารจัดการ 
เช่น 5ส 5W1H เพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ 
2. สร้างชมรมให้เป็นเวทีในการส่งเสริมทักษะด้านการ
สื่อสาร การแสดงออก และการเขียน 
3. นักศึกษารู้จกัหลักคิด หลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติ 
4. นําแนวคิดการจัดการความรู้มาใช้ในการสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์
กับชุมชน 
6. การบริหารองค์ความรู้ที่นักศึกษาต้องรู้ เก่ง 
สหสาขาวิทยาการ มีการต่อยอดความรู้ 
7. สนับสนุนให้ นักศึกษามีกระบวนการติดและ
ถ่ายทอด มีความเป็นเลิศ และมีวินัย 
8. สร้างกิจกรรมกึ่งวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างภาวะความ
เป็นผู้นํา 

3. ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
 

ตัวบ่งชี ้
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพ่ือรองรับการเปิดเสรี
ทางการศึกษา 
2. พัฒนากิจกรรมนอกห้องเรียนด้านภาษาให้มากขึ้น
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
3. เช่ือมโยงภาษากับงานวิชาการให้เป็นหน่ึงเดียวกัน 
4. จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาศูนย์ภาษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวบ่งชี ้
นักศึกษาสามารถสื่อสารและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียน 
กลยุทธ ์
1.  พัฒนาฐานข้อมูลและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาโปรแกรมให้เป็น Interactive 
3. การสร้างแรงจูงใจให้กับศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
1.  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

 1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีนํ้าใจช่วยเหลือ

ผู้อ่ืน  
2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
3) เคารพสิทธิของผู้อ่ืน คํานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม  

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
1)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 

กรุณา และความเสียสละ 
2)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาและการส่งงาน

ภายในเวลาที่กําหนด 
3)  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการ

สอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอย่าง 
4)  ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
5)  สอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  โดย

ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติหรือ กรณีตัวอย่าง 
6)  เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์หรือผู้นําทางศาสนาต่างๆบรรยายพิเศษเก่ียวกับ

จริยธรรม คุณธรรมที่ศาสนิกชนพึงปฏิบัติ 
7)  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจัด 
8)  จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ทําประโยชน์ต่อสังคมและ

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ต้ัง 
9)  การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้รียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ทําไมว่่าจะเป็นงานเด่ียวหรืองานกลุ่ม 
3) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใช้แบบ

สํารวจหรือการสัมภาษณ ์
4) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา  
5) ประเมินจากจากผลการเข้ารว่มกิจกรรมของนักศึกษา 
6) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ 

อย่างต่อเน่ือง 
7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมและ

จริยธรรม  
8) ประเมินจากแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือวัดประเด็นที่เก่ียวข้อง 
9) ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ 
10) ประเมินจากการสัมภาษณ์นักศึกษาในหัวขอ้ที่เก่ียวข้องกับการสอดแทรกคุณธรรม

และจริยธรรมขณะที่มีการเรยีนการสอนของอาจารย์ และการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

 
2.  ด้านความรู้ 

2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฏีที่สําคัญในเน้ือหาวิชาที่ศึกษา  
2) มีความสามารถในการบูรณาการเน้ือหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
3) มีความสามารถประเมินค่า โดยอาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ  

 
2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู ้

1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในช้ันเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์
จําลอง บทบาทสมมติ เป็นต้น  และการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้มีการแสดง
ความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย 

2) การค้นคว้าและทํารายงานทั้งเด่ียวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและ
ผู้เรียนมีความสนใจ 

3) การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยนําเน้ือหาที่เรียนมาประสมประสานกับเน้ือหาวิชา
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จรงิโดยการศึกษานอกสถานที่ 
5) การเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและทาํรายงานสรุปประเด็นความรู้ที่

ได้รับ 
6) การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเสริมการเรียนรู้ 
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7) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ 
ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม  

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการทํางานที่ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห้องเรียน 
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
6) ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผู้้เรียนในห้องเรียน 
7) ประเมินจากแบบประเมินความรู้ที่จัดเตรียมไว้สําหรับนักศึกษาที่เข้าใช้บริการศูนย์

การเรียนรู้ 
 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

1) มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือ 

แก้ไขปัญหาได้ 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ได้ 

3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้

รูปแบบการสอนที่หลายหลาก 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา 

เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (Problem-Based Learning) หรือ การจัดทํา
โครงการ (Project Based Learning) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ 
เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง  การทํากรณีศึกษา  การอภิปรายกลุ่ม  การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น 

4) มอบหมายให้ผูเ้รียนทํารายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องนํามาบูรณาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม ่

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-
Based Learning) 
 

 3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเด่ียว เช่น โครงการหรือ

งานวิจัยที่มอบหมาย 
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3) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้รียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนทีจ่ัดในห้องเรียน 

 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบคุคลและความรับผิดชอบ 
1) มีจิตสํานึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
3) มีภาวะการเป็นผู้นํา ช่วยเหลือผู้อ่ืนและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
 

4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเก่ียวกับ
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ  การมีมนุษยสมัพันธ์ การ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อ่ืน 
เป็นต้น  

3) กําหนดการทํางานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมนุเวียนกันเป็นผู้นํากลุ่ม  สมาชิกกลุ่มและ
ผู้รายงานผล 

4) ปลูกฝังให้มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น  โดยการจัดอภิปรายและเสวนา

งานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 
6) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 
4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะทํากิจกรรมกลุม่

และงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2)  ประเมินโดยเพ่ือนร่วมช้ันและอาจารย์ผูส้อนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นํา

และผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม
ภาวการณ์เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 

3)  ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้
ทํางาน 

4)  ประเมินจากการรายงานหน้าช้ันเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน  และนักศกึษา 
5)  ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม่ 
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6)  ติดตามการทํางานกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ  โดยการสัมภาษณ์และบันทึก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

7)  สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและบันทึก
ผลการประเมนิ 

 
5.  ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม  
2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร จัดการ

และนําเสนอข้อมูลได้ 
3) มีความสามารถนําเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาใช้ในการศึกษา 

ค้นคว้า วิเคราะห์และนําเสนอประเด็นต่างๆได้ 
5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารทัง้การพูด 

การฟังและ การเขียน  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ทีห่ลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูล  พร้อม

การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  และสามารถนําเสนอใหผู้้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  
และใหค้วามสาํคัญในการอ้างอิงแหลง่ที่มาของข้อมูล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้ใช้ความสามารถในการนํานํา
เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ 

6) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเชิงตัวเลขและนําเสนองานที่ต้องมีการตัดสินใจ
บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

7) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  และให้นักศึกษานําเสนอ
หน้าช้ัน 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

102

5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห้องเรียน เข่น การสังเกตพฤติกรรม 
การสอบย่อย 

2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหน้าช้ันเรียนและ
รายงานที่เป็นรูปเล่ม 

3) ประเมินจากเทคนิคที่นําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และทาง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสู้่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping)  

รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                

ศท 021 สังคมศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

              

ศท 022 อารยธรรมโลก                

ศท 104 มนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 

              

ศท 302 สังคมและ
วัฒนธรรมไทย 

               

กช 321 เศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

              

ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือ
ชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ 

              

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                

ศท 011 มนุษย์กับความ
งามทางศิลปะ 

               

ศท 012 จิตวิทยากับ
พฤติกรรมมนุษย์ 
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รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ศท 013 สุขภาพเพื่อการ
ดํารงชีวิต 

              

ศท 180 ศิลปะกับ
ความคิดสร้างสรรค์ 

               

ศท 304 ศาสตร์และศิลป์
แห่งปัญญาชน 

               

ศท 305 ประวัติศาสตร์
และพัฒนาการของล้านนา 

               

กลุ่มวิชาภาษา                

ศท 031 การใช้ภาษาไทย                

ศท 141 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 1 

               

ศท 142 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 2 

               

ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
การเกษตร 1 

               

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

               

วท 101  วิทยาศาสตร์เพ่ือ
ชีวิต 

   
  

  
 

  
  


 

วท 102 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

   

  

  

 

  

  



 

ศท 014 การสืบค้น
สารนิเทศเพ่ือการศึกษา 

               

วอ 101 วิศวกรรมเบื้องต้น
ในชีวิตประจําวัน 

              

วอ 102 นานาสาระ
เกี่ยวกับอาหารและยา 

              

พง 100 พลังงานสําหรับ
ชีวิตประจําวัน 
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รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาเฉพาะ                

กลุ่มวิชาแกน                

คม 100 เคมีท่ัวไป               

คม 250 เคมีอินทรีย์                

คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น               

ชว 220 สัตววิทยา               

ชว 330 จุลชีววิทยา               

ชว 340 พันธุศาสตร์
เบื้องต้น 

              

พร 251 พืชเศรษฐกิจ               

ฟส 102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน               

สต 301 หลักสถิติ               

สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์
เบื้องต้น 

              

สศ 210 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 

               

สศ 241 การผลติสัตว์ปีก                

สศ 242 การผลติโคและ
กระบือ 

               

สศ 243 การผลิตสุกร                

สศ 290 การปฏิบัติงาน
ฟาร์ม 

              

สศ 320 การวางแผนการ
ทดลองและการวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัยทางสัตว
ศาสตร์ 

              

สศ 330 การปรับปรุงพันธ์ุ
สัตว์  

              

สศ 370 ยาและการใช้ยา
ในสัตว์ 

               

สศ 451 การจัดการฟาร์ม
ปศุสัตว์อย่างชาญฉลาด 
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รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
สศ 480 การจัดการธุรกิจ
ปศุสัตว์  

              

สศ 490 สัมมนา               

สศ 494 ภาษาอังกฤษทาง
สัตวศาสตร์ 

               

- กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกสัตว์ปีก 

               

สศ 301 โภชนศาสตร์และ
การให้อาหารสัตว์ปีก 

              

สศ 340 การเลี้ยงสัตว์ปีก
เฉพาะอย่าง 

              

สศ 351 การจัดการฟาร์ม
สัตว์ปีก 

              

สศ 354 โรงเรือนและ
อุปกรณ์สัตว์ปีก 

              

สศ 356 การฟักไข่และ
การจัดการโรงฟัก 

               

สศ 371 โรคและ
สุขาภิบาลสัตว์ปีก 

              

สศ 390 การปฏิบัติงาน
ฟาร์มสัตว์ปีก 

               

สศ 460 เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 

              

สศ 497 สหกิจศึกษา               

สศ 498 การเรียนรู้อิสระ               

สศ 499 การศึกษา หรือ 
ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

              

วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ                

สศ 302 โภชนศาสตร์และ
การให้อาหารโค 
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รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
สศ 308 พืชอาหารสัตว์
และการจัดการอาหาร
หยาบ 

              

สศ 310 การสืบพันธ์ุและ
ผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง 

               

สศ 352 การจัดการฟาร์ม
โคนมและโคเนื้อ 

              

สศ 360 นมและผลิตภัณฑ์
นม 

              

สศ 372 โรคและการ
สุขาภิบาลโค-กระบือ 

              

สศ 391 การปฏิบัติงาน
ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 

               

สศ 460 เทคโนโลยี
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์ 

              

สศ 497 สหกิจศึกษา               

สศ 498 การเรียนรู้อิสระ               

สศ 499 การศึกษา หรือ 
ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

              

วิชาเอกการผลิตสุกร                

สศ 303 อาหารและการให้
อาหารสุกร 

              

สศ 310 การสืบพันธ์ุและ
ผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง 

              

สศ 311 การเจริญเติบโต
ของสัตว์ 

              

สศ 353 การจัดการฟาร์ม
สุกร 

              

สศ 355 โรงเรือนและ
อุปกรณ์การเลี้ยงสุกร 
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รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
สศ 373 โรคและ
สุขาภิบาลสุกร 

              

สศ 392 การปฏิบัติงาน
ฟาร์มสุกร 

               

สศ 460 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์               

สศ 497 สหกิจศึกษา               

สศ 498 การเรียนรู้อิสระ               

สศ 499 การศึกษา หรือ 
ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

              

วิชาเอกอาหารสัตว์                

สศ 300 ปฏิบัติการโภชน-
ศาสตร์สัตว์ 

               

สศ 304 การผลิตอาหารสัตว์
และเทคโนโลยีการผลิต 

              

สศ 305 อาหารและการให้
อาหารสัตว์กระเพาะเด่ียว 

              

สศ 306 อาหารและการให้
อาหารสัตว์กระเพาะรวม  

              

สศ 307 อาหารสัตว์น้ํา
และการเพาะเลี้ยง 

              

สศ 308 พืชอาหารสตัว์และ
การจัดการอาหารหยาบ 

              

สศ 311 การเจริญเติบโต
ของสัตว์ 

              

สศ 400 สารเสริมใน
อาหารสัตว์  

              

สศ 497 สหกิจศึกษา               

สศ 498 การเรียนรู้อิสระ               

สศ 499 การศึกษา หรือ 
ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
ต่างประเทศ 
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รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
- กลุ่มวิชาเอกเลือก                

สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว์                

สศ 402 ไวตามินและแร่
ธาตุในอาหารสัตว์ 

               

สศ 403 เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพ่ือการ
วิเคราะห์ทางสัตวศาสตร์ 

               

สศ 410 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์ปีก  

               

สศ 411 สัญญาณของสุกร
สําหรับการบริหารจัดการ 

              

สศ 420 คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การปศุสัตว์  

              

สศ 440 การเลี้ยงสัตว์ปีก
สวยงาม 

    
 

  
 
     

สศ 441 การเลี้ยงและการ
อนุรักษ์ไก่พ้ืนเมืองไทย
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

               

สศ 450 การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 
ปศุสัตว์ 

              

สศ 461 เทคโนโลยีไข่และ
เนื้อสัตว์ปีก 

    
 

  
 
     

สศ 462 การผลติน้ํานม
คุณภาพดี 

    
 

  
 
     

สศ 463 การผลิตเนื้อ
คุณภาพสูง  

    
 

  
 
     

สศ 446 การผลิตสัตว์ใน
ระบบอินทรีย์ 

    
 

  
 
      

สศ 481 ระบบคุณภาพ
และมาตรฐานฟาร์มปศุ
สัตว์  
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รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
สศ 482 การประกวดและ
ตัดสินปศุสัตว์ 

    
 

  
 

     

สศ 484 การสร้างธุรกิจ
และการเป็น
ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ 

              

กลุ่มวิชาอื่น ๆ                

สศ 491 การฝึกงาน               

สศ 492 ปัญหาพิเศษ               

สศ 493 การศึกษาหัวข้อ
สนใจ 

              

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ข้อ 12 การวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยกําหนดความหมายดังน้ี 
 

อักษรระดับคะแนน ระดับผลการเรียน แต้มระดับคะแนน 
A ดีเย่ียม 4.0 

  B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 

  C+ ค่อนข้างดี 2.5 
C ปานกลาง 2.0 

  D+ ค่อนข้างอ่อน 1.5 
D อ่อน 1.0 
F ตก 0.0 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผูส้อนอาจใช้อักษรอ่ืน เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงผล

การศึกษาโดยมีความหมายดังน้ี 
 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประจําคณะก่อนการประกาศผล 
 

อักษร ความหมาย 
S ผลการศึกษาเป็นที่พอใจหรือแสดงว่านักศึกษาสอบผ่าน 
U ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจหรือแสดงว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน 
I ไม่สมบูรณ์ 
V ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง โดยไม่มีการประเมินผลและมีเวลาเรียน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
W ถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา 
Op การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุดให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่หลักสูตรกําหนด 
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การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 
    แนวทางที่ 1  

- ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

- การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมิน
ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- การทวนสอบในระดับหลักสตูรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้และรายงานผล 
       แนวทางที่ 2  

1) เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ประจําหลักสูตรหรือกรรมการระดับอ่ืนตาม
ความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และให้เกรดในรายวิชาน้ัน ถ้าผิดสังเกต เช่น มี A หรือ 
F หรือ I มากเกินไป ให้บันทกึและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะ 

2) คณะกรรมการประจําคณะจัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวนสอบให้เป็น
วาระพิจารณาการรายงานผลจาก ข้อ 1  

3) คณะกรรมการประจําคณะ อาจพิจารณาให้อาจารย์ประจํารายวิชาทบทวนการให้เกรด  
      แนวทางที่ 3  

- การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานหลักสูตร 
2) แต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ในสาขาอ่ืนที่

เก่ียวข้องตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ทีผู่้เรียนได้รับมอบหมาย  
- การทวนสอบระดับหลักสูตร 
1) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการได้งานทําของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาและความพึง

พอใจของบัณทิตต่อการนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน 
2) สํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถและการทํางานในสถาน

ประกอบการ 
3) สํารวจความคิดเห็นจากสถาบันอ่ืนๆ ในด้านความรู้  ความพร้อมหรือคุณสมบัติอ่ืนที่

จําเป็นของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วไปศึกษาต่อในระดับปริญญาทีสู่งขึน้ 
การทวนสอบระดับหลักสูตร 
1) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชา และ

ความพึงพอใจของบัณทิตต่อการนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน 
2) สํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถ และการทํางานในสถาน

ประกอบการ 
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3) สํารวจความคิดเห็นจากสถาบันอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ ความพร้อม หรือ คุณสมบัติอ่ืนที่
จําเป็นของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วไปศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 
1) ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการน้ัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น  

3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

4) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดี
ย่ิงขึ้นด้วย 

5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรม เช่น จํานวนสิทธิบัตรจํานวนรางวัลทางสังคม และ
วิชาชีพ จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัคร
ในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม 

7) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชา และ
ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการนําความรู้ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน 

8) สํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถ และการทํางานในสถาน
ประกอบการ 

9) สํารวจความคิดเห็นจากสถาบันอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ ความพร้อม หรือคุณสมบัติอ่ืนที่
จําเป็นของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วไปศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น 

10) สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ของบัณฑิตจากคณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต 
11) จัดสัมมนาผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยทั้งในภาพรวมและของสาขาวิชา 
12) สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
13) สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความพร้อม หรือ คุณสมบัติอ่ืน ๆ ของบัณฑิตโดยใช้

ช่องทางนิเทศงานสหกิจศึกษา 
14) การประเมินจากศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาที่

เรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเน่ืองกับ การประกอบอาชีพของ
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บัณฑิต รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วยการ
ประเมินจากผู้ปกครอง 

 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอช่ือให้รับปริญญา จะต้องมี
คุณสมบัติดังน้ี 
 1) ต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของสาขาวิชาน้ัน และต้องไม่
มีรายวิชาใดที่ได้รับอักษร I และหรือ Op 
  2) ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
  3) ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน    ไม่
น้อยกว่า 2.00 
 4) ต้องผ่านการเข้ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามระเบียบมหา
วิทยาลัยกําหนดได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
 5) นักศึกษาทุกคนต้องเข้าทดสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่าน
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 6) นักศึกษาทุกคนต้องเข้าทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 7) ไม่มีหน้ีสินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย และหรือหน้ีสินอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยรับรู้ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจถึง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายของมหาวิทยาลัยคณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
2) จัดทําระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) ให้กับคณาจารย์ใหม่ 
3) จัดทําคู่มือคณาจารย์และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้คณาจารย์ 
4) คณะจัดให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายระบบการทํางานต่าง ๆ ใน

ส่วนที่เก่ียวข้องของคณะ 
5) ให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่เก่ียวกับการพัฒนาตนเองโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
1) ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการวัดผลและการ

ประเมินผล 
2) ให้ความรู้เก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
3) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับการเรียนการสอน 
4)   ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ 
      เรียนการสอนและวิจัย 

          5)    สนับสนุนให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
 6)    ให้ความรู้อาจารย์ประจําหลักสูตรเก่ียวกับความรู้ในหลักสูตร, การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร (Staff Development) 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1) ส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์และนักวิชาการของคณะฯ ทํางานวิจัยมากขึ้น และ

พัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้ดีย่ิงขึ้น 
2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานฟาร์มปศุสัตว์ให้เอ้ือต่อการสร้างรายได้ และสามารถ

สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานภายในของนักศึกษา และการทํางานวิจัยของคณาจารย์
นักวิชาการ และนักศึกษาของคณะฯ 

3) แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือที่จะพัฒนานวัตกรรม
และวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของคณะฯ และยังเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ให้กับนักศึกษา 

4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทํางานวิจัยกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามตําแหน่งงาน (เช่น
การประชุมวิชาการ) 

6) ส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
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7) ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านวิชาการและวิชาชีพกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน
การวิจัยและบริการวิชาการ 

8) มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และควบคุมดูแลให้คณาจารย์ถือปฏิบัติ 
9) ส่งเสริมคณาจารย์ในการปฏิบัติงานและมีความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในภาคเอกชน (talent Mobility) 
10) ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง (Brush up) ของคณาจารย์ 
11) ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ และสามารถถ่ายทอด

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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 หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้มีการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ ซึ่งได้พิจารณา
ตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ 

1.1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ี ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตรง/สัมพันธ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายบัญชา  พงศ์พิศาล

ธรรม 
Ph.D  
M.Sc. 
สพ.บ. 

Biochemistry 
Agriculture 
สัตวแพทยศาสตร์ 

ตรง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวทองเลียน  บัวจูม Ph.D. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

Agriculture 
(Animal Science) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สัตวศาสตร์ 

ตรง 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวิวัฒน์  พัฒนาวงศ ์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร 
(การผลิตสัตว์) 

ตรง 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายไพโรจน์   
พงศ์กิดาการ 

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ สัมพันธ์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวธนนันท์   
ศุภกิจจานนท์ 

วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
การผลิตสัตว์ 

ตรง 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายไพโรจน์  ศิลม่ัน วท.ม. 
ทษ.บ. 

เกษตรศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

ตรง 

7. อาจารย์ นายจํารูญ  มณีวรรณ Ph.D. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

Animal Science 
เกษตรศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

ตรง 

8. อาจารย์ นายมงคล ยะไชย ปร.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

เทคโนโลยีอาหาร 
เกษตรศาสตร์ 
(สัตวศาสตร์) 
เกษตรศาสตร์ 

ตรง 

9. อาจารย์ นายภาคภูมิ เสาวภาคย์ ปร.ด. 
วท .ม.  

 
วท .บ.  

สัตวศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
การผลิตสัตว์ 
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

ตรง 
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ท่ี ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตรง/สัมพันธ์ 
10. อาจารย์ นางสาวกฤดา   

ชูเกียรติศิริ 
วท .ด.  

 
วท .ม.  
สพ .บ.  

อายุรศาสตร์ 
สัตวแพทย์ 
อายุรศาสตร์สัตว์ปีก 
สัตวแพทยศาสตร์ 

สัมพันธ์ 

11. อาจารย์ นายสุบรรณ  ฝอยกลาง ปร .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

ตรง 

12. อาจารย์ นายจุฬากร  ปานะถึก ปร .ด.  
วท .บ.  

สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

ตรง 

 
 

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 12 ท่าน สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 9 ท่าน 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 3 ท่าน โดยมีอาจารย์ที่จบสาขาสัตวแพทยศาสตร์ 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติของ
คุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามท่ีมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 กําหนดไว้ คือ มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  โดยเป็นสาขาที่เก่ียวข้องและมีผลงานวิจัยทางด้านสัตว
ศาสตร์และการผลิตสัตว์ 

 
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุง ที่เปิดรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2561 และได้กําหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2566 เพ่ือใช้กับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2566 
 

1.4 การดําเนนิงานให้เปน็ไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสตูร 
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะดําเนินการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจําหลักสูตร ร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการประชุม  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุง ที่มี
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา โดยมีการ
จัดทําเล่ม มคอ. 2 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการจัดส่ง
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
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มคอ. 3 และมคอ. 4 ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดส่งก่อนเปิดสอนแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะดําเนินการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา 
โดยทําการจัดส่งหลังส่งเกรดแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะดําเนินการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปิดภาค
การศึกษา 
 

1.5 แผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการโดยมีงบประมาณสนับสนุน                              

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่เก่ียวข้องการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

3. จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระยะ 3 ปีที่ครอบคลุมการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ และกํากับให้เป็นไปตามแผน โดยมีการกํากับ ติดตามการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรหลักสูตร เพ่ือก่อให้เกิดเป้าหมายท้ังด้านการส่งเสริมวิชาชีพ การพัฒนา
ตําแหน่งทางวิชาการ อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งทางวิชาการและสามารถบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีคุณภาพ 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
2.1.1 จัดสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว-
ศาสตร์ ทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ 

2.1.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี 
2.1.3 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

เมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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2.2 การได้งานทําของผูส้ําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะการมี

ง า น ทํ า ข อ ง บั ณ ฑิ ต  ต า ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้  http: / / www. e-
manage.mju.ac.th/survey_AllRPT.aspx 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีระบบกลไกการรับนักศึกษาตาม

กระบวนการการรับและคัดเลือกนักศึกษา โดยในทุกปีการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะมีการดําเนินการทบทวนแผนจํานวนรับนักศึกษา พร้อมทั้งกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วิธีการคัดเลือก/สอบคัดเลือก และพิจารณาคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือก
และสอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามกําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่    

ระบบการรับนักศึกษาใหม่ได้มีระบบการรับผ่านช่องทางหลัก 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียเมื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยี ต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป  
2. ระบบแอดมิดช่ัน (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท.) 
นักศึกษาจะต้องสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศ โดยคัดเลือกนักศึกษาจากการสอบและการ

คิดคะแนน GAT/PAT รวมกับผลการเรียนเฉล่ีย 
3. ระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในประเภทน้ี จะมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เช่น มี

ความสามารถพิเศษ, โครงการความร่วมมือพิเศษกับโรงเรียน วิทยาลัย หน่วยงานราชการหรือเอกชน, 
เป็นบุตรเกษตรกร บุคลากร หรือศิษย์เก่า เป็นต้น  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้กําหนดตาม 
มคอ. 2 และข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้
มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทําการพิจารณา
โครงการ/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ และระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

 
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
การควบคุมดูแลการให้คําปรกึษาวิชาการแนะแนวกบันักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  มีแนวทางปฏิบัติตามมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
3.2.1 คณะฯ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหน้าที่ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
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3.2.2 อาจารย์ทุกคนจัดทําตารางการทํางานพร้อมกําหนดเวลาว่างเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเข้าพบได้ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้ 

3.2.3 อาจารย์เปิดช่องทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เช่น  E-mail, FaceBook ฯลฯ 
 

อีกทั้ง มีการเพ่ิมช่องทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาสงสัยเรื่องการ
ประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการได้ดังน้ี 

1) ให้สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนประจําวิชา 
2) ย่ืนคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล

การศึกษา 
3) นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อคณบดี/อธิการบดีหรือ

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  
การพัฒนานักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ได้มีระบบและกลไก โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทําการ
พิจารณาวางแผนโครงการ เพ่ือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อันประกอบด้วย (1) 
กลุ่มวิชาหลัก (2) กลุ่มทักษะชีวิตและวิชาชีพ (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ (4) กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  มีการสร้างระบบและกลไก การสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาในหลกัสูตร 
2. นักศึกษานอกหลักสูตร 
นําผลการประเมินรายงานในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งมีการนําเอาผล

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ผ่านการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  มีผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาผ่านหลายช่องทาง เช่น กล่องรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา การ
ร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากน้ันนําข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
. 
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4. อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ในการรับอาจารย์ใหม่
ได้มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังผ่านคณะไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับการ
จัดสรรกรอบอัตรากําลัง สาขาวิชาดําเนินการสรรหาอาจารย์ตามข้ันตอน
การดําเนินการสรรหาบุคลากรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์  ซึ่งในการรับอาจารย์ใหม่ มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
4.1.1.1 กําหนดคุณสมบัติ  

1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่
มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง ระดับบัณฑิตศึกษา
และวิจัย (ค1) 

  2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
- สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาที่

เก่ียวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี 

4.1.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน หรือ 
สอบสัมภาษณ ์

4.1 .1.3 การแต่งต้ังและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

4.1.2 แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระบุไว้ในแนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

4.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทําหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และดําเนิน
กิจกรรมได้ครบถ้วน ตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพหลักสูตร  

4.1.4 กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีส่วนร่วม ในกิจกรรมตามข้อ 4.1.2 และ 
ข้อ 4.1.3 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  มีการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการทํางานร่วมกับคณะฯ 
เพ่ือจัดทําแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหลักสูตรฯ ได้พัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มี
โอกาสประสบความสําเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงานโดยมีการทําแผนพัฒนา
รายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองโดยไม่จํากัดจํานวนตามเง่ือนไขของประกาศ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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4.2 คุณภาพอาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกิน ร้อยละ 20 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น อาทิ เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด นอกจากน้ีคณะยัง
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ทํางานวิจัย และนําผลงานวิจัยน้ัน ๆ มาเสนอผลงาน
ทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของ

อาจารย์ ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  มีการสร้างระบบและกลไก การ

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร นําผลการประเมินรายงานในการประจํา
หลักสูตร อีกทั้งมีการนําเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรที่จัดทําโดย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  มีระบบและกลไกในการออกแบบ

หลั กสู ต รสอดคล้ อ งตามกรอบ    TQF    ( Thailand Qualifications Framework for Higher 
Education) หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และใช้ระบบและกลไกการพัฒนา
หลักสูตรภายใต้มหาวิทยาลัย ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่
ภายใต้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเร่ือง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  เป็นหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งจะเปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ได้กําหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร
ในปี 2566 เพ่ือใช้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีการดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ให้แต่งต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่กําหนดไว้ใน
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เหมาะสม  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมเสนอข้อคิดเห็นใน
การพัฒนาหลักสูตร 

4. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. 2554 
ภายใต้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
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5. ดําเนินการจัดทําเล่ม มคอ.2 และแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  เป็นหลักสูตรปรับปรุง มีระบบและ
กลไก ดําเนินงานของหลักสูตรผ่านเวทีการดําเนินงานดังน้ี 

1. จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือการเตรียมการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร 

2. จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา
ในหลักสูตรอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- การแบ่งภาระงานสอน จากภาระงานขั้นตํ่า (9 ช่ัวโมง/สัปดาห์) และจากน้ัน
กําหนดอาจารย์ผู้สอนตามความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอน 

- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
- การกํากับติดตามและการตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกภาค
การศึกษา โดยทําการจัดส่งก่อนเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา อีกทั้งกํากับรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคมและการทํานุบํารุงและวัฒนธรรม 

- การให้ความเหน็ชอบการประเมินผลการเรียนการสอน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร  

- หาแนวทางที่จะทําให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 
 

5.3 การประเมินผูเ้รียน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  จะดําเนินการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30  วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดส่งหลังส่งเกรดแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบผลการ
ดําเนินการเรียนการสอนตามแบบฟอร์ม มคอ. 5 และ มคอ. 6  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา จากน้ันดําเนินส่งผลการเรียนให้คณะฯ ดําเนินการต่อไปยังมหาวิทยาลัย จะต้องผ่าน
การพิจารณาผลการเรียนจากคณะกรรมการที่แต่งต้ังจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องในการตัดเกรด และเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะ 

 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  จะดําเนินการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรได้จัดการบริหารทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละด้านดังน้ี 
6.1 การบริหารงบประมาณ 
1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ต่างคณะทั้ง

ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย 
6.2 ทรัพยากรสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัย มีอาคารเรียนรวม ได้แก่ 

1) อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นสถานที่สอน พ้ืนที่ประมาณ 1,544 ตารางเมตร
ประกอบด้วย ห้องบรรยาย 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง ห้องประชุม 3 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 

2) อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี) เป็นสถานที่สอน พ้ืนที่ประมาณ
2,426 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องบรรยาย 12 ห้อง ห้องบริการคอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เน็ต 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ห้องประชุม 3 ห้อง ห้องโถงแสดงผลงาน 2 
ห้อง 

3) อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถานที่สอน พ้ืนที่ประมาณ 14,200 ตาราง
เมตร ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมสัมมนา 
 

แบบรายงานขอ้มูลจํานวนหนังสือใชส้ําหรบัปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ของห้องสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทุกประเภทประกอบด้วย หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และหนังสือพิมพ์ จุลสาร 
กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลสําเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากร
ดังกล่าวข้างต้นมีจํานวนดังน้ี  

จํานวนหนังสอื ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
หมวด คําอธบิายหมวด ภาษาไทย (เลม่) ภาษาอังกฤษ (เล่ม) รวม 
000 เบ็ดเตล็ด 12,398 2,248 14,646
100 ปรัชญา 3,190 329 3,519
200 ศาสนา 4,329 359 4,688
300 สังคมศาสตร ์ 48,571 7,361 55,932
400 ภาษาศาสตร์ 4,492 1,702 6,194
500 วิทยาศาสตร์ )บริสุทธ์ิ(  17,640 7,960 25,600
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 48,608 14,779 63,387
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 4,393 1,167 5,560
800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,674 579 3,253
900 ประวัติศาสตร์ 7,309 996 8,275

 รวม 153,604 37,450 191,054
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สื่อโสตทศันวัสดุ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
รายการ จํานวน 

CD/DVD เกษตร 257 
CD/DVD สารคดี 1,043 
CD/DVD บทเรียนภาษา  226 
CD/DVD ซีดีรอมท่ัวไป 1,274 
CD/DVD บันเทิง 2,501 

รวม 5,301 
 

หัวข้อ จํานวน ชนิด 
บทความวารสาร 137,717 บทความ
วารสารภาษาไทย 831 ฐานข้อมูล
วารสารภาษาต่างประเทศ 471 ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลออนไลน์ 12 ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ (E-book, E-clipping, E-journal) 19 ฐานข้อมูล
Single Search 1 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 35 รายช่ือ

นอกจากน้ียังมีห้องสมุดของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และห้องสมุดของหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย 
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น และยังมีการติดต่อสื่อสารแบบเช่ือมโยง
เครือข่ายในฐานข้อมูล Journal Link และวิทยานิพนธ์/งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนสหบรรณานุกรม 

6.3 การจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1. มหาวิทยาลัยมีคณะทํางานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 
2. คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณประจําปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน

ตํารา สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนและปฏิบัติการให้ทันสมัย 
3. คณะฯ จัดประชุมเพ่ือให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ์ 

และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
6.4 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

1. สํารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจําทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 
2. ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียนทุกรายวิชา 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา (ปีที)่ 

1 2 3 4 5 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 
    

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

    

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

    

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 

    

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

    

8. อาจารย์ใหม่ (ถา้มี) ทกุคนได้รบัการปฐมนเิทศหรือคําแนะนําด้าน      
การจดัการเรยีนการสอน  

    

9. อาจารย์ประจําทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวชิาชีพ  
อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

    

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้มี) ได้รับการพฒันา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

    

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหมท่ี่มตี่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ีย ไม่น้อยกว่า
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

 รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดําเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
 รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในการจัดการ
เรียนการสอน 

2) การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์โดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถาม จากนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

3) การประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม  การทํากิจกรรม 
    การเรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 

       1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทํา 
             การประเมิน 
 2) คณาจารย์วิเคราะห์และประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธ์การสอนในแต่ละ 
             ภาคการศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และนําไปเขียนไว้ในรายงานผล 
             การดําเนินงานรายวิชา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

     ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกช้ันปี และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร  โดย 
     วิธีการสัมภาษณ์  แบบสํารวจ และเปิดเว็บไซด์เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับ 

2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
    ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก  
    โดยดูจากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษา 
    ทุกช้ันปี บัณฑิตที่จบตามหลักสูตรและนายจ้าง/ผู้ประกอบการ  และการเยี่ยมชม 

2.3 นายจ้าง/ผู้ประกอบการ      
       ประเมินนายจ้าง/ผู้ประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต 
                และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน         
 

3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
             ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน  
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

1) อาจารย์ประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอ 
   ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ   

          2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา เสนอผ่านคณะกรรมการประจําคณะ   



มคอ. 2 
 

128

          3) จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ที่
เก่ียวข้อง พิจารณาทบทวนผลการดําเนินการของหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ์การสอน และการดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในปีต่อไป 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบ 1 
เอกสารแนบ 2 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานตาราง
เปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตร 
เดิม-หลักสูตรใหม ่

เอกสารแนบ 3 สาระสําคัญของการปรับปรุง 
เอกสารแนบ 4 
 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

เอกสารแนบ 5 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ ้เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

เอกสารแนบ 6 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ ้เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

เอกสารแนบ 7 รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร 
เอกสารแนบ 8 
เอกสารแนบ 9 
 
เอกสารแนบ 10 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ ้เรื่อง มาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เกณฑ์การสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษทั่วไปของนักศึกษา 
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เอกสารแนบ 1 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรี 

หมวดวิชา เกณฑ์ โครงสร้างเดิม โครงสร้าง
ใหม่ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 6 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 6 
- กลุ่มวิชาภาษา  12 12 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 6 6 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 99 99 
- กลุ่มวิชาแกน  59 62 
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ  34 31 
- กลุ่มวิชาเอกเลือก  6 6 
หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

131

 
เอกสารแนบ 2 

การเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรา้งหลักสูตรเก่า-ใหม่ 
โครงสร้างหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลกัสูตรที่ขอปรบัปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร (เดิม) 
ภาษาไทย      :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
                       สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science   
                      Program in Animal Science 

ชื่อหลักสูตร (ใหม่) 
ภาษาไทย      :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
                      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science  
                      Program in Animal Science 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา (เดิม) 
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)       :  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
                                 (สัตวศาสตร์) 
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)        :  วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Science 
                                 (Animal Science) 
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)   :  B.S. (Animal Science)

ชื่อปริญญา (ใหม่) 
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)      :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
                                (สตัวศาสตร์) 
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)       :  วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science  
                                (Animal Science) 
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)   :  B.S. (Animal Science) 

คงเดิม 

จํานวนหน่วยกติรวม 135 หน่วยกิต จํานวนหน่วยกติรวม 135 หน่วยกิต คงเดิม 
1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 30 หน่วยกิต คงเดิม 
1.1 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต คงเดิม 
ศท 021 สังคมศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) ศท 021 สังคมศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) คงเดิม 

ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) คงเดิม 

ศท 104 มนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) ศท 104 มนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) คงเดิม 

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) คงเดิม 

กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน 

3 (2-2-5) กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน 

3 (2-2-5) คงเดิม 

ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวติ 
ประจําวันและการประกอบการ 

3 (3-0-6) ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวติ 
ประจําวันและการประกอบการ 

3 (3-0-6) คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต คงเดิม 
ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศลิปะ   3 (3-0-6) ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศลิปะ   3 (3-0-6) คงเดิม 
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6) ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6) คงเดิม 
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต 3 (1-4-6) ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต   3 (1-4-4) คงเดิม 
ศท 180 ศิลปะกับความคิด
สร้างสรรค์  

  3 (1-4-4) ศท 180 ศิลปะกับความคิด
สร้างสรรค์  

  3 (1-4-4) คงเดิม 

ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่ง
ปัญญาชน 

  3 (2-2-5) ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่ง
ปัญญาชน 

  3 (2-2-5) คงเดิม 

ศท 305 ประวตัิศาสตร์และ
พัฒนาการของล้านนา 

  3 (3-0-6) ศท 305 ประวตัิศาสตร์และ
พัฒนาการของล้านนา 

  3 (3-0-6) คงเดิม 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต คงเดิม 
ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4) ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4) คงเดิม 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5) ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5) คงเดิม 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5) ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5) คงเดิม 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
การเกษตร 1 

3 (2-2-5) ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
การเกษตร 1 

3 (2-2-5) คงเดิม 

1.4 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

6 หน่วยกิต 1.4 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

6 หน่วยกิต คงเดิม 

วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ 3 (2-2-5) วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ 3 (2-2-5) คงเดิม 
วท 102 การพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3 (2-2-5) วท 102 การพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3 (2-2-5) คงเดิม 

ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อ
การศึกษา 

3 (1-4-4) ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อ
การศึกษา 

3 (1-4-4) คงเดิม 

วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองต้นใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองต้นใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหาร
และยา 

3 (3-0-6) วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหาร
และยา 

3 (3-0-6) คงเดิม 

  พง 100 พลังงานสําหรับ
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) เพิ่มใหม ่
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต คงเดิม 
2.1 กลุ่มวิชาแกน  59 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาแกน  62 หน่วยกิต เพิ่มขึ้น 
คศ 100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)   ยกเลิก 
คม 100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5) คม 100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5) คงเดิม 
คม 250 เคมีอนิทรีย ์ 3 (2-3-5) คม 250 เคมีอนิทรีย ์ 3 (2-3-5) คงเดิม 
คม 320 ชีวเคมเีบื้องต้น 3 (3-0-6) คม 320 ชีวเคมเีบื้องต้น 3 (3-0-6) คงเดิม 
ชว 220 สัตววิทยา  3 (2-3-5) ชว 220 สัตววิทยา  3 (2-3-5) คงเดิม 
ชว 330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5) ชว 330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5) คงเดิม 
ชว 340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5) ชว 340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5) คงเดิม 
พร 251 พืชเศรษฐกจิ 3 (2-3-5) พร 251 พืชเศรษฐกจิ 3 (2-3-5) คงเดิม 
 ฟส 102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2-3-5)  ฟส 102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2-3-5) คงเดิม 
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)   ยกเลิก 
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)  ยกเลิก 
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)   ยกเลิก 
สต 301 หลักสถิต ิ 3 (3-0-6) สต 301 หลักสถิต ิ 3 (3-0-6) คงเดิม 
สศ 200  โภชนศาสตร์สัตว์
เบื้องต้น 

3 (3-0-6) สศ 200  โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น 3 (3-0-6) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก 3 (3-0-6) สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก 3 (3-0-6) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 3 (3-0-6) สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 3 (3-0-6) คงเดิม 
สศ 243 การผลิตสุกร 3 (3-0-6) สศ 243 การผลิตสุกร 3 (3-0-6) เปลี่ยน

คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1 (0-3-1) สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1 (0-3-1) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว์เลี้ยง 

3 (2-3-5) สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตว์เลี้ยง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 320 เทคนคิการวางแผน
ทดลองและการวิเคราะห์
งานวิจัยทางสัตว์ 
 

3 (3-0-6) สศ 320 การวางแผนทดลองและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจัยทางสัตว
ศาสตร์ 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

สศ 430 การปรบัปรุงพันธุ์สัตว ์ 3 (3-0-6) สศ 330 การปรบัปรุงพันธุ์สัตว ์ 3 (3-0-6) เปล่ียนรหัส
วิชา 

สศ 474 ยาและการใช้ยาใน
สัตว์ 

3 (3-0-6) สศ 370 ยาและการใช้ยาในสัตว ์ 3 (3-0-6) เปล่ียนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา

  สศ 480 การจดัการธรุกจิปศุสัตว์ 3 (2-3-5) ย้ายจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา

  สศ 451 การจดัการฟาร์มปศุสัตว์
อย่างชาญฉลาด 

3 (2-3-5) เพิ่มใหม ่

สศ 492 สัมมนา 1 (1-0-2) สศ 490 สัมมนา 1 (0-2-1) เปล่ียนรหัส
วิชา 

  สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตว
ศาสตร์ 

3 (2-3-5) เพิ่มใหม ่

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 34 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 31 หน่วยกิต ลดลง 
วิชาเอกสัตว์ปีก  วิชาเอกสัตว์ปีก   
สศ 355 โรงเรือนและอุปกรณ ์
สัตว์ปีก 

3 (2-3-5) สศ 354 โรงเรือนและอุปกรณ ์
สัตว์ปีก 

3 (2-3-5) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร์ม 
สัตว์ปีก 

1 (0-3-1) สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร์ม 
สัตว์ปีก 

1 (0-3-1) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 401 โภชนศาสตร์และการ
ให้อาหารสัตว์ปกี 

3 (2-3-5) สศ 301 โภชนศาสตร์และการให้
อาหารสัตว์ปกี 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 413 กายวภิาคและ
สรีรวทิยาของสัตว์ปีก 

3 (2-3-5)   ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอกเลือก 

สศ 440 การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะ
อย่าง 

3 (2-3-5) สศ 340 การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 451 การจดัการฟาร์ม 
สัตว์ปีก 

3 (2-3-5) สศ 351 การจดัการฟาร์มสัตว์ปกี 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

สศ 456 การฟกัไข่และการ
จัดการโรงฟัก 

3 (2-3-5) สศ 356 การฟกัไข่และการจัดการ
โรงฟกั 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
สัตว์ 

3 (2-3-5) สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว ์ 3 (2-3-5) เปลี่ยนชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 471 โรคและสุขาภิบาล 
สัตว์ปีก 

3 (2-3-5) สศ 371 โรคและสุขาภิบาล 
สัตว์ปีก 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 497 สหกิจศึกษา         
หรือ 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 15 
สัปดาห์) 

สศ 497 สหกิจศึกษา     หรือ 9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 16 
สัปดาห์) 

คงเดิม 

สศ 498 การเรยีนรู้อิสระ    
หรือ 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 15 
สัปดาห์) 

สศ 498 การเรยีนรู้อิสระ หรือ 9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 16
สัปดาห์) 

คงเดิม 

สศ 499 การศึกษา หรือ 
ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์)

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน 
หรือ ฝึกอบรมตา่งประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์) 

คงเดิม 

วิชาเอกโคนมและโคเน้ือ  วิชาเอกโคนมและโคเน้ือ   
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร์ม
โคนมและโคเนื้อ 

1 (0-3-1) สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร์มโคนม
และโคเนื้อ 

1 (0-3-1) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 402 โภชนศาสตร์และการ
ให ้
อาหารโค 

3 (2-3-5) สศ 302 โภชนศาสตร์และการให้ 
อาหารโค 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 407 พืชอาหารสัตว์และ
การจดัการแปลงหญ้า 

3 (2-3-5) สศ 308 พืชอาหารสัตว์และการ
จัดการอาหารหยาบ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 410 การสืบพันธุ์และผสม
เทียมในสัตว์เล้ียง 

3 (2-3-5) สศ 310 การสืบพันธุ์และผสมเทียม
ในสัตว์เล้ียง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 414 การใหน้ม 3 (2-3-5) สศ 360 นมและผลิตภัณฑ์นม 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/ชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 452 การจดัการฟาร์ม 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
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โคนม 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

สศ 453 การจดัการฟาร์ม 
โคเน้ือ 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

  สศ 352 การจดัการฟาร์มโคนมและ
โคเน้ือ 

3 (2-3-5) เพิ่มใหม ่

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
สัตว์ 

3 (2-3-5) สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว ์ 3 (2-3-5) เปลี่ยนชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 472 โรคและการ
สุขาภิบาลโค-กระบือ 
 

3 (2-3-5) สศ 372 โรคและการสุขาภิบาล 
โค-กระบือ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 497 สหกิจศึกษา         
หรือ 

9 (ปฏิบัติไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์)

สศ 497 สหกิจศึกษา         หรือ 9 (ปฏิบัติไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์) 

คงเดิม 

สศ 498 การเรยีนรู้อิสระ    
หรือ 

9 (ปฏิบัติไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์)

สศ 498 การเรยีนรู้อิสระ    หรือ 9 (ปฏิบัติไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์) 

คงเดิม 

สศ 499 การศึกษา หรือ 
ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์)

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน 
หรือ ฝึกอบรมตา่งประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์) 

คงเดิม 

วิชาเอกการผลิตสุกร  วิชาเอกการผลิตสุกร   
สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ์
การเล้ียงสุกร 

3 (2-3-5) สศ 355 โรงเรือนและอุปกรณ์การ
เล้ียงสุกร 

3 (2-3-5) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร์ม
สุกร 

1 (0-3-1) สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร์มสุกร 1 (0-3-1) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 403 อาหารและการให้
อาหารสุกร 

3 (2-3-5) สศ 303 อาหารและการให้อาหาร
สุกร 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 410 การสืบพันธุ์และผสม
เทียมในสัตว์เล้ียง 

3 (2-3-5) สศ 310 การสืบพันธุ์และผสมเทียม
ในสัตว์เล้ียง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 411 การเจริญเติบโต 
ของสัตว ์

3 (2-3-5) สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว ์ 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 420 คอมพวิเตอร์เพื่อการ 
ปศุสัตว์ 

3 (1-4-4)   ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอกเลือก 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

สศ 454 การจดัการฟาร์มสุกร 3 (2-3-5) สศ 353 การจดัการฟาร์มสุกร 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
สัตว์ 
 
 

3 (2-3-5) สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว ์ 3 (2-3-5) เปลี่ยนชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 473 โรคและสุขาภิบาล
สุกร 

3 (2-3-5) สศ 373 โรคและสุขาภิบาลสุกร 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 497 สหกิจศึกษา         
หรือ 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 15 
สัปดาห์) 

สศ 497 สหกิจศึกษา         หรือ 9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 16 
สัปดาห์) 

คงเดิม 

สศ 498 การเรยีนรู้อิสระ    
หรือ 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 15 
สัปดาห์) 

สศ 498 การเรยีนรู้อิสระ    หรือ 9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 16 
สัปดาห์) 

คงเดิม 

สศ 499 การศึกษา หรือ 
ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 15 
สัปดาห์) 

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน 
หรือ ฝึกอบรมตา่งประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 16 
สัปดาห์) 

คงเดิม 

วิชาเอกอาหารสัตว์  วิชาเอกอาหารสัตว์   
คม 240 เคมีอนินทรีย ์ 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 300 ปฏิบัตกิารโภชน
ศาสตร์สัตว ์

1 (0-3-1) สศ 300 ปฏิบัตกิารโภชนศาสตร์
สัตว์ 

1 (0-3-1) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 301 การควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

  สศ 304 การผลิตอาหารสัตว์และ
เทคโนโลยีการผลิต 

3 (2-3-5) เพ่ิมใหม่ 

สศ 400 อาหารและการให้
อาหารสัตว์ 

3 (3-0-6)   ยกเลิก 

  สศ 305 อาหารและการให้อาหาร
สัตว์กระเพาะเดีย่ว 

3 (2-3-5) เพ่ิมใหม่ 

  สศ 306 อาหารและการให้อาหาร
สัตว์กระเพาะรวม 

3 (2-3-5) เพ่ิมใหม่ 
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สศ 404 อาหารสัตว์น้ําและ
การเพาะเล้ียง 

3 (3-0-6) สศ 307 อาหารสัตว์น้ําและการ
เพาะเล้ียง 

3 (2-3-5) เปล่ียนรหัส
วิชา 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

สศ 407 พืชอาหารสัตว์และ
การจดัการแปลงหญ้า 

3 (2-3-5) สศ 308 พืชอาหารสัตว์และการ
จัดการอาหารหยาบ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนชื่อวิชา/
รหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 411 การเจริญเติบโตของ
สัตว์ 

3 (2-3-5) สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว ์ 3 (2-3-5)  

- กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 
หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 
หน่วยกิต 

 

สศ 421 การใชค้อมพิวเตอร์
ทาง 
โภชนศาสตร์สัตว์ 

3 (2-2-5)   ยกเลิก 

สศ 458 การจดัการธรุกจิ
อาหารสัตว ์

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

  สศ 400 สารเสริมในอาหารสัตว์ 3 (3-0-6) เพ่ิมใหม่ 
สศ 432 การปรบัปรุงพันธุ ์
สัตว์ปีก 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

  สศ 410 กายวภิาคและสรีรวิทยา
ของสัตว์ปีก 

3 (2-3-5) ย้ายจากกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
สาขาสัตว์ปีก 

สศ 441 การเล้ียงสัตว์ปกี
สวยงาม 

3 (2-3-5) สศ 440 การเล้ียงสัตว์ปกีสวยงาม 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 443 การเล้ียงและการ
อนุรักษ์ไกพ่ื้นเมอืง 

3 (2-3-5) สศ 441 การเล้ียงและอนุรักษ์ไก่
พื้นเมืองไทยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/ชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 444 การผลิตไก่เพือ่การค้า 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 461 เทคโนโลยีไข่และ
เนื้อสัตว์ปีก 

3 (2-3-5) สศ 461 เทคโนโลยีไข่และเนื้อสัตว์
ปีก 

3 (2-3-5) เปลี่ยนชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 483 การบรหิารธรุกิจและ
การตลาดของสัตว์ปีก 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 484 ระบบคุณภาพและ
มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก 

3 (3-0-6)   ยกเลิก 
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  สศ 481 ระบบคุณภาพและ
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ 

3 (3-0-6) เพ่ิมใหม่ 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

สศ 485 การประกวดและ
ตัดสินสัตว์ปีก 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

กลุ่มวิชาโคนมและโคเน้ือ    ยกเลิกกลุ่มวิชา
สศ 462 การผลิตน้ํานม
คุณภาพดี 

3 (2-3-5) สศ 462 การผลิตน้ํานมคุณภาพดี 3 (2-3-5) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 486 การประกวดและ
ตัดสินโค-กระบอื 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

  สศ 482 การประกวดและตัดสินปศุ
สัตว์ 

3 (2-3-5) เพ่ิมใหม่ 

กลุ่มวิชาการผลิตสุกร    ยกเลิกกลุ่มวิชา
สศ 450 การจดัการ
ส่ิงแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว ์

3 (2-3-5) สศ 450 การจดัการส่ิงแวดล้อมใน
ฟาร์มปศุสัตว ์

3 (2-3-5) เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 458 การจดัการโรงฆ่าสัตว์
และผลิตภัณฑ์ 

3 (2-3-5)   ย้ายเป็นวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย/
เปล่ียนรหัส/
เปล่ียน
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 481 การจดัการธรุกจิ 
ปศุสัตว์ 

3 (2-3-5)   ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน/
เปล่ียนรหัส/
เปล่ียน
คําอธิบาย
รายวิชา 

  สศ 411 สัญญาณของสุกรสําหรับ
การบริหารจัดการ 

3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 

  สศ 463 การผลิตเนื้อคุณภาพสูง 3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 
  สศ 420 คอมพิวเตอร์เพื่อการปศุ

สัตว์ 
 
 

3 (1-4-4) ย้ายจากกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
สาขาสุกร/เปล่ียน
คําอธิบายรายวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาอาหารสัตว์    ยกเลิกกลุ่มวิชา
สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว ์ 3 (3-0-6) สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว ์ 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส

วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 304 ไวตามนิและแร่ธาตุใน
อาหารสัตว ์

3 (3-0-6) สศ 402 ไวตามนิและแร่ธาตุใน
อาหารสัตว ์

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 306 เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชั้นสูงเพื่อการวเิคราะห์อาหาร
สัตว์ 

3 (2-3-5) สศ 403 เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชั้นสูงเพื่อการวเิคราะห์ทางสัตว
ศาสตร์ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/ชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา 

สศ 353 การจดัการอาหารสัตว ์ 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 393 การปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัตกิารอาหารสัตว ์

1 (0-3-1)   ยกเลิก 

สศ 405 โภชนาศาสตร์และ
การให้อาหารม้า 

3 (3-0-6)   ยกเลิก 

สศ 406 โภชนาศาสตร์และ
การให้อาหารสัตว์ป่า 

3 (3-0-6)   ยกเลิก 

สศ 455 เทคโนโลยีโรงงาน
อาหารสัตว์ 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 480 กฎหมายอาหารสัตว ์ 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
  สศ 446 การผลิตสัตว์ในระบบ

อินทรยี ์
3 (2-3-5) เพ่ิมใหม่ 

  สศ 484 การสรา้งธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการด้านปศุสัตว ์

3 (3-0-6) เพ่ิมใหม่ 

  กลุ่มวิชาอื่น ๆ   
สศ 490 การฝึกงาน 3 (ไม่น้อยกว่า 

270 ชั่วโมง) 
สศ 491 การฝึกงาน 3 (ไม่น้อยกว่า 

270 ชั่วโมง) 
เปลี่ยนรหัสวิชา

สศ 491 ปัญหาพิเศษ 3 (ปฏิบัตินอก
เวลา) 

สศ 492 ปัญหาพิเศษ 3 (ปฏิบัตินอก
เวลา) 

เปลี่ยนรหัสวิชา

สศ 493 การศึกษาหวัข้อสนใจ 3 (2-3-5) สศ 493 การศึกษาหวัข้อสนใจ 3 (2-3-5) คงเดิม 
3.หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 

หน่วยกิต 
3.หมวดวิชาเลอืกเสรี  6 

หน่วยกิต 
คงเดิม 
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เอกสารแนบ 3 
สาระในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขในการประชุมคร้ังที่  เมื่อวันที่     
พ.ศ. 2561 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขน้ีเริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 4.1 เพ่ือให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.2 เพ่ือให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีความทันสมัย เน้ือหาวิชามีการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
5. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปรับปรุงตามรูปแบบการจัดวาง

ข้อมูลตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังน้ี 
 

5.1 ปรับปรุงช่ือคณะ   คงเดิม 
 
5.2 การปรับปรุงช่ือหลักสูตร  คงเดิม 
 
5.3 ปรับปรุงช่ือปริญญา  คงเดิม 
 
5.4 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
 5.4.1 เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ใหม่ 
รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 6 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 6 
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ศท 021 สังคมศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) ศท 021 สังคมศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) 

ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) 
ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม 3 (3-0-6) ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม 3 (3-0-6) 
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรม
ไทย 

3 (3-0-6) ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) 

กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

3 (2-2-5) กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

3 (2-2-5) 

ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือ
ชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ 

3 (3-0-6) ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือ
ชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ 

3 (3-0-6) 

  พง 100 พลังงานสําหรับ
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) 

 
รายวิชาที่ 1  
พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน  3 (3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน  สถานการณ์พลังงาน  แหล่งกําเนิดพลังงาน  การใช้
พลังงานในชีวิตประจําวัน  แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การปลูกจิตสํานึกการใช้
พลังงาน 

(บรรยาย  3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
 

RE 100 Energy for Daily Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None 

Fundamental of energy ; energy situations ; energy resources ; energy 
utilization in everyday life ; energy and environmental conservation ; awareness of 
energy consumption 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
   

5.5 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
เดิม ใหม่ หมายเหตุ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน  59 
หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน  56  
หน่วยกิต 

ลดลง 

คศ 100 คณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)   ยกเลิก 
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)   ยกเลิก 
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)   ยกเลิก 
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ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)   ยกเลิก 
สศ 200  โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น 3 (3-0-6) สศ 200  โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น 3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา
สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก 3 (3-0-6) สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก 3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา
สศ 243 การผลิตสุกร 3 (3-0-6) สศ 243 การผลิตสุกร 3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา
สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1 (0-3-1) สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1 (0-3-1) เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา
สศ 310 กายวภิาคและสรีรวิทยาของ
สัตว์เล้ียง 

3 (2-3-5) สศ 210 กายวภิาคและสรีรวิทยาของ 
สัตว์เล้ียง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 320 เทคนคิการวางแผนทดลอง
และการวิเคราะห์งานวิจยัทางสัตว ์

3 (3-0-6) สศ 320 การวางแผนทดลองและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร ์

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

สศ 430 การปรบัปรุงพันธุ์สัตว ์ 3 (3-0-6) สศ 330 การปรบัปรุงพันธุ์สัตว ์ 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
สศ 474 ยาและการใช้ยาในสัตว ์ 3 (3-0-6) สศ 370 ยาและการใช้ยาในสัตว ์ 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/

คําอธิบายรายวิชา 
สศ 492 สัมมนา 1 (1-0-2) สศ 490 สัมมนา 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
  สศ 480 การจดัการธรุกจิปศุสัตว์ 3 (2-3-5) ย้ายจากกลุ่ม

วิชาเอกเลือก/
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

  สศ 451 การจดัการฟาร์มปศุสัตว์อย่าง
ชาญฉลาด 

3 (2-3-5) เพ่ิมใหม่ 

  สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) เพ่ิมใหม่ 

 
5.5.1 ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน จํานวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่ 1  
คศ 100 คณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 เซตตรรกศาสตร์ระบบจํานวนลิมิตและความต่อเน่ืองอนุพันธ์ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบ้ืองต้น 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
 MA 100 Foundation of Mathematics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Principles of sets, logic, number system, limits and continuity, derivatives, 
probability, and basic statistics 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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รายวิชาที่ 2 
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

คําศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับค่อนข้างสูง การฟังเรื่องที่มีความยาวขึ้น การพูดแสดง
ความคิดเห็น และการเขียนระดับย่อหน้าสั้น 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
LR 241 English Language Practice 1 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Vocabulary and grammar at the intermediate level; listening to long 
passages; speaking for expressing opinion; short paragraph writing 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

 

 
รายวิชาที่ 3 
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

คําศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับสูง การฟังข่าว สารคดี หรือบทสัมภาษณ์ การพูด
โต้ตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนความคิดเห็น การเขียนเรียงความขนาดสั้น 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
LR 242 English Language Practice 2 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Vocabulary and grammar at the upper-intermediate level; listening to news 
stories, documentary and interview; conversation in contexts; short essay writing 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
   

รายวิชาที่ 4 
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

คําศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับก้าวหน้า การฟังเรื่องประเภทต่าง ๆ ที่มีความยาวมาก 
การพูดเพ่ือจุดประสงค์ต่าง ๆ การเขียนความเรียงขนาดยาว 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
LR 243 English Language Practice 3 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  
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Vocabulary and grammar at the advanced level; listening to various kinds 
of considerately long stories; speaking for certain purposes; long essay writing 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 5.5.2 เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน (ย้ายจากกลุ่มเอกเลือก) โดยมีการเปลี่ยนรหัสวิชา

และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 
เดิม 
สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว์ หรือ 

                    กจ 200 ความรู้เก่ียวกับธุรกิจ หรือ เทียบเท่า 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

ความสําคัญขอบเขตและจริยธรรมของนักการจัดการธุรกิจปศุสัตว์ ระบบองค์กร
กระบวนการจัดการ ด้านการเงินบัญชี การผลิต เศรษฐศาสตร์ การลงทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ
ปศุสัตว์ การตลาดภายในและต่างประเทศ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 481 Livestock Business Management  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 240 Principles of Animal Husbandry or  

                   MG 200 Introduction to business or equivalent or  
                   As approved by program committee 
The importance of boundaries and ethics, business management, 

enterprise systems, livestock production accounts for the financial management, 
economics, investment, and return the cattle business. Domestic and international 
markets 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
ใหม่ 

  

สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี  

แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจในระบบการผลิตปศุสัตว์ ตลาดสินค้า
ปศุสัตว์ การตัดสินใจในการลงทุน การวางแผนธุรกิจ รวมถึง ปศุสัตว์เชิงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการธุรกิจ การทําตลาดสื่ออิเลกทรอนิกส์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 480 Livestock Business Management  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 

Econiomic concept and business management in livestock production 
systems, marketing of livestock products, decision making for invesment, business 
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planning, business livestock production through supply chain, application of software 
in business management, e-commerce marketing 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 5.5.3 เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่ 1 
สศ 451 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์อย่างชาญฉลาด 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

การวางผังฟาร์มอย่างชาญฉลาด การจัดการฟาร์มอย่างย่ังยืนโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและ
สุขภาพสัตว์ ความสามารถในการผลิตและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลที่เหมาะสมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการข้อมูลเพ่ือการบริหารฟาร์ม การจัดการของเสียให้เหลือศูนย์ การ
จัดการผลผลิตเพ่ือส่งตลาด 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 451 Smart Livestock Farm Management  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 

Smart farming layout, sustainable farm management practices regarding 
animal welfare and herd health, farm productivity and environment, application of 
appropriate machineries and modern technologies, IT for farm management, zero 
waste management, products management for marketing 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
   
รายวิชาที่ 2 
สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์ 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

เน้นการศึกษาภาษาอังกฤษทางวิชาการในสาขาสัตวศาสตร์ ในระดับศัพท์เทคนิค  วลี 
และรูปประโยค   การใช้ภาษาเพ่ือการค้นคว้าวิจัย การอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษทางสัตว
ศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 494  English for Animal Science 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

The course focuses on academic English in the field of animal science, 
encompassing practical application of animal science technical vocabularies, common 
phrases and sentences, and of language skills for Animal Science research. These 
include academic skills to tackle English material on Animal Science, and English 
communication skills for livestock- related career path. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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 5.5.4 ปรับปรุงรายละเอียดวิชาในกลุ่มวิชาแกน จํานวน 7 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชา

ท่ี 
รายวิชาเดิม (2556) รายวิชาใหม่ (2561) 

คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม่ 

1 สศ 200 โภชนศาสตร ์สัตว ์เบื้องต้น 
AS 200 Principles of Animal Nutrition 
วิชาบังคับก่อน : คม 320 ช ีวเคมีเบื้องต้น 
Prerequisite : CH 320 Fundamental 
Biochemistry 

สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น 
AS 200 Principles of Animal Nutrition  
วิชาบังคับก่อน : คม 320 ช ีวเคมีเบื้องต้น 
Prerequisite : CH 320 Fundamental 
Biochemistry 

โภชนะท ี ่ส ําค ัญต ่อการด ํารงช ีพ การเจร ิญเต ิบโต 
การให ้ผลผล ิตของส ัตว ์ ระบบย ่อยอาหาร การ
ด ูดซึม และการใช้ประโยชน ์ของโภชนะในร ่างกาย
สัตว ์ 
Principles of essential nutrients for 
maintenance, growth, productivity of 
animals,  digestive system, absorption and 
utilization of nutrients in animal body 

โภชนะท่ีสําคัญต่อการดํารงชีพ การเจริญเติบโต 
การให้ผลผลิตของสัตว์ ระบบย่อยอาหาร การดูด
ซึม และความต้องการโภชนะของสัตว์แต่ละชนิด 
 
Principles of essential nutrients for 
maintenance, growth, productivity of 
animals,  animal digestive system, nutrient 
absorption and requirement of nutrients 

2 สศ 241 การผลิตสัตว ์ป ีก 
AS 241 Poultry Production 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

สศ 241 การผลติสัตว์ปีก 
AS 241 Poultry Production 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

ก ําเน ิดและว ิว ัฒนาการของสัตว ์ป ีก กายว ิภาค
และสร ีรว ิทยาพ้ืนฐานของส ัตว ์ป ีก พ ันธ ุ์ สัตว ์ป ีก
ชนิดต ่าง ๆ และการผสมพันธ ุ์สัตว ์ป ีก อาหารและ
การให ้อาหารส ัตว ์ป ีก หลักพ ื้นฐานเก ี่ยวก ับการ
ผลิตสัตว ์ป ีกชนิดต ่าง ๆ ท่ีสําคัญ ตลอดจนโรคส ัตว ์
ป ีกและการป้องกัน 
The origin and evolution of birds, basic 
anatomy and physiology of poultry, 
various types of poultry and poultry 
breeding. It also includes poultry feed and 
feeding, basic principles regarding the 
production of various types of poultry, as 
well as poultry diseases and prevention 

พัฒนาการของการเลี้ยงสัตว์ปีก กายวิภาคและ
สรีรวิทยาพ้ืนฐานของสัตว์ปีก พันธ์ุสัตว์ปีกชนิดต่าง 
ๆ และการผสมพันธ์ุสัตว์ปีก อาหารและการให้
อาหารสัตว์ปีก โรงเรือนและอุปกรณ์พ้ืนฐานของ
การเลี้ยงสัตว์ปีก หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิตสัตว์
ปีกชนิดต่าง ๆ ท่ีสําคัญ การตลาดสัตว์ปีก โรคสัตว์
ปีกและการป้องกัน 
Evolution of poultry farming, basic anatomy 
and physiology of poultry, various types of 
poultry and poultry breeding, poultry feed 
and feeding, poultry housing and basic 
equipments, basic principles regarding the 
production of various types of poultry, 
poultry marketing, poultry diseases and 
prevention 

3 สศ 243 การผลิตสุกร 
AS 243 Swine Production 

สศ 243 การผลิตสุกร 
AS 243 Swine Production 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

ประว ัต ิการเลี้ยงส ุกรและการพ ัฒนาการเลี้ยง
ส ุกรในประเทศไทย ความสําค ัญของการ เลี้ยง
ส ุกร ประเภทและพันธ ุ ์สุกร อาหารและการให ้
อาหารส ุกร โรงเร ือนและอุปกรณ์การเลี้ยงส ุกร 
โรคและพยาธิท่ีสําคัญในส ุกร และการตลาดส ุกร 
History of pigs and pig farming 
development in Thailand, the importance 
of pig farming, types and breeding, swine 
feed and feeding, swine housing and 
equipment, important diseases and 
parasites in pigs, and swine marketing 

ระบบการผลิตสุกรและการพัฒนาการผลิตสุกรใน
ประเทศไทย หลักการพ้ืนฐานของการผลิตสุกร 
รวมถึงพันธ์ุสุกร สรีรวิทยาการสืบพันธ์ุของสุกร
และการผสมพันธ์ุสุกร อาหารและการให้อาหาร
สุ ก ร  โ ร ง เ รื อ นและอุ ป ก รณ์ ก า ร เ ลี้ ย ง สุ ก ร 
ประสิทธิภาพการผลิตสุกรและการตลาดสุกร 
หลักการสุขาภิบาล การป้องกันโรคและโรคท่ี
สําคัญในสุกร 
History of swine production, swine 
production systems and the development 
of swine production in Thailand, basic 
principle of swine production including 
swine breeds, reproductive physiology of 
swine  and breeding, swine feed and 
feeding, swine housing and equipment, 
production efficiency of swine and swine 
marketing, swine sanitation, disease 
prevention and important diseases of swine

4 สศ 290 การปฏ ิบ ัต ิงานฟาร ์ม 
AS 290 Farm Practice 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

สศ 290 การปฏ ิบ ัต ิงานฟาร ์ม 
AS 290 Farm Practice 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

จัดให้นักศึกษาได ้ปฏ ิบ ัต ิงานทางด้านสัตวศาสตร์ 
เพ่ือความรอบร ู้และประสบการณ ์จากหน่วยงาน
ภายในมหาว ิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
อาจารย ์ประจําหลักสูตร 
Arrange for students to work in the farms 
of Faculty of Animal Science,for wisdom 
and experiences from organizations on 
campus with the approval of program 
committee 

การปฏิบัติงานทางด้านสัตวศาสตร์ เพ่ือความรอบรู้
และประสบการณ์จากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
Animal farm practice for wisdom and 
experiences from organizations on campus 
with the approval of program committee 

5 สศ 310 กายว ิภาคและสรีรว ิทยาของส ัตว ์เลี้ยง 
AS 310 Anatomy and Physiology of Farm 
Animals 
วิชาบังคับก่อน : ชว 220 สัตววิทยา 
Prerequisite : BI 220 Zoology 

สศ 210 กายว ิภาคและสรีรว ิทยาของส ัตว ์เลี้ยง 
AS 210 Anatomy and Physiology of Farm 
Animals 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

ความรู ้ทั ่วไปเก ี่ยวก ับกายว ิภาคศาสตร ์เนื ้อเยื ่อ
พื ้นฐานของร ่างกาย ระบบประสาท กล้ามเนื้อ
โครงร ่างและข ้อต ่อ ระบบปกคล ุมร่างกาย ระบบ

ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก เนื้อเย่ือพ้ืนฐานของ
ร่างกาย ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบ
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ไหลเวียนโลหิตเลือดและนฎ้าเหล ือง ระบบย ่อย
อาหารและหายใจ ระบบขับถ่ายป ัสสาวะ ระบบ
สืบพ ันธ ุ์เพศเม ียและเพศผ ู้และต ่อมไร้ท่อ ระบบ 
ปกคลุมร่างกาย และระบบร ับสัมผัส 
General knowledge about anatomy 
including the basis of nervous system, 
tissue, muscle and skeleton,  joint, 
integument, circulatory, blood and 
lymph, digestive and respiratory, urinary, 
females and males reproductive, 
endocrine system, integumentary system 
and special sense organs 

ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร  
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธ์ุและต่อมไร้
ท่อ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบปก
คลุมร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน 
Anatomical and physiological knowledge 
of mammals and avians, basic tissues of 
body, muscle and skeleton systems, 
circulatory system, respiratory system, 
digestive system, urinary system, 
endocrine and reproductive systems, 
nervous system and sensory organ, 
integument system, immune system 

6 สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ
ว ิเคราะห ์งานว ิจัยทางสัตว ์ 
AS 320 Experimental Techniques and 
Analysis in Animal Research 
วิชาบังคับก่อน : สต 301 หลักสถิติ 
Prerequisite : ST 301 Principles of 
Statistics 

สศ 320 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
AS 320 Design of Experiment and Data 
Analysis in Animal Science Research 
วิชาบังคับก่อน : สต 301 หลักสถิติ 
Prerequisite : ST 301 Principles of Statistics 

หลักการวางแผนการทดลองเน ้นการวิเคราะห ์ผล 
และแปรความหมายจากการวิ เคราะห ์ การ
วางแผนการทดลองพ ื้นฐานแบบ Completely 
Randomized Design, Randomized Block 
Design, Latin Square Design การทดลองแบบ 
Factorial แ ล ะ  Split Plot Design ก า ร 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์ การประมาณ
ข ้อมูลสูญหาย และการวิเคราะห ์โควาเรียนซ์ 
Principles of experimental design, 
emphasis on analysis and interpretation, 
experimental Techniques such as 
Completely Randomized Design, 
Randomized Block Design, Latin Square 
Design, Factorial and Split Plot Design, 
comparing the average of treatment, 
estimates of missing data, Analysis of 
Variance and Covariance 

หลักการวางแผนการทดลองพ้ืนฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงพหุ 
การทดลองแบบแฟคตอเรียลและสปลิทพลอท 
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูล
วัดซํ้า การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ การเขียน
ข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์
และแปลผลข้อมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
Principles of basic experimental design, 
analysis of variance and comparing, 
multiple means, factorial and split-plot 
experiment, regression and correlation 
analysis, analysis of covariance, analysis of 
repeated measurement data, non-
parametric test, research proposal writing, 
emphasis on analysis and interpretation in 
animal science research data 

7 สศ 474 ยาและการใช้ยาในสัตว์ 
AS 474 Animal Drugs and Their Uses 
วิชาบั งคับก่อน  : คม  320 ชีว เค มี เบื้ อ ง ต้น
Prerequisite : CH 320 Basic Biochemistry 

สศ 370 ยาและการใช้ยาในสัตว์ 
AS 370 Animal Drugs and Their Uses 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 
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ชนิดของยาและสารสังเคราะห์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
เลี้ยงสัตว์ สรรพคุณ การออกฤทธ์ิการรักษา ยา
อันตราย เทคนิคการใช้ยาเพ่ือให้เกิดผลดีและไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภค ผลผลิตจากสัตว์ 
การปรุงยาพื้นฐานท่ีใช้ประจําฟาร์ม การเก็บ
รักษายาประเภทต่าง ๆ 
Types of drugs and substances used in the 
farm,  synthesis and properties of animal 
drug, drug side effect, drug usage, dosage 
form, drug administration, 
pharmacokinetics, drug groups used in 
livestock, storage of drugs 

เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ ยาและสาร
สังเคราะห์กลุ่มต่าง ๆ ท่ีใช้บ่อยในฟาร์มปศุสัตว์ 
สรรพคุณ วิธีการให้ยา รูปแบบของยาประเภท
ต่างๆ การใช้ยา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา  การ
เก็บรักษายาประเภทต่าง ๆ 
Pharmacokinetics and pharmacodynamics, 
common drugs and synthetic substances 
used in livestock farm,  properties of animal 
drug, drug administration, dosage form,  
drug usage, drug side effects, storage of 
drugs 

 

5.5.5 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาในกลุ่มวิชาแกน จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาท่ี รายวิชาเดิม (2556) รายวิชาใหม่ (2561) 

1 สศ 430 การปรบัปรุงพันธุ์สัตว ์ 3 (3-0-6) สศ 330 การปรบัปรุงพันธุ์สัตว ์ 3 (3-0-6)
2 สศ 492 สัมมนา 1 (1-0-2) สศ 490 สัมมนา 1 (0-2-1)

 

5.6 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 5.6.1 ยกเลิกรายวิชา  จํานวน 7 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่ 1  
สศ 452 การจัดการฟาร์มโคนม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การจัดการตนเอง การดําเนินงานฟาร์มโคนมในเชิงธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการ
ดําเนินการผลิตในด้านต่าง ๆ เช่น การต้ังเป้าหมายการผลิต การวางระบบ การจัดการและแบ่งฝูงโค
นม การจัดการเลี้ยงโคในระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโต การจัดการให้อาหารฝูงโครีดนมโดยการ
ประยุกต์ใช้คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นหลัก การสํารองอาหารโคนม การจัดการให้อาหาร
การแก้ปัญหาของโคที่ให้ผลผลิตสูง การจัดการด้านการผสมพันธ์ุ ระบบการรีดนมและโรคเต้านม
อักเสบ ความผิดปกติของกีบ และการตัดแต่งกีบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการจัดการ
ฟาร์ม 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 452 Dairy Farm Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Self-Management, operating dairy farm, business planning and operation in 
various aspects such as production targets, implementing management and herd 
allotment, cattle management in each growth stage, feeding dairy cattle herd 
according to  body score, feed preservation for dairy cattle, feeding management, 
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solving problems of high yielding cattle, management and mating, milking system and 
mastitis disease, abnormalities of hoof and hoof trimming, using computer software 
package for dairy farm management 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

รายวิชาที่ 2  
สศ 453 การจัดการฟาร์มโคเน้ือ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ลักษณะฟาร์มโคเน้ือ และธุรกิจการเลี้ยงโคเน้ือ การจัดทําแผนธุรกิจฟาร์มการ
ดําเนินการ และเทคนิคการจัดการเลี้ยงโคในระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโต เพ่ือให้การผลิตโคเน้ือ
มีประสิทธิภาพการใช้คอมพิวเตอร์กับงานฟาร์มโคเน้ือ การใช้ฮอร์โมนและสารเร่งการเจริญเติบโตใน
โคเน้ือ การจัดการด้านฝูงโคการขุนโค เพ่ือส่งตลาด เทคนิคการให้อาหารการควบคุมโรค พยาธิ การ
ทําทะเบียนประวัติ และการจดบันทึกต่าง ๆ ในฟาร์มโคเน้ือ การจัดการด้านการตลาด 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 453 Beef Cattle Farm Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Beef cattle farm characteristic and industry, farm business plan, cattle 
management operation and techniques in each stage of growth for effective beef 
production, computer application for beef cattle farm, use of hormone and growth 
promoters in beef cattle, cattle herd management, fattening cattle, technique to 
control parasitic diseases, herd recording, management and marketing 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

รายวิชาที่ 3  
คม 240 เคมีอนินทรีย์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : คม 100 เคมีทั่วไป  

การเกิดสารประกอบอนินทรีย์ สภาวะของอะตอม การเข้าสู่สภาวะทรานสิช่ันของธาตุ
เมื่อมีสมบัติแม่เหล็กเก่ียวข้อง สเตอริโอเคมีและอิเล็กตรอนของแสงผลึก และทฤษฎีการเกิด ทฤษฎี
ออบิตอลกับการเกิดโมเลกุล กลไกปฏิกิริยาของสารอนินทรีย์ ลิแกนด์กับการเกิดสารประกอบการ
สมมาตรทางเคมี 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
CH 240 Inorganic Chemistry 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : CH 100 General Chemistry   

Principles of equilibrium constant inorganic, state of atom, transforming to 
transition state of elements when associated with magnetic properties, 
stereochemistry of the light and electron microscopy, theory of crystalization, theory 
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of molecule, reaction mechanisms of inorganic chemicals, ligands and compound and 
chemical symmetry 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

รายวิชาที่ 4 
สศ 301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต้น  
 เง่ือนไขรายวิชา : เฉพาะนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

แหล่งและชนิดของสารยับย้ังการเจริญเติบโต สารพิษในธรรมชาติ สารพิษจาก
เช้ือจุลินทรีย์ ซึ่งมีในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ลักษณะอาการผิดปกติในสัตว์ที่เกิดจากการได้รับสารพิษ
ชนิดต่าง ๆ การปรับปรุงคุณภาพ การทําลายสารพิษ และการป้องกันการเกิดพิษจากเช้ือจุลินทรีย์ ใน
วัตถุดิบและอาหารผสม การตรวจสอบหาสารยับย้ังและสารพิษในอาหารสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะกับสารยับย้ังหรือสารพิษ การตรวจสอบคุณภาพในด้านโภชน เช่น 
โปรตีน พลังงาน แร่ธาตุ ฯลฯ ในวัตถุดิบและอาหารสําเร็จรูป กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 301 Feed Quality Control 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : CH 320 Basic Biochemistry   
 Additional Prerequisite : Only students majoring in The Faculty of  

                                   Animal Science and Technology 
Sources and types of growth inhibitors, toxin in nature, microbial toxins in 

feed, pathogenic symptoms of animals caused by exposure to toxins, various types of 
quality improvement, destruction of toxic substances, prevention of toxicity from 
microorganism in  feedstuff and animal feeds, examination of inhibitors and toxic 
substances in animal feed, relationship between utilization of nutrients and inhibitors 
or toxins, QC of nutrients such as protein, energy, minerals in feedstuff and commercial 
feeds , laws relating to animal feed quality control 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

รายวิชาที่ 5 
สศ 400 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น  

การเรียกช่ือและการจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์ การเตรียมและการแปรรูปอาหารสัตว์
ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ และการดูดซึมโภชนะ ปัจจัยและกลไกการควบคุมการกินอาหารของ
สัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร มาตรฐานการให้อาหารและความต้องการโภชนะ
ของสัตว์ปีก สุกร โคนมและโคเน้ือ การให้อาหารสัตว์ปีก สุกร โคนมและโคเน้ือ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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AS 400 Livestock Feeds and Feeding 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition  

Nomenclature and classification of animal feedstuffs, preparation and 
processing of animal feed, digestive systems of animals and nutrient absorption, 
causes and mechanisms of control of feed intake in animal, nutritional assessment of 
food, feeding standard of food and nutrient requirements of poultry, swine, dairy and 
beef cattle, poultry, swine, diary and beef dairy cattle feeding 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 

 

รายวิชาที่ 6 
สศ 421 การใช้คอมพิวเตอร์ทางโภชนศาสตร์สัตว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ลักษณะและการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใช้ในงานอาหารสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 421 Computer Usage in Animal Nutrition 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Characterization and functionality of the popular software packages in 
animal feed 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 
 

รายวิชาที่ 7 
สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ลักษณะการดําเนินกิจการและการ
จัดการโรงงานอาหารสัตว์ในประเทศไทย ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโรงงานอาหารสัตว์ 
ชนิดและการทํางานของเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์และควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ด้วยระบบประกันคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจอาหารสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 458 Feed Business Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

History of feed industry, type of feed mill operations, feed mill business in 
Thailand, regulations and laws related to the feed mill, types of machine and tools 
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operated in feed mill, feed production and quality control by quality assurance 
system, environmental management, problems and solutions in feed mill business 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 5.6.2 เพิ่มรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่ 1 
สศ 352 การจัดการฟาร์มโคนมและโคเน้ือ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ธุรกิจของฟาร์มโคนมและโคเนื้อสมัยใหม่ การจัดทําแผนและการจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ 
การจัดการเลี้ยง การให้อาหาร และการสุขาภิบาลโคในระยะต่างๆของการให้ผลผลิต แนวทางการ
จัดการฟาร์มเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเน้ือและนมที่อยู่บนพ้ืนฐานความปลอดภัย และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 352 Dairy and Beef Cattle Farm Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Business of modern dairy and beef cattle farm, farm business plan and 
commercial farm management, farming, feeding and health management in each 
stage of productivity, farm management approach to improve efficiency of milk and 
meat production based on safety and environmental friendly 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
รายวิชาที่ 2 
สศ 304 การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการผลิต 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต้น  
 เง่ือนไขรายวิชา : เฉพาะนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

       การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ การใช้เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์ 
การวิเคราะห์ทางเคมี ระบบประกันคุณภาพในโรงงานอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ชนิด
และการทํางานของเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ รูปแบบการจัดการในโรงงานอาหาร
สัตว์ และความรู้พ้ืนฐานในจัดการในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 304 Animal feed production and technology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : CH 320 Basic Biochemistry   
 Additional Prerequisite : Only students majoring in The Faculty of  

                                   Animal Science and Technology 
Quality control of feed stuffs and animal feeds, feed microscopy, chemical 

analysis, quality assurance in feed mill, feed mill processing, type and operation of 
machine and tools, principle of feed mill management 
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(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
รายวิชาที่ 3 
สศ 305 อาหารและการให้อาหารสัตว์กระเพาะเด่ียว  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น  

การเรียกช่ือและการจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์ การเตรียมและการแปรรูปอาหารสัตว์
ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ และการดูดซึมโภชนะ ปัจจัยและกลไกการควบคุมการกินอาหารของ
สัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร มาตรฐานการให้อาหารและความต้องการโภชนะ
ของสัตว์ปีก และสุกร การให้อาหารสัตว์ปีกและสุกร 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 305 Monogastric Feeds and Feeding 3 (2-3-5)  
 Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition  

Nomenclature and classification of animal feedstuffs, preparation and 
processing of animal feed, digestive systems of animals and nutrient absorption, 
factors and mechanisms of control of feed intake in animal, nutritional evaluation of 
feeds, feeding standard and nutrient requirements of poultry and swine, poultry and 
swine feeding 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

รายวิชาที่ 4 
สศ 306 อาหารและการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบ้ืองต้น  

การเรียกช่ือและการจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์ การเตรียมและการแปรรูปอาหารสัตว์
ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ และการดูดซึมโภชนะ ปัจจัยและกลไกการควบคุมการกินอาหารของ
สัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร มาตรฐานการให้อาหารและความต้องการโภชนะ
ของ โคนมและโคเน้ือ การให้อาหารโคนมและโคเน้ือ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 306 Ruminant Feeds and Feeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition  

Nomenclature and classification of animal feedstuffs, preparation and 
processing of animal feed, digestive systems of animals and nutrient absorption, 
factors and mechanisms of control of feed intake in animal, nutritional evaluation of 
feeds, feeding standard and nutrient requirements of beef and dairy cattle and beef 
and dairy cattle feeding 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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รายวิชาที่ 5 
สศ 400 สารเสริมในอาหารสัตว์  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความสําคัญของสารเสริม ประเภทสารเสริม คุณสมบัติและการผลิตสารเสริม และการ
ใช้สารเสริมในอาหารสัตว์ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 400 Feed additives 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Importance of feed additive, feed additive type, feed additive properties 
and production, the using of feed 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
  
     5.6.3 ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาท่ี รายวิชา 
1 สศ 413 กายวภิาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปีก 3 (2-3-5) 
2 สศ 420 คอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว์ 3 (3-0-6) 

 
      5.6.4 เปลี่ยนรหัสรายวิชา และเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

รหัสรายวิชาเดิม (56) รหัสรายวิชาใหม่ (61) 
สศ 404 อาหารสัตว์นํ้าและการ
เพาะเลี้ยง 

3 (3-0-6) สศ 307 อาหารสัตว์นํ้าและการ
เพาะเลี้ยง 

3 (2-3-5) 

 

5.6.5 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาท่ี รายวิชาเดิม (2556) รายวิชาใหม่ (2561) 

คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม่ 

1 สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ปีก 
AS 351 Poultry Housing and Equipments 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

สศ 354 โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ปีก 
AS 354 Poultry Housing and Equipments 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 
ค ว า ม ส  ัม พ  ัน ธ  ์ข อ ง ส ร  ีร ว  ิท ย า  ส  ัต ว  ์ป  ีก ก  ับ
สิ ่งแวดล ้อม พ ิจารณาที ่ต ั ้งฟาร ์มแบบโรงเร ือน 
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเล ี้ยง การคํานวณการติดต ั้ง
ระบบ Evaporative Cooling system ระบบการ
ระบายอากาศ ระบบไฟฟ ้าและประปาท ี่ใช้ในฟาร ์ม
สัตว ์ป ีก 
The relationship of poultry physiology and  
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รายวิชาท่ี รายวิชาเดิม (2556) รายวิชาใหม่ (2561) 

คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม่ 

 environment, consideration for farm 
location, building and equipment used for 
farming, calculation of Evaporative Cooling 
system, ventilation systems, electricity and 
water used in poultry farm 

ความสัมพันธ์ของสรีรวิทยาสัตว์ปีกกับสิ่งแวดล้อม การ
วางแผนสร้างโรงเรือนสําหรับสัตว์ปีก อุปกรณ์ท่ีจําเป็น
สําหรับการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรือนระบบเปิดและระบบ 
Evaporative cooling system ระบบไฟฟ้า ประปาและ
งานคอนกรีตพ้ืนฐานท่ีใช้ในฟาร์มสัตว์ปีก การใช้เคร่ืองมือ
ทุ่นแรงในฟาร์ม 
The relationship of poultry physiology and 
environment, consideration for poultry farm 
location, building and equipment used for 
farming, open housing system and evaporative 
cooling system, basic electrical system, water 
system and concrete used in poultry farm, 
agriaultural machinery used in farm 

2 สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร์มสัตว์ปีก 
AS 390 Poultry Farm Practice 
วิชาบังคับก่อน : สศ 290 การปฏ ิบ ัต ิงานฟาร ์ม 

Prerequisite : AS 290 Farm Practice 

สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร์มสัตว์ปีก 
AS 390 Poultry Farm Practice 
วิชาบังคับก่อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม  
Prerequisite : AS 290 Farm Practice 

จัดให้นักศึกษาได ้ปฏ ิบ ัต ิงานทางด้านการผล ิตสัตว ์ป ีก 
เพ่ือความรอบร ู้และประสบการณ์ จากหน่วยงาน
ภายในมหาว ิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย ์
ประจําหลักสูตร 
Arrange for students to work in the poultry 
production in order to  experience within the 
University Farm with an approval of program 
committee 

จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานทางด้านการผลิตสัตว์ปีก เพ่ือ
ความรอบรู้และประสบการณ์จากฟาร์มสัตว์ปีกภายใน
มหา วิทยา ลัยฯ  โดยความ เ ห็นชอบของอาจา ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
Arrange for students to practice in the poultry 
production in order to  experience within the 
poultry Farm with an approval of program 
committee 

3 สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 
AS 391 Dairy and Beef Farm Practice 
วิชาบังคับก่อน : สศ 290 การปฏ ิบ ัต ิงานฟาร ์ม 

Prerequisite : AS 290 Farm Practice 

สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 
AS 391 Dairy and Beef Farm Practice 
วิชาบังคับก่อน : สศ 290 การปฏ ิบ ัต ิงานฟาร ์ม 

Prerequisite : AS 290 Farm Practice 
จ ัดให ้น ักศ ึกษาได ้ปฏ ิบ ัต ิงานทางด ้านการผล ิตโค
นมและโคเน ื ้อเพื ่อความรอบร ู ้และ ประสบการณ ์
จากหน่วยงานภายในมหาว ิทยาลัยฯ โดยความ
เห็นชอบของอาจารย ์ประจําหลักสูตร 
Arrange for students to work in the dairy and 
beef cattle in order to gain experience within 
the University Farm with an approval of 
program committee 

จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานทางด้านการผลิตโคนม โคเนื้อ 
กระบือ แพะและแกะ เพ่ือความรอบรู้และประสบการณ์
จากฟาร์มโคนม-โคเนื้อภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
Arrange for students to work in the dairy beef 
cattle, buffalo, goat and sheep production in 
order to gain experience within the dairy-beef 
Farm with an approval of program committee 



มคอ. 2 
 

158

รายวิชาท่ี รายวิชาเดิม (2556) รายวิชาใหม่ (2561) 

คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม่ 

4 สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร 
AS 352 Swine Housing and Equipments 
วิชาบังคับก่อน : สศ 243 การผลิตสุกร 

Prerequisite : AS 243 Swine Production 

สศ 355 โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร 
AS 355 Swine Housing and Equipments 
วิชาบังคับก่อน : สศ 243 การผลิตสุกร 

Prerequisite : AS 243 Swine Production 
การพ ิจารณาท ี ่ต ั้งฟาร ์มแบบโรงเร ือนคอก และ
อ ุปกรณ ์ในการเล ี้ยง การใช ้เค รื ่องม ือทุ่นแรงใน
ฟาร ์ม การวางแผนสร ้างโรงเร ือนและอ ุปกรณ์ ให้
สามารถใช้แรงงานอย ่างมีประส ิทธ ิภาพสูง การศึกษา
เปร ียบเทียบโรงเร ือนและอ ุปกรณ์ ราคาโรงเร ือนและ
อ ุปกรณ์แบบต ่าง ๆ  
Location of the farm house, housing and 
farming equipment, use of energy-saving 
equipment on a farm, planning for housing 
construction, labor and high efficiency 
equipment, a comparative study of housing 
and equipment, housing and equipment 
prices 
 

ความรู้พ้ืนฐานสําหรับการสร้างโรงเรือนสุกร สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพของโรงเรือนสุกร ความต้องการพ้ืนฐานของ
โรงเรือนสุกรและการควบคุมอุณหภูมิของส่ิงแวดล้อม 
ระบบโรงเรือนสุกร การคํานวณหาจํานวนคอกเลี้ยงสุกร 
ลักษณะโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร รวมถึง
โรงเรือนจําหน่ายสุกร ระบบและอุปกรณ์การเคลื่อนย้าย
สุกร อุปกรณ์การให้น้ําและการให้อาหาร อุปกรณ์พ้ืนฐาน
ในการจัดการของเสีย และระบบโรงเรือนเลี้ยงสุกรท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
Basic knowledge for swine house construction, 
physical environment of swine house, basic 
requirement of swine house and environmental 
temperature control, swine housing systems, 
how to calculate the requirement of swine pens, 
house and equipment of swine including shipping 
loading swine house, chasing swine systems and 
equipment, drinking and feeding equipment, 
basic equipment of waste management and 
environment-friendly swine housing systems 

5 สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร์มสุกร 
AS 392 Swine Farm Practice 
วิชาบังคับก่อน : สศ 290 การปฏ ิบ ัต ิงานฟาร ์ม 
Prerequisite : AS 290 Farm Practice 

สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร์มสุกร 
AS 392 Swine Farm Practice 
วิชาบังคับก่อน : สศ 290 การปฏ ิบ ัต ิงานฟาร ์ม 

Prerequisite : AS 290 Farm Practice 
จัดให้นักศึกษาได ้ปฏ ิบ ัต ิงานทางด้านการผลิตสุกร 
เพ่ือความรอบร ู้และประสบการณ ์จากหน่วยงาน
ภายในมหาว ิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย ์
ประจําหลักสูตร 
Arrange for students to work in the swine 
production in order to gain experience within 
the University Farm with an approval of 
program committee 
 

จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานทางด้านการผลิตสุกร เพ่ือ
ความรอบรู้และประสบการณ์จากฟาร์มสุกรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
Arrange for students to practice in swine 
production in order to gain experience within the 
swine farm with an approval of program 
committee 
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6 สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 
AS 300 Animal Nutrition Laboratory 
วิชาบังคับก่อน : คม 100 เคมีท่ัวไป และ คม 250 
เคมีอ ินทรีย ์ 
Prerequisite : CH 100 General Chemistry and 
CH 250 Organic Chemistry 

สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 
AS 300 Animal Nutrition Laboratory 
วิชาบังคับก่อน : คม 100 เคมีท่ัวไป และ คม 250 เคมี
อ ินทรีย ์ 

Prerequisite : CH 100 General Chemistry and CH 
250 Organic Chemistry 

การว ิเคราะห์และการตรวจสอบคุณค ่าทางโภชนะ
ของอาหารส ัตว ์เบื ้องต ้น โดยวิธีเคมีและฟิสิกส์ 
Basic analysis and monitoring of the 
nutritional value of feed nutrients using 
chemical and physical methods 

การตรวจสอบคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์เบื้องต้น 
โดยวิ ธีทางกายภาพและเคมี และการทดสอบการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหารสัตว์ 
Basic evaluation of animal nutrition by the using 
of physical and chemical methods and the 
detection of microbial contamination in animal 
feed 

 

 5.6.7 เปลี่ยนรหัสวิชา / เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 14 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาท่ี รายวิชาเดิม (2556) รายวิชาใหม่ (2561) 
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1 สศ 401 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ปีก 
AS 401 Poultry Nutrition and Feeding 

วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว ์เบื้องต้น 

Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition 

สศ 301 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ปีก 
AS 301 Poultry Nutrition and Feeding 
วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น 

Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition 

สร ีรว ิทยาระบบย ่อยอาหารของสัตว ์ป ีกโครงสร ้าง
ส  ่ว น ป ร ะ ก อบ ข อ ง โ ภ ช น ะ ช น  ิด ต  ่า ง ๆ  แ ล ะ
กระบวนการเมตาโบล ิซ ึมของคาร ์โบไฮเดรตไขม ัน
โปรต  ีน ไ ว ต าม  ิน แ ร  ่ธ า ต ุอ าห า รพล  ัง ง า นส า ร 
เ พ่ิมเต ิมในอาหารส  ัตว ์ว ัต ถุด ิบอาหารส  ัตว  ์การ
ประกอบส ูตรอาหารส ัตว ์และการให้อาหาร 
Digestive physology, including nutrients 
composition and metabolism of 
carbohydrate, lipid, protein, vitamin, mineral, 
energy source, feed additive, 
feedingredients, feed formulation and 
feeding 

สรีรวิทยาระบบย่อยอาหารสัตว์ปีก โภชนะ วัตถุดิบ
อาหารสัตว์ สารเสริมในอาหารสัตว์ปีก การให้อาหารสัตว์
ปีกประเภทต่าง ๆ ความต้องการโภชนะและการประกอบ
สูตรอาหารสัตว์ปีก 
Digestive physology, nutrient, feed ingredient, 
feed additive in poultry feed, various types of 
poultry feeding, nutrient requirement,  feed 
formulation for poultry 

2 สศ 440 การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง 
AS 440 Selected Poultry Production 
วิชาบังคับก่อน : สศ 241 การผลิตสัตว ์ป ีก 

Prerequisite : AS 241 Poultry Production 

สศ 440 การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง 
AS 440 Selected Poultry Production 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 
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 ระบบการผลิตครบวงจรของส ัตว ์ป ีกท่ีมีความสําคัญ
ทางเศรษฐก ิจอ ื่น ๆ เช่น เป ็ด ห่าน  นกกระทา 
นกกระจอกเทศ ไก ่พ ื ้นเม ือง โดยม ีการศ ึกษาท ุก
ระยะ เช ่น ระยะกก ระยะเจริญเต ิบโต ให้ผลผลิต
ไข่ ระยะพ่อแม่พ ันธ ฎ์ ความต ้องการตลาดแปรร ูป มี
การศึกษาดูงานนอกสถานท ี่ 
Production system of domestic poultry such 
as duck, goose, quail, orstich, native chicken, 
in various stages including hatchery, growth, 
egg production, breeding, processing 
market’s need, field trip 

ระบบการผลิตครบวงจร โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหาร
และการให้อาหาร การจัดการผสมพันธ์ุและการฟักไข่ของ
สัตว์ปีกท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เช่น ไก่
พ้ืนเมือง เป็ด ห่าน นกกระทา ไก่งวง นกกระจอกเทศ 
เป็นต้น 
Integrated production system, house and 
equipment, feed and feeding, management of 
breeding and hatching of other economically 
important poultry such as native chicken, duck, 
quail, turkey, ostrich 

3 สศ 451 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 
AS 451 Poultry Farm Management 
วิชาบังคับก่อน : สศ 241 การผลิตสัตว ์ป ีก 

Prerequisite : AS 241 Poultry Production 

สศ 351 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 
AS 351 Poultry Farm Management 
วิชาบังคับก่อน : สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก 

Prerequisite : AS 241 Poultry Production 
ระบบการจ ัดการฟาร์มสัตว ์ป ีก การด ําเนินงานของ
ก ิจการเล ี้ยงสัตว ์ป ีก การว ิว ัฒนาการ ใหม่ ๆ ซ่ึง
เกี่ยวก ับอ ุตสาหกรรมเล ี้ยงไก่ การวางแผนธุรกิจ 
การเล ี้ยงสัตว ์ป ีก การบริหารจัดการด ้าน การผลต
สัตว ์ป ีก ระบบอุตสาหกรรมท ี่เกี่ยวข้อง และการ
จัดการในการเล ี้ยงสัตว ์ป ีกในระยะต ่าง ๆ 
Management of poultry farms, operation of 
the poultry business, the new development 
related to the poultry industry, planning for 
poultry business, management in poultry 
production system, related industries, and 
management of poultry raising in each stage 

ระบบและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต
สัตว์ปีก ระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพ การเลี้ยงและ
การจัดการด้านการผลิตสัตว์ปีกในระบบอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก และการวาง
แผนการผลิต 
Systems and standards related to poultry 
industry, biosecurity system in poultry farm, 
production and management of modern poultry 
industry, incubation and hatchery management, 
production planning 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาท่ี 

สศ 456 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 
AS 456 Incubation and Hatchery 
Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 
ประว ัต ิการฟ ักไข่ และความเป ็นมาของการฟ ักไข ่
ประเภทต ่าง ๆ ระบบส ืบพ ันธ ุ์ เพศผ้ฎ เพศเม ีย การ
สร้างไข่และโครงสร ้างของไข ่ ระบบควบคุมการ
ทํางานของต ่อมไร้ท่อ การพัฒนาการของ ต ัวอ ่อน 
สร ีรว ิทยาของต ัวอ ่อน การผสมพ ันธ ุ ์ส ัตว ์ป ีกและ
การผสมเท ียม การเร ิ ่มต ้นฟ ักไข ่ชน ิดและรูปแบบ 

สศ 356 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 
AS 356 Incubation and Hatchery Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 
ความเป็นมาของการฟักไข่ ระบบสืบพันธ์ุเพศผู้เพศเมีย 
การสร้างไข่ การพัฒนาการของตัวอ่อน สรีรวิทยาของตัว
อ่อน การผสมพันธ์ุสัตว์ปีกและการผสมเทียม ชนิดและ
รูปแบบของตู้ฟักไข่ การจัดการก่อนการฟัก ระยะฟัก 
และหลังการฟักไข่ การจัดการโรงฟักไข่แบบสมัยใหม่ 
การสุขาภิบาลโรงฟักไข่ 
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ของตู้ฟ ักไข่ การจัดการก่อนการฟัก ระยะฟักไข่และ
หลังการฟักไข่ การอนุบาลล ูกไก ่เกิดใหม่ 
History and origin of hatching eggs, 
reproductive system of males and females 
and egg formation, endocrine system, 
development of the embryo, physiology of 
the embryo, poultry breeding and artificial 
insemination, how to start hatching, types 
and forms of hatchery, management before 
hatching, period after hatching and nursing 
newborn chicks 

History of egg incubation and hatchery, 
reproductive system of males and females, egg 
production, development and physiology of 
avian embryos, poultry breeding and artificial 
insemination, types and forms of hatchery, 
management before hatching, period after 
hatching and nursing newborn chicks, 
management of modern hatchery, sanitation of 
hatchery 

 

5 สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์ 
AS 460 Animal Product Technology 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 
ป ัจจ ัยที ่ม ีผลต ่อการผล ิตเนื ้อส ัตว ์ และผล ิตภ ัณฑ ์ที ่
ม ีค ุณภาพ ขั ้นตอนการฆ ่าส ัตว ์และ อ ุปกรณ์ การ
จัดการเนื้อสัตว ์ ภายหลังกระบวนการฆ ่าการควบคุม
คุณภาพเชิงป ้องกันในกระบวนการผลิตเนื้อ คุณภาพ
ความสําคัญของระบบ GMP, HACCP ตามโครงการ
เนื้ออนาม ัย การใช้ประโยชน ์ จากช ิ้นส่วนท่ีได ้จาก
การจัดเกรด และตัดแต ่งซากการแปรร ูปผลิตภ ัณฑ์
เนื้อสัตว ์ การจัดการเนื้อสัตว ์ 

Factors affecting quality meat and meat 
products, equipment and slaughtering 
processing, meat management after 
slaughter, quality control in meat 
production, importance of GMP and HACCP 
systems in hygienic meat project, utilization 
of retail cuts from carcass grading and cutting 
products, processing of meat, management 
of meat and meat products, management of 
by products and wastes from slaughterhouse 
and processing 
 
 
 
 

สศ 460 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
AS 460 Meat and Meat  Product Technology 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพ ข้ันตอนการฆ่าสัตว์และอุปกรณ์ การจัดการ
เนื้อสัตว์ภายหลังกระบวนการฆ่า การควบคุมคุณภาพเชิง
ป้องกันในกระบวนการผลิตเนื้อคุณภาพ การใช้ประโยชน์
จากชิ้นส่วนท่ีได้จากการจัดเกรดและตัดแต่งซาก การแปร
รูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การจัดการเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ การจัดการผลพลอยได้และของเสียจากโรงฆ่า
สัตว์และผลิตภัณฑ์เพ่ือผลิตเนื้อปลอดภัย 
Factors affecting quality meat and meat 
products, equipment and slaughtering 
processing, meat management after slaughter, 
quality control in meat production, utilization of 
retail cuts from carcass grading and cutting 
products, processing of meat, management of 
meat and meat products, management of by 
products and wastes from slaughterhouse and 
processing for safety meat production 

รายวิชาท่ี รายวิชาเดิม (2556) รายวิชาใหม่ (2561) 
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คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม่ 

6 สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว์ปีก 
AS 471 Poultry Diseases and Sanitation 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None การสุขาภ ิบาลว ัคซีน และการ
ใช้ว ัคซีนการสุขาภ ิบาล การฟ ักไข่ ยาและการใช้ยา
ควบคุม และรักษาโรคส ัตว ์ป ีก โรคระบาดต ิดต ่อ
จากเชื ้อจ ุล ินทร ีย ์ โดยศ ึกษาอาการของโรคจากการ
ผ ่าซาก และการวินิจฉัยทางแบคทีเรีย และทางปารา
ส ิตว ิทยา 
Sanitation, vaccines and vaccination, 
hatching, sanitation, drugs and drug use for 
controlling and treatment of poultry 
diseases, disease transmission, the study of 
disease symptoms and diagnosis, necropsy 
study 

สศ 371 โรคและสุขาภิบาลสัตว์ปีก 
AS 371 Poultry Diseases and Sanitation 
วิชาบังคับก่อน : ชว 330 จุลชีววิทยา 

Prerequisite : BI 330 Microbiology การป้องกันและ
การสุขาภิบาลโรคสัตว์ปีก ระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในการควบคุมโรค การใช้วัคซีน ยาและการใช้ยา
ควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ปีก โรคและพยาธิของสัตว์ปีก 
การเก็บตัวอย่าง การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน และการ
ควบคุมโรคท่ีสําคัญ 
Prevention and sanitation of poultry disease, 
biosecurity system for diseases control, vaccine 
usage, drugs and drug usage to control and 
prevention of poultry disease, diseases and 
parasites of poultry, sampling, diagnosis, 
prevention and control of important poultry 
diseases 

7 สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 
AS 391 Dairy and Beef Farm Practice 
วิชาบังคับก่อน : สศ 290 การปฏ ิบ ัต ิงานฟาร ์ม 

Prerequisite : AS 290 Farm Practice  
จ ัดให ้น ักศ ึกษาได ้ปฏ ิบ ัต ิงานทางด ้านการผล ิตโค
นมและโคเน ื ้อเพื ่อความรอบร ู ้และ ประสบการณ ์
จากหน่วยงานภายในมหาว ิทยาลัยฯ โดยความ
เห็นชอบของอาจารย ์ประจําหลักสูตร 
Arrange for students to work in the dairy and 
beef cattle in order to gain experience within 
the University Farm with an approval of 
program committee 

สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 
AS 391 Dairy and Beef Farm Practice 
วิชาบังคับก่อน : สศ 290 การปฏ ิบ ัต ิงานฟาร ์ม 

Prerequisite : AS 290 Farm Practice  
จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานทางด้านการผลิตโคนม โค
เนื้ อ  กระบือ  แพะและแกะ  เ พ่ือความรอบ รู้และ
ประสบการณ์จากฟาร์มโคนม-โคเนื้อภายในมหาวิทยาลัย
ฯ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
Arrange for students to practice in the dairy beef 
cattle buffalo goat and sheep in order to gain 
experience within the dairy-beef Farm with an 
approval of program committee 

8 สศ 402 โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค 
AS 402 Cattle Nutrition and Feeding 
วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น 

Prerequisite : AS 200 Principles of Animal 
Nutrition ก า ร ย  ่อ ย อ า ห า ร ส ัต ว  ์เ คี  ้ย ว เ อื  ้อ ง 
กระบวนการสรีรว ิทยา กระบวนการทางเคม ี และ
การ เปลี่ยนแปลงทางเคม ีท่ี เกี่ยวข้องกับการใช ้
อาหารให ้เป็นประโยชน ์ต ่อร่างกาย ประเภทของ
อาหารว ิธ ี ตรวจสอบ และประเม ินคุณค่าอาหาร 
ความต ้องการโภชนะ การคิดคํานวณสูตรอาหาร
ส ําหรับโคอายุต ่าง ๆ 

สศ 302 โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค 
AS 302 Cattle Nutrition and Feeding 
วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น 

Prerequisite : AS 200 Principles of Animal 
Nutrition สภาพและปัญหาการเล้ียงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองใน
เขตร้อน ระบบย่อยอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ขบวนการกิน
และการบดเคี้ยวอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง จุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมน วัตถุดิบอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง อาหารข้น 
อาหารหยาบสําหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง การวิเคราะห์โภชนะ
ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะในโค การ
ประกอบสูตรอาหารสําหรับโคในช่วงอายุต่างๆ 
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Ruminant digestion, physiological processes, 
chemical processes and chemical changes 
associated with feed utilization, type of feed, 
feed analysis and evaluation, nutrient 
requirement, feed formulation for various 
ages of cattle 
 

Situation and problems of ruminants production 
in the tropics, digestion system in ruminants, 
ingestion and mastication in ruminants, 
microorganisms in the rumen, feed resources for 
ruminants, concentrate feeds and roughages for 
ruminants, chemical analysis of feed resources, 
nutrients requirements for cattle, feed 
formulation for each stages of cattle 

สศ 410 การสืบพันธุ ์และการผสมเทียมในสัตว์
เลี้ยง 
AS Reproduction and Artificial Insemination 
in Farm Animal 
วิชาบังคับก่อน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว์เลี้ยง 

Prerequisite : AS 310 Anatomy and 
Physiology of Farm Animals 

สศ 310 การสืบพันธ์ุและการผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง 
AS Reproduction and Artificial Insemination in 
Farm Animal 
วิชาบังคับก่อน : สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตว์เลี้ยง 

Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of 
Farm Animals 

9 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุ ระบบ
ต่อมไร้ท่อท่ีเกี่ยวกับระบบสืบพันธ์ุวงรอบการเป็นสัด 
การตกไข่ การผสมพันธ์ุ การต้ังท้องและการคลอด 
การรีดเก็บน้ําเชื้อ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการผสมเทียม โรคและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การสืบพันธ์ุ 
Principles of anatomy and physiology of the 
reproductive system, endocrine system 
related to the reproductive system, estrous 
cycle, ovulation, fertilization, pregnancy and 
parturition, semen collection, techniques 
and methods related to artificial 
insemination, diseases and problems related 
to reproduction 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุ ระบบต่อมไร้
ท่อท่ีเกี่ยวกับระบบสืบพันธ์ุวงรอบการเป็นสัด การตกไข่ 
การผสมพันธ์ุ การตั้งท้องและการคลอด การรีดเก็บ
น้ําเชื้อ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการผสมเทียม 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
เจริญพันธ์ุของปศุสัตว์ เช่น การย้ายฝากตัวอ่อน การ
โคลนนิ่ง เซลล์ต้นกําเนิด โรคและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การสืบพันธ์ุ 
Principles of anatomy and physiology of the 
reproductive system, endocrine system related 
to the reproductive system, estrous cycle, 
ovulation, fertilization, pregnancy and 
parturition, semen collection, techniques and 
methods related to artificial insemination, use of 
modern technology to enhance the reproductive 
performance of livestock such as embryo 
transfer, cloning, stem cells, diseases and 
problems related to reproduction 

สศ 472 โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ 
AS 472 Cattle Diseases and Sanitation 
วิชาบังคับก่อน : สศ 310 กายว ิภาคและสรีรว ิทยา
ของส ัตว ์เลี้ยง และ ชว 330 จุลช ีวว ิทยา 

Prerequisite : AS 310  Anatomy and 
Physiology of Farm Animals  

สศ 372 โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ 
AS 372 Cattle Diseases and Sanitation 
วิชาบังคับก่อน : สศ 210 กายว ิภาคและสรีรว ิทยาของ
ส ัตว ์เลี้ยง และ ชว 330 จุลช ีวว ิทยา 

Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of 
Farm Animals  
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BI 330 Microbiology 
 

BI 330 Microbiology 

10 โรคและปรส ิตท่ีเกิดก ับโค-กระบือในประเทศไทย 
หลักการสุขาภ ิบาลภายในฟาร ์ม 
Common diseases and parasites in cattle and 
Buffalo in Thailand, principles of sanitation 
within the farm 

หลักการสุขาภิบาลและการป้องกันโรคภายในฟาร์ม โรค
และปรสิตท่ีสําคัญท่ีพบในโค-กระบือในประเทศไทย 
รวมถึงการวินิจฉัยโรค การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น 
Principles of sanitation and disease control in 
cattle farm, important cattle and buffalo 
diseases and parasites in Thailand, including 
diagnosis, prevention and primary problem 
solving 

สศ 403 อาหารและการให้อาหารสุกร 
AS 403 Swine Feeds and Feeding 

วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร ์สัตว ์เบื้องต้น 

Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition 

สศ 303 อาหารและการให้อาหารสุกร 
AS 303 Swine Feeds and Feeding 
วิชาบังคับก่อน : สศ 200 โภชนศาสตร ์สัตว ์เบื้องต้น 

Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition 

11 ระบบท่อทางเด ินอาหารส ุกร การย ่อยและการด ูด
ซ ึมอาหารพวกคาร ์โบไฮเดรท ไขม ัน และโปรตีน 
การเปล ี่ยนแปลงทางเคม ีท่ี เกี่ยวข้องกับการใช้
อาหารให ้เป็นประโยชน ์ต ่อร่างกาย ความ ต ้องการ
พล ังงาน โปรต ีน แร่ธาต ุ และไวตามิน ประเภทของ
อาหาร การตรวจสอบและประเม ินคุณค่า ของ
อาหาร ระบบการให ้อาหารส ุกร ความเป ็นพิษของ
อาหาร การค ิดคํานวณสูตรอาหารส ําหรับสุกร 
ประเภทและอาย ุต ่าง ๆ 
Principles of pig gastrointestinal tract, 
digestion and absorption of nutrients such as 
carbohydrate, fat and protein, chemical 
changes associated with feed utilization, 
requirements for energy, protein, vitamins, 
minerals, type of feed, analysis and 
evaluation of feed, pig feeding system, 
toxicity of feed, feed formulation for swine 
of different types and age 

ระบบทางเดินอาหารสุกร การย่อยและการดูดซึมอาหาร
พวกคาร์โบไฮเดรท ไขมันและโปรตีน การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อาหารให้เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ความต้องการโภชนะ ประเภทของอาหาร การ
ตรวจสอบและประเมินคุณค่าของอาหาร ระบบการให้
อาหารสุกร ความเป็นพิษของอาหาร การคํานวณสูตร
อาหารสําหรับสุกร 
Swine gastrointestinal system, digestion and 
absorption of nutrients such as carbohydrate, fat 
and protein, chemical changes associated with 
feed utilization, nutrient requirements, type of 
feed, analysis and evaluation of feed, swine 
feeding system, toxicity of feed, feed formulation 
for swine  

สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว์ 
AS 411 Animal Growth 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว์ 
AS 311 Animal Growth 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 
12 ลักษณะของการเจร ิญเติบโตของร ่างกาย รวมท้ังการ

เจร ิญเติบโตของเน ื้อเย่ือต ่าง ๆ  ของร ่างกาย ป ัจจ ัย
ที ่ควบค ุมและม ีอ ิทธ ิพลต ่อการเจร ิญเต ิบโต ทั ้ง

ลักษณะของการเจริญเติบโตของร่างกาย รวมท้ังการ
เจริญเติบโตของเนื้อเย่ือต่าง ๆ ของร่างกาย ปัจจัยท่ี
ควบคุมและมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต ท้ังทางด้าน
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ทางด ้านอาหาร สร ีรว ิทยาและ  สภาพแวดล้อม 
การเจริญเติบโตของร ่างกายที่มีผลต ่อการสืบพ ันธ ุ์
ซากสัตว ์ และการให ้ผลผลิตศึกษา ถึงสารเร ่งการ
เจร ิญเติบโตของรางกายสัตว ์ 

The nature of the body growth, including the 
growth of various tissues of the body, factors 
that control and influence the growth such 
as feed, physiology and environment, growth 
of the body affecting reproduction, carcass 
and yields, study of effect of growth 
promoters on animals 

อาหาร สรีรวิทยาและสภาพแวดล้อม การเจริญเติบโต
ของร่างกายที่มีผลต่อการสืบพันธ์ุ ซากสัตว์ กลไกของสาร
เ ร่ งการ เจริญเ ติบโตของร่ า งกายสัต ว์และการวัด
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว์ 
The nature of the body growth, including the 
growth of various body tissues, factors that 
control and influence the growth such as feed, 
physiology and environment, growth of the body 
affecting reproduction, carcass and yields, 
mechanism of growth promoters in animals and 
meausurement of animal growth performances 

สศ 454 การจัดการฟาร์มสุกร 
AS 454 Swine Farm Management 
วิชาบังคับก่อน : สศ 243 การผลิตสุกร 

Prerequisite : AS 243 Swine Production 

สศ 353 การจัดการฟาร์มสุกร 
AS 353 Swine Farm Management 
วิชาบังคับก่อน : สศ 243 การผลิตสุกร 

Prerequisite : AS 243 Swine Production 

13 อ ุตสาหกรรมการผล ิตและการตลาดของส ุกร การ
วางแผนธ ุรก ิจสําหรับการด ําเนินงานฟาร์มสุกร การ
จัดการเลี้ยงด ูสุกรในระยะต ่าง ๆ ของอาย ุ และการ
เจร ิญเติบโตตลอดจน การขุนสุกร ส่งตลาด การ
จ ัดการเลี้ยงด ูส ุกรพ ันธ ุ์ การจ ัดการด ้านอาหารและ
การให ้อาหาร การจ ัดการด ้านของ เสียจากฟาร์ม
สุกร และการจัดการด ้านแผนการตลาด 

Manufacturing and marketing of swine, 
business planning for swine operations, 
management pigs in different stages of age 
and growth as well as finishing pigs, breeding 
stock management, nutrition and feeding 
management, waste management from pig 
farms, pig marketing management 

อุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดของสุกร ระบบการ
ผลิตสุกร พันธ์ุสุกรและการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ การ
จัดเก็บบันทึกข้อมูลฟาร์มสุกร การจัดการสุกรพ่อแม่พันธ์ุ 
แม่สุกรเลี้ยงลูก สุกรอนุบาล และสุกรขุน การจัดการด้าน
อาหาร น้ํา และของเสียจากฟาร์มสุกร ตลอดจนการ
จัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  
Manufacturing industry and marketing of swine, 
swine production systems, swine breeding and 
modern management, recording management, 
management of boar and dry sow, lactating sow, 
nursery pigs, growing and finishing pigs, feed and 
water management, swine waste management, 
including biosecurity management  

สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 
AS 473 Swine Diseases and Sanitation 

วิชาบังคับก่อน : สศ 310 กายว ิภาคและสรรว ิทยา
ของส ัตว ์เลี้ยง และ ชว 330 จุลช ีวว ิทยา 

Prerequisite : AS 310  Anatomy and 
Physiology of Farm Animals  
                        BI 330 Microbiology 

สศ 373 โรคและสุขาภิบาลสุกร 
AS 373 Swine Diseases and Sanitation 
วิชาบังคับก่อน : สศ 210 กายว ิภาคและสรีรว ิทยาของ
ส ัตว ์เลี้ยง และ ชว 330 จุลช ีวว ิทยา 

Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of 
Farm Animals                   
                    BI 330 Microbiology 

14 โรคและพยาธิท่ีสําคัญของส ุกรอาการของโรคว ิธ ีการ
ตรวจว ินิจฉัยโรคการป  ้อ งกันกําจัดสภาพที ่ถ ูก

การป้องกันและการสุขาภิบาลโรคสุกร ระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการควบคุมโรค การใช้วัคซีน ยา



มคอ. 2 
 

166

สุขาภ ิบาลในฟาร ์มการร ักษาความสะอาดของ
โรงเร ือนอ ุปกรณ์และเคร ื ่องใช ้ต ่าง ๆ  การ ก ําจัดของ
เส ียภายในฟาร ์ม 

Major diseases and parasites of pigs, disease 
diagnosis and control measures, sanitary 
conditions on farms, cleaning house, 
equipment and accessories and waste 
management within the farm 

และการใช้ยาควบคุมและป้องกันโรคสุกร โรคและพยาธิ
ของสุกร การเก็บตัวอย่าง การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน 
และการควบคุมโรคท่ีสําคัญ 
Prevention and sanitation of swine disease, 
biosecurity system for diseases control, vaccine 
usage, drugs and drug usage to control and 
prevention of swine disease, diseases and 
parasites of swine, sampling, diagnosis, 
prevention and control of important swine 
diseases 

 
 5.6.4 เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาท่ี รายวิชาเดิม (2556) รายวิชาใหม่ (2561) 

คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม่ 

1 สศ 414 การให้นม 
AS 414 Lactation 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

สศ 360 นมและผลิตภัณฑ์นม 
AS 360 Milk and milk products 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

กายว ิภาคและสรีรว ิทยาของเต้านม เมตาโบลิซึม
ของสารอาหารต ่าง ๆ ในร่างกายและ เต ้านม การ
กลั ่นสร ้างน้ ํานม และการข ับนมฮอร ์โมน และ
เอ ็นไซม ์ต ่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข ้องก ับการให ้นม การใชัฮอร์
โมนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตนฎ้านม 
Anatomy and physiology of the udders, 
metabolic absorption of nutrients in the 
body and udders, milk synthesis and let 
down, hormones and enzymes  related to 
feeding, use of hormone to increase milk 
production 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต้านม เมตาโบลิซึมของ
สารอาหารต่าง ๆ ในร่างกายและต่อมน้ํานม การกลั่น
สร้างน้ํานม และการขับนม ฮอร์โมนท่ีเกี่ยวข้องกับการให้
นม   ผลิตภัณฑ์นมและกระบวนการแปรรูปน้ํ านม 
มาตรฐานศูนย์รับน้ํานมดิบและโรงงานแปรรูป การ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ํานม ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม 
Anatomy and physiology of the udders, nutrients 
metabolism in the body and mammary gland, 
milk synthesis and secretion, hormones related 
to lactation , Milk processing and dairy products, 
standards of milk collection center and milk 
processing plant, milk testing and quality control, 
factors affecting quality of dairy products 

2 สศ 407 พ ืชอาหารส ัตว ์และการจัดการแปลงหญ ้า 

AS 407 Forage Crops and Pasture 
Management  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

สศ 308 พืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหารหยาบ 

AS 308 Forage Crops and Roughage 
Management วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 
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ความส ํา ค ัญของพ ืชอาหารส  ัตว ์ ล ักษณะทาง
พฤกษศาสตร ์ ส ่วนประกอบทางเคมีและ คุณค่า
ทางอาหารของพ ืชอาหารส ัตว ์ การเก็บถนอมพืช
อาหารส ัตว ์ ให้ใช้ในฤดูท่ีขาดแคลน ได ้แก ่ การ ทํา
หญ ้าแห้ง และหญ ้าหมัก 

The importance of forage crops, botanical 
characteristics, chemical composition, and 
nutritive value of forage crops, preservation 
of forage crops for summer use when feed is 
shortage such as hay and silage 

ความสําคัญของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ส่วนประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของพืช
อาหารสัตว์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ ได้แก่ การทํา
หญ้าแห้ง และหญ้าหมัก การจัดการอาหารหยาบ 

The importance of forage crops, botanical 
characteristics, chemical composition and 
nutritive value of forage crops, preservation of 
forage crops such as hay and silage, roughage 
Management  

 
5.7 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 5.7.1 ยกเลิกรายวิชา  จํานวน 12 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่ 1 

สศ 432 การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ปีก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ชว 340 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น หรือ เทียบเท่าตาม 

                    ความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสัตว์ปีก เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของสัตว์ปีก ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้หลักพันธุศาสตร์ การผสมพันธ์ุ การบันทึกประวัติและ
การวิเคราะห์ข้อมูลการคัดเลือก 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 432 Poultry Breeding and Improvement 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : BI 340 Introduction to Genetics or  

                   equivalence or As approved by program  
                   committee  

 

Principles of genetic transfer  in poultry, techniques to improve the quality 
of poultry in accordance with market demand, using the principles of genetics, 
breeding records and analysis of data selection 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
รายวิชาที่ 2 

สศ 444 การผลิตไก่เพ่ือการค้า 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การผลิตไก่เป็นการค้าทุกชนิด เช่น ไก่เน้ือ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง ไก่สวยงาม ตลอดชีพจักร 
เช่น ระยะไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่พ่อแม่พันธ์ุ ปู่ย่าพันธ์ุ การฟักไข่และตู้ฟัก รวมท้ังศึกษาทางด้านกายวิภาค
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และสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธ์ุ โรงเรือนอุปกรณ์ การแปรรูปผลผลิต การตลาด มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 444 Commercial Chicken Production 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Mass production of commercial broiler, layers, Thai native chicken, all kinds 
of beautiful native birds throughout the life cycle, such as chicken and chicken breeder 
grandparents, hatching and hatching cabinet, anatomy and physiology, breeding, 
housing and equipment, processing, marketing and field trips 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

รายวิชาที่ 3 

สศ 483 การบริหารธุรกิจและการตลาดของสัตว์ปีก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก หรือ เทียบเท่าตาม 

                    ความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

พันธ์ุสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ที่ตลาดนิยม การบริหารการลงทุนด้านการผลิตและการตลาด
สัตว์ปีก การประเมินอนาคตด้านการผลิตและการตลาด งานด้านการขาย การวิจัยธุรกิจและ
การตลาด การตลาดต่างประเทศ การศึกษาวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ด้านลูกค้า ด้านคู่แข่งขัน ด้านส่วน
แบ่งตลาด ด้านกําไร ด้านกลยุทธ์ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 483 Poultry Marketing and Business Administration 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 241 Poultry Production or equivalence or 

                   As approved by program committee 
Poultry breeds and products as market’s need, investment administration 

of poultry production and marketing, forcasting evaluation in production and 
marketings, marketing and business research, international marketings, varous analyses 
such as customer, competitor, market share, profit, strategy and field trip 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 
รายวิชาที่ 4 

สศ 484 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ปีก มาตรฐานฟาร์มการเลี้ยงสัตว์ปีก ชนิด และ
ประเภทต่าง ๆ ระบบประกันคุณภาพการผลิต  เช่น  GAP, HACCP, Animal Welfare ฯลฯ  
การควบคุมการใช้ยา และสารตกค้างในเน้ือไก่ การประเมินระบบการผลิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
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(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 484 Quality System and Poultry Farm Standardization 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Regulations relating to poultry production, standards for poultry farms, 
types of production, quality assurance system (ISO, GFP, Animal Welfare, etc.) drug 
control and residues in meat, poultry production systems and assessment to meet 
international standards 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

 

รายวิชาที่ 5 

สศ 485 การประกวดและตัดสินสัตว์ปีก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

หลักวิธีการตัดสินและการให้คะแนนสัตว์ปีกประเภทต่าง ๆ เช่น พันธ์ุเน้ือ พันธ์ุไข่ พันธ์ุ
สวยงาม การเตรียมสัตว์ปีกเพ่ือเข้าประกวดให้นักศึกษาได้ฝึกหัดตัดสิน 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 485 Poultry Contest and Judging 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Method of judging and rating of different kinds of poultry breeding such as 
egg type, meat type or fancy type, poultry preparation for a contest 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

รายวิชาที่ 6 

สศ 486 การประกวดและตัดสินโค-กระบือ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

พันธ์ุและสมาคมพันธ์ุ การตัดสินและการคัดเลือกโค-กระบือ รูปร่างและลักษณะของ
พันธ์ุต่าง ๆ เกณฑ์การตัดสินการใช้ระบบคะแนน การเตรียมโค-กระบือเข้าประกวด และการจัด
ประกวดโค-กระบือมีชีวิต 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 486 Cattle and Buffalo Contest and Judging 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Breeds and cattle breed associations, judging and selection of cattle and 
Buffalo, conformation and characteristics of various breeds,  criteria and scoring system 
preparation of cattle and Buffalo for exhibition and contest 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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รายวิชาที่ 7 

สศ 353 การจัดการอาหารสัตว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความสําคัญของอาหารสัตว์ การรักษาคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ สารพิษในวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ สารพิษที่เกิดจากเช้ือราในอาหารสัตว์ การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ การคํานวณ
สูตรอาหารสัตว์ การจัดการโรงงานผสมอาหารสัตว์ แมลงศัตรูอาหารสัตว์ มีการศึกษานอกสถานที่ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 
AS 353 Animal Feed Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The importance of animal feed, the quality of feedstuffs, toxins in 
feedstuffs caused by fungus, toxins in animal feed, quality inspection of feedstuffs, 
the feed formulation, feed mill management, feed inspection, field trips 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

รายวิชาที่ 8 

สศ 393 การปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร์ม หรือเทียบเท่า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

จัดให้นักศึกษาได้การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์การอาหารสัตว์การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและการเตรียมสารเคมีสําหรับการวิเคราะห์การเก็บ
ตัวอย่างการเตรียมตัวอย่างอาหาร 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
AS 393 Animal Nutrition Laboratorial Practice 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : AS 290 Farm Practice or equivalent or 

                   As approved by program committee 
 

Arrange for students to work in the feed analysis laboratory, learning how 
to use basic scientific equipment and preparation for chemical analysis, feed sampling 
and preparation 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
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รายวิชาที่ 9 

สศ 405 โภชนศาสตร์และการให้อาหารม้า 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต้น หรือ เทียบเท่าตาม 

                    ความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

สรีรวิทยาของระบบย่อยอาหาร โภชนะและความต้องการโภชนะ พฤติกรรมการกิน
อาหาร และการควบคุมปริมาณอาหารที่กิน ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะ โรค และการให้อาหารม้า 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 405 Horse Nutrition and Feeding 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or equivalent or  

                   As approved by program committee 
Physiology of the digestive system, nutrients and nutrient requirement, 

rating behavior and feed intake control, the relationship between nutrients and 
diseases, horses feeding 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

รายวิชาที่ 10 

สศ 406 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ป่า 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองต้น หรือเทียบเท่า 

                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

สรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารโภชนะและความต้องการโภชนะพฤติกรรมการกิน
อาหารและการควบคุมปริมาณอาหารที่กินความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะโรคและการให้อาหารสัตว์ป่า 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 406 Wildlife Nutrition and Feeding 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or equivalent or  

                   As approved by program committee 
Physiology of the digestive system, nutrients and nutrient requirement, 

eating behavior and feed intake control, the relationship between nutrients and 
diseases, wildlife feeding 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

รายวิชาที่ 11 

สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ชนิดและการทํางานของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ การสุ่มและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและอาหารสําเร็จรูป 
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รูปแบบและการจัดการในโรงงานอาหารสัตว์ การผสมล่วงหน้า อาหารและวัตถุดิบชนิดเหลว การ
สูญเสียปริมาณอาหารในโรงงาน และการตลาดอาหารสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 455 Feed Manufacturing Technology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

History of the feed industry, types of tools and equipment used in feed 
mill, sampling and quality control of raw materials and processed feed, patterns and 
management in the feed mill, a pre-mixed, liquid feed and raw materials, the loss of 
feed in factories and animal feed markets 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 

รายวิชาที่ 12 

สศ 480 กฎหมายอาหารสัตว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติอาหารสัตว์ กฎกระทรวงและระเบียบเก่ียวกับอาหาร
สัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 480 Feed Law 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

General law, law, act and regulations related to animal feed and feed mill
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 

  
5.7.2 เพิ่มรายวิชาใหม่  จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่ 1 

สศ 481 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์   3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ชนิดต่าง ๆ ระบบประกัน
คุณภาพการผลิต  เช่น  GAP, HACCP, Animal Welfare, ISO, Halal, Organic ฯลฯ        การ
ควบคุมการใช้ยา และสารตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การประเมินระบบการผลิตเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 481 Quality System and Livestock Farm Standardization  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Regulation related to animal husbandry, standardization of various livestock 
farms, quality assurance system such as GAP, HACCP, Animal Welfare, ISO, Halal, 
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Organic, control of drug usage and residues in animal product, evaluation of the 
production system for standard quarantee 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
รายวิชาที่ 2 

สศ 482 การประกวดและตัดสินปศุสตัว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

พันธ์ุและสมาคมพันธ์ุของสัตว์ชนิดต่าง ๆ การตัดสินและการคัดเลือกสัตว์เข้าประกวด 
รูปร่างและลักษณะของพันธ์ุสัตว์ต่าง ๆ  เกณฑ์การตัดสินและระบบคะแนน การเตรียมสัตว์เพ่ือเข้า
ประกวด การจัดการประกวดปศุสัตว์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
 

AS 482 Livestock Contest and Judging 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Breeds and breed associations, livestock judging and selection, conformation 
and characteristics of various breeds,  criteria of judging and scoring system, animal 
preparation for exhibition and contest, livestock contest administration 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

รายวิชาที่ 3 
สศ 411 สัญญาณของสกุรสําหรับการบริหารจัดการ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 243 การผลิตสุกร  

สัญญาณของสุกร ความสัมพันธ์ของสัญญาณความเจริญพันธ์ุของสุกรสาวและสัญญาณ
การเป็นสัดของสุกรนางกับการจัดการ สัญญาณการเกิดลูกและการนอนของแม่สุกรต่อการทับลูกสุกร
และการออกแบบคอกคลอด สัญญาณของความเครียดจากความร้อนและความเครียดจากความเย็น
กับการจัดการสุกร ความสัมพันธ์ของการให้อาหารและสัญญาณการดูดนมของลูกสุกร ความผิดปกติ
ของระบบทางเดินหายใจ ท้องเสีย และสัญญาณความเจ็บปวดของสุกรกับการเกิดโรค สัญญาณการ
เดินที่ผิดปกติกับปัญหาของขาในสุกร พันธ์ุและสัญญาณของสภาพร่างกายสุกร ความสัมพันธ์ของเน้ือ
แดงและไขมันกับการจัดการสุกรช่วงให้นม สัญญาณของผิวหนังกับโรคทางผิวหนังในสุกร 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 411 Pig Signals for Administration 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 243 Swine Production  

Pig signals, mature signal of gilt and estrus signal of sow related to 
management, give birth signal, lay down signal of sow related to crush piglet and 
farrowing pen designed, signals of heat stress and cold stress related to management, 
relationship of feeding management and piglet suckling signal, abnormal respiration 
diarrhea and painful signal related to diseases, abnormal walking signals and leg 
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problems, breeding and pig body conformation signals, lean and fat signal related to 
lactating sow management, skin signal related to skin disease 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 
รายวิชาที่ 4 

สศ 463 การผลิตเน้ือคุณภาพสูง  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

สายพันธ์ุในการผลิตเน้ือคุณภาพสูง การจัดการในการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือการสร้างเน้ือคุณภาพสูง 
การจัดการก่อนและหลังกระบวนการฆ่าที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเน้ือสัตว์ การประเมินคุณภาพ
ของซากและเน้ือ การแบ่งเกรดเน้ือสัตว์ตามระบบสากล ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์ รูปแบบการ
เพ่ิมมูลค่าของเน้ือสัตว์ด้วยวิธีต่าง ๆ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 463 High Quality Meat Production 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

  Breed for high quality meat production, livestock management for high 
quality meat production, pre and post slaughter management on improvement of the 
quality of meat, meat grading according to international standard, meat safety, increase 
on value added of meat 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
รายวิชาที่ 5 
สศ 446 การผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ระเบียบและข้อกําหนดของระบบเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์อินทรีย์ การผลิต
สัตว์เศรษฐกิจประเภทต่างๆในระบบอินทรีย์ การประยุกต์ใช้สมุนไพร สารเสริม การขอรับรอง
มาตรฐานอินทรีย์ 

     (บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 446 Animal Production in Organic system 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
                   Regulations and requirements of organic farming and organic animal 
production, production of various economic animals in organic systems, use of 
herbals and feed additive in organic system, apply for organic certification 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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รายวิชาที่ 6 
สศ 484 การสร้างธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการด้านปศุสัตว์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและรูปแบบของธุรกิจปศุสัตว์ คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจปศุสัตว์ 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การหาแหล่งทุน 
การจัดการและบริหารการเงิน การเช่ือมโยงของเครือข่ายธุรกิจ การจัดจําหน่ายและการตลาด
ปศุสัตว์ 

     (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 484 Livestock Venture and Entrepreneurship 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
                 The concept and types of livestock business, including characteristics 
of livestock business enterpreneur,  business feasibility and planning, risk 
assessment, fund seeking, management and financial management, linking of 
business network, distribution and marketing of livestock products 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

 5.7.3 เพิ่มรายวิชาโดยย้ายจากกลุ่มวิชาเอกบังคับ เปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 

เดิม 

สศ 413 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปีก 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความรู้พ้ืนฐานของสัตว์ปีก กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบปกคลุม
ร่างกาย ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ 
โดยเฉพาะระบบสืบพันธ์ุ เพศผู้และเพศเมีย ตลอดจนการออกไข่ และต่อมไร้ท่อ เป็นต้น 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 413 Avian Anatomy and Physiology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The basics of poultry anatomy and physiology of various systems such as the 
covered body, skeletal system and muscles, blood circulation and lymphatic system, 
digestive system, respiratory system, especially the male and female reproductive system, 
as well as laying endocrine system 



มคอ. 2 
 

176

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
ใหม่ 
สศ 410 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปีก  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

กําเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์ปีก กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ของสัตว์ปีก ระบบ
ปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบหมุนเวียนโลหิตและนํ้าเหลือง ระบบย่อย
อาหาร ระบบหายใจ ระบบสืบพันธ์ุเพศผู้และเพศเมีย ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบภูมิคุ้มกันและต่อมไร้ท่อ  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
 

AS 410 Avian Anatomy and Physiology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Origin and evolution of poultry, poultry anatomy and physiology of various 
systems such as the covered body, skeletal system and muscles, nervous system, blood 
circulation and lymphatic system, digestive system, respiratory system, the male and female 
reproductive system, excretory system, immune system and endocrine system 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
   

5.7.4 เพิ่มรายวิชาโดยย้ายจากกลุ่มวิชาเอกบังคับ เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา  จํานวน 
1 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 

เดิม 

  

สศ 420 คอมพิวเตอร์เพ่ือการปศุสัตว์ 3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ทบทวนการใช้งาน และคําสั่งต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ การจัดการเก่ียวกับแฟ้มข้อมูล การใช้
คําสั่งใน spread sheet ในการจัดการฟาร์ม การเก็บข้อมูลภายในฟาร์มด้วย spread sheet การสร้าง
แบบฟอร์ม การจัดการภายในฟาร์ม การประมวลผลข้อมูลด้วย spread sheet การใช้คําสั่งในdatabase 
software ในการจัดการฟาร์ม การสร้างแบบฟอร์มการจัดการภายในฟาร์มด้วย data base การใช้
คอมพิวเตอร์ในการคํานวณสูตรอาหารสัตว์ โปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารงานฟาร์ม 

(บรรยาย 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
AS 420 Computer for Livestock Production 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None  

Review of applications and commands on the computer, dealing with the data 
file, using the spread sheet to manage and storage the farm data, data processing, farm 
management data base, computer for feed formulation, software packages for farm 
management 
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(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours /week) 
   
ใหม่   
สศ 420 คอมพิวเตอร์เพ่ือการปศุสัตว์  3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสําหรับการเก็บข้อมูล การรายงานผล การนําเสนอ การ
จัดการภายในฟาร์มด้วยระบบฐานข้อมูล โปรแกรมคํานวณสูตรอาหารสัตว์ โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
บริหารงานฟาร์ม 

(บรรยาย 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
 

AS 420 Computer for Livestock Production 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None  

Computer software for data collection, reporting, presentation, farm 
management using database system, feed calculation program, software for farm 
management 

(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours /week) 
 

5.7.5 ย้ายรายวิชาไปอยู่วิชาแกน  จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาท่ี รายวิชา 

1 สศ 481 การจดัการธรุกจิปศุสัตว์ 3 (2-3-5) 
 
5.7.6 ย้ายรายวิชาไปเป็นวิชากลางของมหาวิทยาลัย  จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาท่ี รายวิชา 
1 สศ 458 การจดัการโรงฆ่าสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3 (2-3-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.7.7 ปรับปรุงรายวิชา โดยเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
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รายวิชาท่ี รายวิชาเดิม (2556) รายวิชาใหม่ (2561) 

คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม่ 

1 สศ 450 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 
AS 450 Environmental Management in 
Livestock Farm 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

สศ 450 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 
AS 450 Environmental Management in 
Livestock Farm 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

สภาพภ ูมิอากาศโดยท่ัวไปในเขตร ้อนชื้นอิทธ ิพล
ของอ ุณหภูมิแสงการระบายอากาศต ่อ ต ัวสัตว ์
การจัดการส ิ่งแวดล้อมภายในโรงเร ือนเล ี้ยงสัตว ์
การบําบ ัดของเสียจากฟาร์มและแนวทางการ 
นํามาใช้ประโยชน ์การจัดการพ้ืนท่ีฟาร์มปศุสัตว ์
และกฎหมายท ี่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม 
General climate in the tropics, influences 
of temperature, light and ventilation on 
the animal, environmental management in 
animal houses farm waste management 
and utilization, area management in animal 
farm, and laws relating to environmental 
control 

สิ่งแวดล้อมและความซับซ้อนของสิ่งแวดล้อม การ
สร้างความร้อนและการเผาผลาญสารอาหารใน
ร่างกาย รายละเอียดของช่วงอุณหภูมิ ความชื้น และ
อุณหภูมิของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ อุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสําหรับสัตว์เลี้ยง การ
สูญเสียความร้อน  ความเครียดจากความร้อน 
ความ เค รี ยดจากความ เ ย็น  และการจั ดการ
ความเครียดในฟาร์มปศุสัตว์ แสงและการจัดการ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม การ
จัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์และแนวทางการนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ 
Environment and complexity of environment, 
heat production and energy metabolism, the 
detail of thermoneutral zone, relative 
humidity and physical environment 
temperature, optimum environment 
temperature for farm animals, heat loss, heat 
stress, cold stress and how to overcome heat 
stress and cold stress of livestock farms, 
lighting and management, laws relating to 
environmental control, livestock waste 
management and utilization 
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 5.7.8 ปรับปรุงรายวิชา โดยเปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา 
ดังนี้ 
รายวิชาท่ี รายวิชาเดิม (2556) รายวิชาใหม่ (2561) 

คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม่ 

1 สศ 441 การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม 
AS 441 Fancy Birds Raising 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

สศ 440 การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม 
AS 440 Fancy Birds Raising 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

ธรรมชาติว ิธ ีการและปัจจัยในการผล ิตสัตว ์ป ีก
สวยงามชนิดต ่าง ๆ รวมถึงระบบการผสมพ ันธ ุ์ 
ปร ับปร ุงพ ันธ ุ์ การเลี ้ยงด ูการให ้อาหาร การ
ค ัดเล ือก การจ ัดการ การตลาด และกฎหมายท่ี 
เกี่ยวข้องมีการปฏ ิบ ัต ิงานฟาร ์มสัตว ์ป ีกสวยงามใน
มหาวิทยาลัย การศึกษานอกสถานท ี่ เช่น การ
เย่ียม ชม ก ิจการฟาร ์มท้ังของภาคเอกชนและ
ร ัฐบาล 

Nature, methods and factors in the 
production of various types of fancy birds, 
including mating system, breeding, feed, 
feeding, selection, management, marketing 
and related law, practical session in the 
University poultry farm, field trips such as 
visiting farms of private or government 
sector 

ชนิดและพันธ์ุสัตว์ปีกสวยงาม โรงเรือนและอุปกรณ์ 
อาหารและการให้อาหาร การคัดเลือกพันธ์ุ การ
จัดการผสมพันธ์ุและการฟักไข่ของสัตว์ปีกสวยงาม 
การตลาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประกวด 
ตัดสินและการให้คะแนนสัตว์ปีกสวยงาม 
Types and breeds of fancy birds, house and 
equipments, feed and feeding, genetic 
selection, mating management and hatchery 
system of fancy birds, marketing and related 
law, contest and judging of fancy birds 

2 สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว์ 
AS 303 Fat in Animal Nutrition 

วิชาบังคับก่อน : คม 320 ช ีวเคมีเบื้องต้น 

Prerequisite : CH 320 Fundamental 
Biochemistry 

สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว์ 
AS 401 Fat in Animal Nutrition 
วิชาบังคับก่อน : คม 320  ชีวเคมีเบื้องต้น 

Prerequisite : CH 320 Fundamental 
Biochemistry 

ความส ําค ัญของไขมัน ไขม ันจากพ ืช และไขม ัน
จากส ัตว ์ ทางเคมี ช ีวเคม ีและโภชนะ การย่อย 
การด ูดซึมและการขนส ่งไขมันของส ัตว ์กระเพาะ
เด ี่ยวและสัตว ์เคี้ยวเอื้อง กรดไขมันท่ีจําเป ็นใน
อาหารส ัตว ์ และการใช ้ไขม ัน ในอาหารสัตว ์ 
รวมถ ึงการขาดและการเสร ิมกรดไขม ันที ่จ ําเป ็น
ใน อาหารส ัตว ์ 

ความสําคัญของไขมัน แหล่งไขมัน การย่อย การดูด
ซึมไขมันในสัตว์กระเพาะเด่ียวและสัตว์กระเพาะรวม 
กรดไขมันท่ีจําเป็นในอาหารสัตว์และการเสริมไขมัน
ในอาหารสัตว์ 
Importance of fat, fat source, fat digestion and 
absorption in monogastric animals and 
ruminants, essential fatty acids in animal feed 
and fat adding in animal feed 
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Importance of fat, fat from vegetable and 
animal, chemical, biochemical and nutrient 
digestion, absorption and transport of fat in 
monogastric animals and ruminants, 
essential fatty acids in animal feed, and fat 
in animal feed 

3 สศ 304 ไวตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ 
AS 304 Vitamins and minerals in Animal 
Nutrition 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

สศ 402 ไวตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ 
AS 402 Vitamins and Minerals in Animal 
Nutrition 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

ค ุณสมบ ัต ิและโครงสร ้างทางเคมี ขบวนเมตา
โบล ิซ ึม หน ้าท่ี ความต ้องการแหล ่งใน ธรรมชาติ 
การขาด การเสริมและการเป็นพิษของไวตาม ินและ
แร่ธาต ุแต ่ละชน ิด 
The properties and chemical structure, 
metabolism, functions, requirements, 
natural sources of vitamin and minerals, 
the lack of vitamins and minerals, toxicity 
of vitamins and minerals 

ความสําคัญของไวตามินและแร่ธาตุ คุณสมบัติและ
โครงสร้างทางเคมี แหล่งไวตามินและแร่ธาตุ การดูด
ซึมและความเป็นพิษของไวตามินและแร่ธาตุ 
Importance of vitamin and minerals, 
properties and chemical structure of vitamin 
and minerals,  vitamin and minerals sources, 
absorption and  toxicity 

 
5.7.9 ปรับปรุงรายวิชา โดยเปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาท่ี รายวิชาเดิม (2556) รายวิชาใหม่ (2561) 

คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม่ 

1 
 

สศ 461 เทคโนโลยีไข่และเนื้อสัตว์ปีก 
AS 461 Poultry Eggs and Meat 
Technology 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

สศ 461 เทคโนโลยีไข่และเนื้อสัตว์ปีก 
AS 461 Poultry Egg and Meat Technology 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

    โครงสร ้างของไข ่ท้ังฟอง องค ์ประกอบทาง
เคม  ี ค  ุณ สมบ ัต ิท า งฟ ิส  ิก ส์ และ เคม ีข อ ง ไข ่ 
ค  ุณสมบ  ัต ิท างช  ีว ว ิทยา  การตรวจสภาพไข  ่ 
ค  ุณภาพและมาตรฐานของไข  ่ การใช  ้ไ ข ่ใน
อ ุตสาหกรรม ต ่าง ๆ โครงสร ้างส ่วนประกอบของ
เน ื้อไก่ ค ุณค ่าทางโภชนาการของเน ื้อไก่ ส ินค ้าไก ่ 
และส ัตว ์ป ีก อ ื่น ๆ โรงงานฆ ่าไก ่ และระบบงาน
ต ่าง ๆ 

    โครงสร้างและองค์ประกอบของไข่ การตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานของไข่ การแปรรูปไข่และ
ผลิตภัณฑ์จากไข่ โครงสร้างและส่วนประกอบของเนื้อ
ไก่ กระบวนการชําแหละและแปรรูปสัตว์ปีก สุข
ศาสตร์เนื้อและไข่สัตว์ปีก และระบบมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้อง 
    The structure and composition of the egg, 
quality and standard examination of eggs, egg 
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    The structure of the egg, chemical 
composition, physical and chemical 
properties of eggs, as well as biological 
properties, egg inspection, quality and 
standards of the eggs, using eggs in various 
industries, structure of chicken parts, 
nutritional value of chicken, poultry 
products and poultry slaughter plants, and 
other various systems 

processing and egg products, structure and 
composition of chicken meat, slaughter 
process and meat processing, sanitation of 
chicken meat and egg and their related 
standard systems 

2 สศ 462 การผลติน้ํานมคุณภาพดี 
AS 462 Production of High Quality Milk 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

สศ 462 การผลติน้ํานมคุณภาพดี 
AS 462 High Quality Milk Production 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของน้ํานม การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของนํ้านมก่อนแปรรูป 
มาตรฐานการแปรรูป สุขศาสตร์ของนํ้านม ปัญหา
ในระบบการผลิตน้ํานม และวิธีแก้ไข 
Chemical and physical properties of milk, 
change of milk quality before processing, 
standard of milk processing, hygiene of 
milk, problems and solutions in milk 
production 

คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของน้ํานม องค์ประกอบ
น้ํานมและมาตรฐานคุณภาพน้ํานมดิบ ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อองค์ประกอบน้ํานม การจัดการอาหาร
เพ่ือการผลิตน้ํานมคุณภาพสูง สุขศาสตร์ของการผลิต
น้ํานม ปัญหาในระบบการผลิตและแนวทางการแก้ไข 
การเพ่ิมมูลค่าของน้ํานมโดยการผลิตนมเพ่ือสุขภาพ 
Chemical and physical properties of milk, 
milk compositions and raw milk quality 
standards, factors affecting milk 
compositions, nutritional management for 
high quality milk production, a hygiene of 
milk, problems and solutions in milk 
production, value added of milk by 
production of functional milk 

 
 5.7.10 ปรับปรุงรายวิชา โดยเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 

รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาท่ี รายวิชาเดิม (2556) รายวิชาใหม่ (2561) 

คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม่ 

1 สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษ์ไก่พ้ืนเมือง 
AS 443 Native Chickens Conservation and 
Raising 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

สศ 441 การเลี้ยงและอนุรักษ์ไก่พ้ืนเมืองไทยตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
AS 441 Thai Native Chicken Raising and 
Conservation according to philosophy of 
sufficiency economy 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 
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พ ันธ ุ์และล ักษณะประจ ําพ ันธ ุ์ของไก่พ ื้นเมืองไทย
ความสําคัญทางเศรษฐก ิจการเลี้ยงและการ
จัดการเทคนิคการผสมและปร ับปรุงพันธ ุ์ไก ่ชน 
โรคและการส ุขาภ ิบาล 

Breeds and characteristics of native Thai 
chicken, economic importance, mating 
and breeding techniques for fighting cocks 
disease and sanitation 

นิยาม  การประยุกต์แนวคิด และหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเลี้ยงไก่ พ้ืนเมืองไทย 
มาตรฐานลักษณะประจําพันธ์ุ การคัดเลือกและการ
ผสมพันธ์ุเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไก่ พ้ืน
เมืองไทยอย่างย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กฏหมายและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการเลี้ยง
และอนุรักษ์ไก่พ้ืนเมืองไทย 
Definition, concept application and principle 
of philosophy of sufficiency economy, 
standard of breed characteristics, selection 
and mating for sustainable conservation and 
utilization of Thai native chicken according to 
philosophy of sufficiency economy, laws and 
acts related to Thai native chicken raising 
and conservation 

2 สศ 306 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพ่ือการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์ 
AS 306 Advance Scientific Instruments for 
Animal Feed Analysis 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 

สศ 403 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพ่ือการ
วิเคราะห์ทางสัตวศาสตร์ 
AS 403 Advance Scientific Instruments for 
Animal Science Analysis 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 
ความรู้พ ื้นฐานและหล ักการทํางานของอ ุปกรณ์
และเคร่ืองมือว ิทยาศาสตร์ช ั้นสูงท่ีสําคัญในการ
วิเคราะห์ทางอาหารสัตว ์       การใช้อ ุปกรณ์และ
เครื่องมือว ิทยาศาสตร์ช ั้นสูงในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ และคุณภาพของอาหารส ัตว ์ 

Basic principles and operation of 
equipment and advance scientific  
instrument used in the analysis of animal 
feed, use of equipment and advance 
scientific instruments in the analysis of 
quality of animal feeds 

ความรู้พ้ืนฐานและหลักการทํางานและการใช้อุปกรณ์
และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงท่ีสําคัญ และการใช้
อุปกรณ์และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพทางสัตวศาสตร์ 
Basic principles and operation of equipment 
and advance scientific  instruments, the using 
of equipment and advance scientific 
instruments for quality and quantity analysis 
in animal science field 
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5.8 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
 5.8.1 เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

รหัสรายวิชาเดิม (56) รหัสรายวิชาใหม่ (60) 
สศ 490 การฝกึงาน 3 (ไม่น้อยกว่า 

270 ช่ัวโมง) 
สศ 491 การฝกึงาน 3 (ไม่น้อยกว่า 

270 ช่ัวโมง) 
สศ 491 ปัญหาพิเศษ 3 (ไม่น้อยกว่า 

270 ช่ัวโมง) 
สศ 492 ปัญหาพิเศษ 3 (ไม่น้อยกว่า 

270 ช่ัวโมง) 
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เอกสารแนบ 4 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ประวัติ 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายบัญชา พงศ์พิศาลธรรม 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Buncha Phongphisantham 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา สัตวศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address: bunchap3@gmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.
Ph.D. Biochemistry Macquarie University 2543
M.Sc. Agriculture University of New England 2536
สพ.บ. สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) สัตวแพทย์ 
2) Molecular biology 
3) Animal breeding 

 
4. ประวัติการทํางาน 

ปี พ.ศ. 
2529-2530 
2530 
2545-2546 
2547-2550 
2558 – ปัจจุบัน 

ตําแหน่ง 
สัตวแพทย์ประจําฟาร์มสุกรเจียไต๋  สิงคโปร์ 
สัตวแพทย์ประจําฟาร์มสุกร อินโดนีเซีย 
รองผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ 
หัวหน้าสาขาสัตว์ปีก 
อาจารย์ประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 

5. ประสบการณท์ี่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
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ไม่ม ี
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ไม่มี 

7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Buwjoom, T. , Maneewan, B. , Yamauchi, K. , & Pongpisantham, B.  ( 2016) .  Effects of 

golden apple snail ( Pomacea canaliculata, Lamarck)  shell particle size on 
growth performance, carcass quality, bone strength and small intestinal 
histology in Thai Native chickens (Pradu Hang Dum Chiangmai 1). International 
Journal of Biology, 8(3), 58-65 

 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลงั) 

บัญชา พงศ์พิศาลธรรม. (2559). คูม่ือยาและการใช้ยาในสตัว์. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวทองเลียน  บัวจูม 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Tonglian Buwjoom 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address :  buwjoom@gmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  

Ph.D. Agriculture - Animal 
Science 

Ehime University, Japan 2549 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้ 2537 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) โภชนศาสตร์สัตว์ปีก 
2) การผลิตสัตว์ปีก 
3) อาหารสัตว์ 

 

4. ประวัติการทํางาน 
ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2543 เลขานุการโครงการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ 
2549 หัวหน้าสาขาอาหารสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
2553 ผู้ช่วยอธิการบดี กํากับดูแลด้านสหกิจศึกษา 

8255  ผู้ช่วยอธิการบดี กํากับดูแลสาํนักทรัพย์สิน 
ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2559 รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
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5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล้วกล้า  เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และโยธิน นันตา. 

(2559). การใช้ถ่านกัมมัตต์จากถ่านไม้ลําไยในอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา (รายงาน
ผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

ทองเลียน บัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์  สุกิจ ขันธปราบ  เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และ โยธิน นันตา. 
(2558). การใช้กากลําไยจากการผลิตนํ้าตาลเป็นอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา 
(รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และ โยธิน นันตา. (2557). การศึกษา
ผลการใช้สาหร่ายเกลียวทองในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนัง และการย่อย
ได้ของโภชนะในไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
แม่โจ้. 

 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Buwjoom, T., Maneewan, B., Yamauchi, K., & Pongpisantham, B. (2016). Effects of 

golden apple snail (Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size on 
growth performance, carcass quality, bone strength and small intestinal 
histology in Thai Native chickens (Pradu Hang Dum Chiangmai 1). International 
Journal of Biology, 8(3), 58-65. 

Maneewan, B., Buwjoom, T., Sittiya, J., Yamauchi, K., & Yamauchi, K.-E. (2015). Effect of 
dietary dried red roselle (Hibiscus sabdariffa L.) calyces meal on egg 
production, egg quality, nutrient digestibility and intestinal histology in force-
molted hens. Food Function, 14, 2-14. 
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8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)  
Vathsana phonexai  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2560). การใช้

สารสกัดหยาบบอระเพ็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 55-61. 

บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียน บัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์ และ สุกิจ ขันธปราบ. (2560). การใช้
เปลือกหอยเชอร่ีในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 
(2 พิเศษ): 452-458. 

จักรพงษ์ พวงงามช่ืน  พูนพัฒน์ พูนน้อย และ ทองเลียน  บัวจูม. (2559). ความพร้อมและความ
ต้องการของเกษตรกรในการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์สําหรับโรงงานอาหาร
สัตว์อินทรีย์ภาคเหนือตอนบน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 33(3): 35-45. 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
รชานนท์ ธนภัทรพงศ์  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล้วกล้า และ จุฬากร 

ปานะถึก. (2560). ผลของผงถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และ
คุณภาพไข่. ใน การประชุมวิชาการประจําปี 2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 

สุรีรัตน์ ถือแก้ว  ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ์. (2560). องค์ประกอบทางเคมีของกากผล
ปาล์มน้ามันและการนาไปใช้ในอาหารไก่พ้ืนเมือง. ใน การประชุมวิชาการประจําปี 2560, 7-
8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
เชียงใหม่. 

ชณุดี แสบงบาล  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  สุกิจ ขันธปราบ. (2558). ผลของการใช้กาก
ลําไยจากการผลิตนํ้าตาลในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบของซาก
ในไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา. การประชุมวิชาการประจําปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 8-9 
ธันวาคม 2558, ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 

บัวเรียม มณีวรรณ์  บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียน บัวจูม  สุกิจ ขันธปราบ และ จันทร์จิรา สิทธิยะ. 
(2558). ผลของขนาดเปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อการเปลี่ยนแปลงในลําไส้เล็ก. 
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2558. 2 (พิเศษ 1): 85-89. (นําเสนอในการประชุม
วิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียน บัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์ และ สุกิจ ขันธปราบ. (2557). ผลของ
ขนาดเปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย. 1 (พิเศษ 2): 21-24. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่) 

Hamprakorn, K., Maneewan, B., Buwjoom, T., & Khantaprab, S. (2017, November 1-4). 
The effects of organic corn level decreasing in organic laying hen diets on egg 
production and egg quality. Paper presented at the The 2nd International 
Conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE2017), Khon Kaen, 
Thailand. 
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Buwjoom, T., Maneewan, B., & Yamauchi, K. (2016, August 22-25). The using of 
fermented vegetable soy bean and banana stem in Black-bone chicken diets. 
Paper presented at the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production 
Societies Animal Science Congress., Fukuoka, Japan. 

Maneewan, B., Buwjoom, T., & Yamauchi, K. (2016, August 22-25). The effects of dietary 
spirulina (Spirulina platensis) on growth performance, skin color and nutritional 
digestibility in Thai native chicken. Paper presented at the 17th Asian-
Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science 
Congress, Fukuoka, Japan. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปย้ีอนหลงั) 

ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายวิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Wiwat Pattanawong 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address :  wpattanawong@gmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  

วท .ด.  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
วท .ม.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
วท .บ.  เทคโนโลยีการเกษตร –  

การผลิตสัตว์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) เทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธ์ุ 
2) การกําหนดเวลาผสมเทียมในโคและกระบือ 
3) เทคโนโลยีนํ้าเช้ือโคและกระบือแยกเพศ 

 

4. ประวัติการทํางาน 
ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2556 ได้รับตําแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2558 ร่วมเป็นคณะทํางานที่ปรึกษา กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
2551 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
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5. ประสบการณท์ี่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
(5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์  บัณฑิต กีรติการกุล และ จารุนันท์ ไชยนาม. (2558). 

การจัดการเชิงระบบเพ่ือผลิตเน้ือโคคุณภาพจากโคนมคัดทิ้ง (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Pripwai N., W. Pattanawong, M. Punyatong, and T. Teltatum. 2014. Carcass 

characteristics and meat quality of Thai inheritance chickens. Journal of 
Agricultural Science. 6(2): 182-188. 

 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
นิตยา ทองทิพย์  วิวัฒน์ พัฒนาวงค์  วาที คงบรรทัด และ อภิชัย เมฆบังวัน. 2559. การเปรียบเทียบ

อัตราการผสมติดและอัตราการต้ังท้องในแพะ โดยใช้นํ้าเช้ือแช่แข็งที่ผลิตจากนํ้ายาแช่แข็ง
นํ้าเช้ือสูตร Tris-egg yolk กับนํ้ายาแช่แข็งนํ้าเช้ือสูตร MJ-EX2TM. แก่นเกษตร 44 (พิเศษ 
2): 933-938. 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)  
วิไล มงคล  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วรรณลักษณ์ ถาวร และ วาที คงบรรทัด. 

2558. ประสิทธิภาพการปฏสนธินอกร่างกายของนํ้าเช้ือสดและนํ้าเช้ือสุกรแช่แข็งจากการใช้
นํ้ายาสูตร MJ-Ex2TM. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53. 3-6 
กุมภาพันธ์ 2558, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์  วรรณลักษณ์ ถาวร  ศร ธีปฏิมากร และ ณัฐพล สุ่มสมบูรณ์. 2558. การ
เปรียบเทียบรูปแบบอุปกรณ์ปล่อยฮอร์โมนเพ่ือการกําหนดเวลาในการผสมเทียมโคเน้ือ. 
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 73-77. (นําเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

นิตยา ทองทิพย์ และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 2558. การเปรียบเทียบการใช้สารละลายเจือจางนํ้าเช้ือ
พ้ืนฐาน (Tris-egg yolk) กับสารละลายเจอจางนํ้าเช้ือทางการค้า (MJ-EX2TM Extender) 
ในการแช่แข็งนํ้าเช้ือแพะต่อคุณภาพตัวอสุจิภายหลังการแช่แข็ง (หน้า 829-834). ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4, 29-30 มกราคม 2558,หอประชุมพญางา
เมือง, พะเยา. 
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จิรภิญญา เทพศรี  ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ  วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ และ วาที คงบรรทัด. 2557. ผลของ
โมนาโคลิน เค ที่สกัดจากข้าวราแดงโดยเช้ือ Monascus  purpureu CMU002U ต่อการ
เจริญเติบโต และผลผลิตไข่ในนกกระทาญี่ปุ่นระยะไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 
1 (พิเศษ 1): 85-88. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 
เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่) 

วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ วรรณลักษณ์ ถาวร. 2557. การพัฒนาอุปกรณ์การเหน่ียวนําการเป็นสัดเพ่ือ
ใช้กําหนดเวลาการผสมเทียม. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (พิเศษ 2): 87-90. 
(นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรม
เซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่) 

วรรณลักษณ์ ถาวร และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 2557. คุณภาพนํ้าเช้ือสุกรแช่แข็งหลังการละลายจาก
การใช้ Egg-yolk 20% ของไข่ไก่ ไข่เป็ดและไข่นกกระทาในนํ้ายาเจือจาง MJ-Ex2TM. 
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (พิเศษ 2): 79-82. (นําเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อ.
เมือง จ.เชียงใหม่) 

จารุนันท์ ไชยนาม  ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  บัณฑิต กิรติการกุล  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ. 2557. สภาพการซื้อขายโคมีชีวิตของตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัดเชียงใหม่
และลําพูน (หน้า 169-174). ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเน้ือสัตว์ ครั้งที่ 5.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร. 

บัณฑิต กิรติการกุล  ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  จารุนันท์ ไชยนาม  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ. 2557. ผลของการใช้ฟางข้าวเปลือกและซังข้าวโพดต่อสมรรถภาพการผลิต
นํ้านมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ (หน้า 164-168). ใน การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเน้ือสัตว์ ครั้งที่ 5, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร. 

ศร ธีปฏิมากร  ณัฐพล สุ่มสมบูรณ์ และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 2557. การใช้แผ่นฮอร์โมนเพ่ือการ
กําหนดเวลาในการผสมเทียมโคนม. รายงานประชุมวิชาการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์. 

วรรณลักษณ์ ถาวร และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 2557. คุณภาพนํ้าเช้ือสุกรแช่แข็งหลังการละลายจาก
การใช้นํ้ายาเจือจาง MJ-Ex2. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 
4-7 กุมภาพันธ์ 2557, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปย้ีอนหลงั) 

ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) นายไพโรจน์  พงศ์กิดาการ 
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Pirote Phongkidakarn 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

 โทรศัพท์ : 0-5387-5501  โทรสาร : 0-5335-3830 
 มือถือ : 086-114-5252 e-mail : phairot@mju.ac.th 

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) สัตวแพทย์ 
2) การรักษาและป้องกันโรคในสัตว์ 
3) การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน เช่น สุนัข ฯลฯ และสัตว์แปลก เช่น งู ฯลฯ 

 
4. ประวัติการทํางาน 

ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
4725  อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 
2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี
 
6. ผลงานวิจัย (5  ปีย้อนหลงั) 
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ. (2560). ผลของยางของใบกล้วยนํ้าว้าที่มีต่อการสมานบาดแผลในสุกร 

(รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
 
7. ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ไมม่ี 
 



มคอ. 2 
 

194

8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ. (2557). ประสิทธิภาพของนํ้าส้มควันไม้และพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีต่อเห็บ

สุนัข.วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 31(2): 61-70. 
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ. (2556). การใช้กวาวเครือขาวเพ่ือการคุมกําเนิดในสุนัขเพศเมีย. วารสารวิจัย

และส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 30(2): 58-68. 
 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 
 
10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) 
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ. (2560). สุนัขสายพันธ์ุไทยที่หายาก. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์. 18(1): 70-75. 
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ. (2556). ทางเลือกในการควบคุมประชากรสุนัข. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์. 14(2): 

47-51. 
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ. (2556). อินเทรนด์กับสัตว์เลี้ยง. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์. 14(4): 29-32. 
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ. (2556). อันตรายจากการบริโภคเน้ือหมูดิบ. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์. 14(5): 

28-33. 
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ. (2556). งูสวยงาม. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์. 14(6): 13-19. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ประวัติ 

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) นางสาวธนนันท์  ศุภกิจจานนท์ 
(ภาษาอังกฤษ) Miss Thananan Suppahakitchanon 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา สัตวศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
 โทรศัพท์ : 0-5387-5501  โทรสาร : 0-5335-3830 
 มือถือ : 081-453-5683  e-mail : thananan@mju.ac.th 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
วท .ม.  สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 
2547 

ทษ .บ.  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2535 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) การจัดการโรงฆ่ามาตรฐานสากลสําหรับโค สุกร และไก่ 
2) การตัดแต่งซากโค สุกร ไก่ ตามระบบสากล 
3) การใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลคา่เน้ือ ด้วยการแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์ 

 

4. ประวัติการทํางาน 
ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2548 ที่ปรึกษาฝ่ายผลิตบริษัท ประกอบบีฟ โปรดักส์ จํากัด 
2548 ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
2549 อาจารย์ประจํามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี
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6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์  บัณฑิต กีรติการกุล และ จารุนันท์ ไชยนาม. (2558). 

การจัดการเชิงระบบเพ่ือผลิตเน้ือโคคุณภาพจากโคนมคัดทิ้ง (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  เกรียงศักด์ิ เม่งอําพัน และ ดวงพร อมรเลิศพิศาล. (2557). การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
แม่โจ้. 

 
7. ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ไม่มี 
 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
อัจฉราวรรณ อินต๊ะโมงค์  ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ และ เกรียงศักด์ิ เม่งอําพัน. (2559). การศึกษา

ทัศนคติของผู้บริโภคเน้ือปลา คุณภาพซาก คุณภาพเน้ือ และคุณค่าทางโภชนาการในปลานิล 
ปลาหนังลูกผสม (บึก x สวาย) รุ่น F2 และปลาสวาย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, 28-29 มกราคม 2559, หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา, 
พะเยา. 

จารุนันท์ ไชยนาม  ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  บัณฑิต กิรติการกุล  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ. (2557). สภาพการซื้อขายโคมีชีวิตของตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัด
เชียงใหม่และลําพูน. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเน้ือสัตว์ ครั้งที่ 5, 25-26 
กรกฎาคม  2557 , สถา บัน เทคโนโล ยีพระจอมเกล้ า เจ้ าคุณทหารลาดกระ บั ง , 
กรุงเทพมหานคร. 

บัณฑิต กิรติการกุล  ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  จารุนันท์ ไชยนาม  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ. (2557). ผลของการใช้ฟางข้าวเปลือกและซังข้าวโพดต่อสมรรถภาพการผลิต
นํ้านมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่). ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเน้ือสัตว์ ครั้งที่ 5, 25-26 กรกฎาคม 2557, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร. 

วราภรณ์ จันทร์วงศ์  ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. (2556). คุณภาพซากและ
รายได้จากไก่ประดู่หางดําภายใต้การจัดการเล้ียงดูที่แตกต่างกันแบบของเกษตรกรใน 3 พ้ืนที่ 
ต.แม่ป๋ัง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่. ใน การประชุมวิชาการวิทยศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4, 
19 กรกฏาคม 2556, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, กรุงเทพมหานคร. 

ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ วราภรณ์ จันทร์วงศ์. (2556). การเพ่ิมมูลค่าเน้ือโค
พ้ืนเมืองลูกผสมและเน้ือโคนมคัดทิ้งด้วยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แบบตะวันตกและแบบ
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พ้ืนบ้านของไทยและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ. ใน การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเน้ือสัตว์ ครั้งที่ 4, 19 กรกฏาคม 2556, โรงแรมรามาการ์
เด้นส์, กรุงเทพมหานคร. 

Supphakitchanon, T., Kiratikrankul, B., Chainam, J., & Opatpatanakit, Y. (2 0 1 6 ), 
Distribution of marbling score in culled dairy beef in central Thailand. Paper 
presented at the 62nd International Congress of Meat Science and Technology, 
“Meat for Global Sustainability”, 14-19 August 2016Bangkok, Thailand. 

 
10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) นายไพโรจน์  ศิลมั่น 
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Pirote Silman 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา สัตวศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
 โทรศัพท์ : 0-5387-5501  โทรสาร : 0-5335-3830 
 มือถือ : 087-179-8146  e-mail : pirote@mju.ac.th 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้ 2533 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) การผลิตโคนมและโคเน้ือ 
2) การจัดการฟาร์มโคนมและโคเน้ือ 
3) พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า 

 
4. ประวัติการทํางาน 

ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2549 อาจารย์ประจําสาขาโคนมและโคเน้ือ ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 
2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี
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6. ผลงานวิจัย (5  ปีย้อนหลงั) 
ไพโรจน์ ศิลม่ัน. (2557). คุณค่าทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนโคนมที่

ได้รับอาหารหยาบอัดเม็ดจากฟางอบยูเรียร่วมกับใบกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบ (รายงาน
ผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

 
7. ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
  ไม่มี 
 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
อภิชาติ หมั่นวิชา  สมปอง สรวมศิริ  ภานุพงศ์ มหาพรหม และ ไพโรจน์ ศิลม่ัน. (2560). การศึกษา

เปรียบเทียบนํ้าหนักตัวและขนาดของร่างกายของลูกแพะพันธ์ุแบล็คเบงกอลท่ีเกิดจากพ่อ
พันธ์ุที่นําเข้า และพ่อพันธ์ุที่เกิดในประเทศ. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 705-709. 

สมปอง สรวมศิริ และ ไพโรจน์ ศิลม่ัน. (2558). องค์ประกอบทางเคมีและการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการ
ของเศษเหลือจากการผลิตลําไย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 32(2): 50-58. 

อภิชาติ หมั่นวิชา  สมปอง สรวมศิริ  สกล ไข่คํา และ ไพโรจน์ ศิลม่ัน. (2557). ลักษณะทางกายภาพ
คุณค่าทางอาหารและการย่อยได้ศึกษาโดยวิธี In Vitro Digestibility ของโภชนะในเปลือก
ลําไยผสมฟางข้าวหมักด้วยยูเรีย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 31(2): 52-60. 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
อภิชาติ หมั่นวิชา สมปอง สรวมศิริ และไพโรจน์ ศิลม่ัน. (2558). ผลของเปลือกลําไยร่วมกับฟางข้าว

หมักด้วยยูเรียเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อค่าโลหิตวิทยาของแพะลูกผสม (ซาเนนxพ้ืนเมือง). 
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. ปีที่ 2. ฉบับพิเศษ 1. (นําเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

สมปอง สรวมศิริ ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน อภิชาติ หมั่นวิชา และไพโรจน์ ศิลม่ัน. (2558). ลักษณะทาง
กายภาพของรําหยาบที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเอนไซม์หยาบจากก้อนเห็ดเก่า. วารสารสัตว
ศาสตร์แห่งประเทศไทย. ปีที่ 2 .ฉบับพิเศษ 1. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

 
10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายจํารูญ  มณีวรรณ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Chamroon  Maneewan 
ตําแหน่งทางวิชาการ - 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
 โทรศัพท ์: 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830   
 E-mail Address :  chamroon@mju.ac.th 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
Ph.D. Animal Science Ehime University, Japan 2557 
วท .ม.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 
ทษ .บ.  สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้ 2530 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) การผลิตสุกร 
2) การจัดการฟาร์มสุกร 
3) การผลิตกระต่าย 

 
4. ประวัติการทํางาน 
ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2530 นักสัตวบาล ทองเสง่ียมฟาร์ม จังหวัดเชียงราย 
2532 นักวิชาการสัตวบาล สาขาสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 
2545 อาจารย์ประจําสาขาสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์  

คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  
2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
ไม่ม ี

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี
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7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Maneewan, C., Mekbungwan, A., Charerntantanakul, W., Yamauchi, K., & Yamauchi, K. 

E. (2014). Effects of dietary Centella asiatica (L.) urban on growth performance, 
nutrient digestibility, blood composition in piglets vaccinated with Mycoplasma 
hyopneumoniae. Animal Science Journal, 85(5), 569-574. 

Maneewan, C., Mekbungwan, A., Yamauchi, K., & Edashige, K. (2014). Assessment of 
mixed minerals by observing intestinal epithelial cell alterations in piglets. 
American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 9(2), 137-143. 

 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
วศิน เจริญตัณธนกุล  วิลาวรรณ เรือนสิทธ์ิ  ประภาพร ผาวันดี  ณภัทชา อุทิศสาร  ปีวรา กันทา และ

จํารูญ มณีวรรณ . (2560). รายงานเบ้ืองต้นความชุกของสุกรที่มีแอนติบอดีต่อเช้ือ 
Mycoplasma hyopneumoniae ในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัย
และส่งเสริมวิชาการเกษตร. 34(3): 24-30. 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี
 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายมงคล  ยะไชย 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Mongkol Yachai 
ตําแหน่งทางวิชาการ - 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

 252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432  โทรสาร : 0-5335-3830 
 E-mail Address :  mongkkol_yc@mju.ac.th 
 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
ปร.ด. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2552 
วท.ม. เกษตรศาสตร์  - สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเด่ียว 
2) การจัดการฟาร์มสุกร 
3) ปศุสัตว์อินทรีย์ 

 
4. ประวัติการทํางาน 

ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2553 – 2558 อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
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5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
วรรณพร ทะพิงค์แก  มงคล ยะไชย และ ธัญญา ทะพิงค์แก. 2557. การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จาก

การเพาะเ ห็ดเ ป็นสารเสริมในอาหารไก่ เ น้ือ  (รายงานผลการ วิจั ย ). เ ชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Tapingkae, W., Pakdee, S., Yachai, M., & Visessanguan, W. (2016). Isolation and 

characterization of lipase producing bacteria for potential application in piglet 
feed. Animal Feed Science and Technology, 16(1), 83-95.  

 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
วรรณพร ทะพิงค์แก  กนกทิพย์ ปัญญาไชย  กัลยาณี ศรีจันทร์ และ มงคล ยะไชย. (2560). คุณสมบัติ

เชิงหน้าที่ของกากถั่วเหลืองหมักโดยเช้ือ Bacillus subtilis PN76. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 613-619. 

กัลยาณี ศรีจันทร์  วรรณพร ทะพิงค์แก และ มงคล ยะไชย. (2559). คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเย่ือหุ้ม
เมล็ดกาแฟ และผลต่อจุลินทรีย์ในไส้ต่ิงของไก่เน้ือ. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 2): 735-742. 

ชัยวัฒน์ อาจิน  มงคล ยะไชย  ธัญญา ทะพิงค์แก  ประจิตต์ อุดหนุน และ วรรณพร ทะพิงค์แก. 
(2559). ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและ
จุลินทรีย์ในไส้ตันของไก่ไข่. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 2): 647-653. 

พิมพร คําทวี  วรรณพร ทะพิงค์แก และ มงคล ยะไชย. (2559). ผลของการเสริมไฟเตสที่ผลิตจาก
เช้ือ Bacillus subtilis PDS2-9 ต่อการย่อยได้ในหลอดทดลอง สมรรถภาพการเจริญเติบโต 
และสุขภาพของลูกสุกรหลังหย่านม. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 2): 713-719. 

ภควัต ยินดี  ทศพล มูลมณี  มงคล ยะไชย  ประจิตต์ อุดหนุน และ วรรณพร ทะพิงค์แก. (2559). 
ผลของการเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต 
และสัณฐานวิทยาของลําไส้เล็กในไก่ไข่. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 2): 182-188. 

วรรณพร ทะพิงค์แก  สุรีรัตน์ ถือแก้ว และ มงคล ยะไชย. (2557). ผลของเอนไซม์ย่อยเย่ือใยโดยรวม
จากวัสดุเพาะเห็ดนางรมต่อค่าการย่อยได้ในหลอดทดลองและการใช้ประโยชน์ได้ของ
โภชนะในอาหารไก่เน้ือ. วารสารเกษตร. 30 (2): 171-180. 

9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
กนกทิพย์ ปัญญาไชย  มงคล ยะไชย  ประจิตต์ อุดหนุน และ วรรณพร ทะพิงค์แก. (2558). ผลของ

การเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ต่อประสิทธิภาพการผลิต สี และปริมาณ
คอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 189-
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192. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, 
โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

ชัยวัฒน์ อาจิน  วรรณพร ทะพิงค์แก  ธัญญา ทะพิงค์แก  ประจิตร อุดหนุน และ มงคล ยะไชย. 
(2558). ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคอล
เลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย 2 (พิเศษ 1): 183-188. 
(นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรม
หรรษา เจบี, สงขลา) 

มงคล ยะไชย  วรรณพร ทะพิงค์แก  ธัญญา ทะพิงค์แก และ ศุภชัย ศรีธิวงค์. (2558). ผลของการ
เสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและจุลินทรีย์ในลําไส้ใหญ่ของ
ไก่เน้ือ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 267-270. (นําเสนอในการประชุม
วิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

พิมพร คําทวี  มงคล ยะไชย และ วรรณพร ทะพิงค์แก. (2558). การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์
ไฟเตสสําหรับสัตว์กระเพาะเด่ียว. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 241-
244. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, 
โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

กัตติกา กันทะด้วง  วรรณพร ทะพิงค์แก และ มงคล ยะไชย. (2557). ผลของการใช้เห็ดถั่งเช่าสีทอง
เพ่ือทดแทนสารเร่งการเจริญเติบโตที่เป็นยาปฏิชีวนะต่อสมรรถนะการผลิตและจุลินทรีย์ใน
ลําไส้ใหญ่ของไก่เน้ือ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (1): 41-44. (นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน, เชียงใหม่) 

กัลยาณี ศรีจันทร์  วรรณพร ทะพิงค์แก และ มงคล ยะไชย. (2557). ผลของการเสริมเย่ือหุ้มเมล็ด
กาแฟในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและการตอบสนองภูมิคุ้มกันของไก่. วารสารสัตว
ศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (1): 33-36. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 
ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่) 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
กนกทิพย์ ปัญญาไชย และ มงคล ยะไชย. (2557). บทบาทของผนังเซลล์ยีสต์ในการเป็นสารเสริม

อาหารสัตว์. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 1 (2): 1-10. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายภาคภูมิ เสาวภาคย์ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Phakphume Saowaphak 
ตําแหน่งทางวิชาการ - 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address :  s_phakpoom@hotmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
ปร .ด.  สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 
วท .ม.  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552 
วท .บ.  เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2547 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) การใช้ประโยชน์และการอนุรกัษ์พันธุกรรมไก่พ้ืนเมือง 
2) การประเมินพันธุกรรมปศุสัตว์ 
3) การผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยจากสารพิษ 
4) การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
5) เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4. ประวัติการทํางาน 

ปี พ .ศ.  
2558 – ปัจจุบัน 

ตําแหน่ง 
อาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
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5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี
 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ไม่ม ี
 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
วุฒิไกร บุญคุ้ม  มนต์ชัย ดวงจินดา  บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และ ภาคภูมิ เสาวภาคย์. (2556). ความ

เป็นไปได้ทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในการใช้เป็นสายไข่ของไก่ไทยสายพันธ์ุ
สังเคราะห์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 44(1 พิเศษ): 163-166. 

กนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์  ภาคภูมิ เสาวภาคย์  สมสุข พวงดี  มนต์ชัย ดวงจินดา  วุฒิไกร บุญคุ้ม และ
สายัณห์ บัวบาน. (2556). อิทธิพลทางพันธุกรรมของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อ
ปริมาณโปรตีนนํ้านมของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 44 (1 
พิเศษ): 179-182. 

นวรัตน์ แสงลุน  ภาคภูมิ เสาวภาคย์  สมสุข พวงดี  มนต์ชัย ดวงจินดา และ วุฒิไกร บุญคุ้ม. (2556). 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะลูกตายแรก
คลอดมัมมี่และลูกเกิดมีชีวิตในสุกร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 44(1 พิเศษ): 191-194. 

วันทนา เจริญโอสถ  ภาคภูมิ เสาวภาคย์  สมสุข พวงดี  มนต์ชัย ดวงจินดา และ วุฒิไกร บุญคุ้ม. 
(2556). อิทธิพลทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันของวันท้องว่างในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย
ของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 44(1 พิเศษ): 323-326. 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี
 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลงั) 

ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวกฤดา  ชูเกียรติศิริ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Kridda Chukiatsiri 
ตําแหน่งทางวิชาการ - 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address :  kridda003@hotmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
วท .ด.  อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 
วท .ม.  อายุรศาสตร์สัตว์ปีก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
สพ .บ.  สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) โรคสัตว์ 
2) แบคทีเรียวิทยา 
3) สัตว์ปีก 

 

4. ประวัติการทํางาน 
ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2547 นักวิจัยศูนย์วิจัยโรคสัตว์นํ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี  



มคอ. 2 
 

208

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
กฤดา ชูเกียรติศิริ  จําเนียร ยศราช  มานิตย์ เทวรักษ์พิพักษ์ และ ประภากร ธาราฉาย. (2557). 

การใช้สมุนไพรในการกําจัดพยาธิภายในของไก่พ้ืนเมือง (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Noonkhokhetkong, T., Chukiatsiri, K., Sasipreeyajan, J., & Chansiripornchai, N. (2013). 

Determination of antimicrobial susceptibility, antimicrobial resistance genes 
and in vivo testing of antimicrobial susceptibility of Avibacterium 
paragallinarum. The Thai Journal of Veterinary Medicine, 43(4), 525-531. 

 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Vathsana phonexai  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2560). การใช้

สารสกัดหยาบบอระเพ็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 55-61. 

ตวงสิทธ์ิ ยะนิล  นิรันดร์ พลธี  กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริมพริกป่น 
(Capsicum frutescens Linn.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและคุณภาพซาก
ของไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 459-464. 

ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์  สิทธิชัย ส่งชัย  กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริมผลส้ม
แขกป่น (Garcinia cambogia Desr.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและ
องค์ประกอบซากของไก่กระทง. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 465-470. 

อภิรดี นาคสูงเนิน  จิตรกร กลาบกลาง  กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริม
กากงาดํา  (Sesamum indicum L.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและ
องค์ประกอบซากของไก่กระทง. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 523-470. 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ครรชิต ชมภูพันธ์  บัวเรียม มณีวรรณ์  นรินทร์ ทองวิทยา และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2558). ผลผลิตและ

องค์ประกอบทางเคมีของแหนแดงแห้งและหมักเพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในอาหารไก่. 
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (1): 313-316. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตว
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

Panatuk, J., Jantasin, W., Chukiatsiri, K., Tathong, T., & Uriyapongson, S. (2016, August 22-
25 ) .  Effect of dipping in Longan seed extract phenolic solution on the shelf life 
and quality of pork under refrigerated storage. Paper presented at the 17th Asian-
Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress., 
Fukuoka, Japan. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปย้ีอนหลงั) 

ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายสุบรรณ ฝอยกลาง 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Suban Foiklang 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432  โทรสาร : 0-5335-3830 
 E-mail address : bungung@hotmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
ปร .ด.  สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 
วท.ม. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 
วท.บ. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1. โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
2. การผลิตโคนมและโคเน้ือ 
3. นิเวศวิทยาในรูเมน 
4. เทคโนโลยีชีวภาพในรูเมน 
5. ทรัพยากรอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 

 
4. ประวัติการทํางาน 

ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี
 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Wanapat, M., Foiklang, S., Phesatcha, K., Paoinn, C., Ampapon, T., Norrapoke, T., & 

Kang, S. (2017). On-farm feeding interventions to increase milk production in 
lactating dairy cows. Tropical Animal Health and Production, 49(4), 829-833. 

Wanapat, M., Foiklang, S., Sukjai, S., Tamkhonburi, P., Gunun, N., Gunun, P., . . . Kang, 
S. (2017). Feeding tropical dairy cattle with local protein and energy sources for 
sustainable production. Journal of Applied Animal Research, 1-5.  

Foiklang, S., Upama, P., Kolyanee, W., & Japanya, R. (2017). In vitro gas kinetics and 
digestibility as influenced by yeast media solution ratios and physical forms of 
rice straw. Khon Kaen Agriculture Journal, 45(Suppl. 1), 74-79.  

Foiklang, S., Wanapat, M., & Norrapoke, T. (2016). Effect of grape pomace powder, 
mangosteen peel powder and monensin on nutrient digestibility, rumen 
fermentation, nitrogen balance and microbial protein synthesis in dairy steers. 
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 29(10), 1416-1423.  

Foiklang, S., Wanapat, M., & Norrapoke, T. (2016). In vitro rumen fermentation and 
digestibility of buffaloes as influenced by grape pomace powder and urea 
treated rice straw supplementation. Animal Science Journal, 87(3), 370-377. 

Kang, S., Wanapat, M., Phesatcha, K., Norrapoke, T., Foiklang, S., Ampapon, T., & 
Phesatcha, B. (2016). Using krabok (Irvingia malayana) seed oil and Flemingia 
macrophylla leaf meal as a rumen enhancer in an in vitro gas production 
system. Animal Production Science, 57(2), 327-333. 

Cherdthong, A., Wanapat, M., Rakwongrit, D., Khota, W., Khantharin, S., 
Tangmutthapattharakun, G., . . . Phesatcha, K. (2014). Supplementation effect 
with slow-release urea in feed blocks for Thai beef cattle—nitrogen utilization, 
blood biochemistry, and hematology. Tropical Animal Health and Production, 
46(2), 293-298. 

Cherdthong, A., Wanapat, M., Wongwungchun, W., Yeekeng, S., Niltho, T., Rakwongrit, 
D., . . . Gunun, P. (2014). Effect of feeding feed blocks containing different levels 
of urea calcium sulphate mixture on feed intake, digestibility and rumen 
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fermentation in Thai native beef cattle fed on rice straw. Animal Feed Science 
and Technology, 198(Supplement C), 151-157. 

Norrapoke, T., Wanapat, M., & Foiklang, S. (2014). Influence of tropical plant sources 
containing plant secondary compound on rumen fermentation using In vitro 
gas fermentation technique. Indian Journal of Animal Sciences, 84(9), 79-85.  

Norrapoke, T., Wanapat, M., Wanapat, S., & Foiklang, S. (2014). Effect of Centella 
asiatica powder (CAP) and Mangosteen peel powder (MPP) on rumen 
fermentation and microbial population in swamp buffaloes. Journal of Animal 
and Plant Sciences, 26(2), 435-444.  

Cherdthong, A., Wanapat, M., Khantharin, S., Khota, W., Tangmutthapattharakun, G., 
Phesatcha, K., Foiklang, S., Kang, S. (2013). Influence of urea-calcium mixture 
in high-quality feed block on ruminal fermentation in swamp buffalo. Buffalo 
Bulletin, 32(Special Issue 2), 984-987. 

 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ  (5 ปีย้อนหลัง) 
Foiklang, S., Wanapat, M., & Norrapoke, T. (2016). Influence of grape pomace powder 

as a feed supplement on feed intake, digestibility and rumen ecology of dairy 
steers. Khon Kaen Agriculture Journal, 44(1), 147-154.  

Wanapat, M., Foiklang, S., Sukjai, S., Tamkhonbur, P., Gunun, P., & Phesatcha, K. (2014). 
Effect of high quality mixture roughage to improve dairy production in 
smallholder dairy farms in the northeastern region of Thailand. Khon Kaen 
Agriculture Journal, 42(Suppl.1), 14-19.  

ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วีรยุทธ อยู่บุญ และ สุบรรณ ฝอยกลาง. (2559). ผลของการหมักต้นข้าวโพด
สดโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้โดยใช้เทคนิคถุงไน
ล่อน. แก่นเกษตร 44 (พิเศษ 2): 107-116. 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
Cherdthong, A., Prachumchai, R., Supapong, C., Wanapat, M., Foiklang, S., & 

Milintawisamai, N. (2017, November 1-4). Inclusion of yeast waste as protein 
source to replace soybean meal in concentrate diet on ruminal fermentation 
and kinetics of gas using a gas production technique. Paper presented at the 
The 2nd International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-
NUE2017), Khon Kaen, Thailand. 

Cherdthong, A., Sumadong, P., Foiklang, S., & Milintawisamai, N. (2017, November 1-4). 
Effect of replacement soybean meal by yeast waste on feed intake and rumen 
ecology in Thai native beef cattle. Paper presented at the The 2nd International 
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Conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE2017), Khon Kaen, 
Thailand. 

Matra, M., Wanapat, M., Foiklang, S., Mapato, C., Ampapong, T., Viennasay, B., & Nunoi, 
A. (2017, November 1-4). Effect of dragon fruit (Hylocercus undatus) peel 
powder and roughage to concentration ratio on gas production kinetics, 
digestibility, and fermentation using In vitro gas production technique. Paper 
presented at the The 2nd International Conference on Animal Nutrition and 
Environment (ANI-NUE2017), Khon Kaen, Thailand. 

Foiklang, S., Wanapat, M., Opatpatanakit, Y., & Paserakung, A. (2016, August 22-25). 
Effect of yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility and 
fermentation by using In vitro gas technique. Paper presented at the 17th Asian-
Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science 
Congress, Fukuoka, Japan. 

Foiklang, S., Wanapat, M., & Norrapoke, T. (2014, December 8-10). Effect of grape 
pomace powder as a feed supplement on feed intake and digestibility of dairy 
steers. Paper presented at the 2nd International Symposium on Food-Energy-
Water Security Challenge: A Multi-dimensional Perspective, Khon Kaen, Thailand. 

Kang, S., Wanapat, M., Phesatcha, K., Norrapoke, T., Foiklang, S., Ampapon, T., & 
Phesatcha, B. (2014, November 10-14). Rumen manipulation by kapok seed oil 
and Flemingia leaf meal using an In vitro gas production system. Paper 
presented at the 16th Asian-Australasian Association of Animal Production 
Societies Congress, Yogyakarta, Indonesia. 

Norrapoke, T., Wanapat, M., & Foiklang, S. (2014, May 28-30). Effect of Centella asiatica 
powder (CAP) and mangosteen peel powder (MPP) on rumen fermentation end 
product, milk yield and milk quality in dairy cows fed on treated rice straw. 
Paper presented at the RGJ-Ph.D. Congress XV, Chonburi, Thailand. 

Wanapat, M., Foiklang, S., Sukjai, S., Tamkhonbur, P., Anantasook, N., Gunun, P., & 
Phesatcha, K. (2014, January 27-28). Feeding of high protein premix to improve 
dairy production in smallholder dairy farms in the Northeastern region of 
Thailand. Paper presented at the 15th Agriculture Annual Conference, Khon 
Kaen, Thailand. 

Cherdthong, A., Wanapat, M., Khantharin, S., Khota, W., Tangmutthapattharakun, G., 
Phesatcha, K., . . . Kang, S. (2013, May 6-8). Influence of urea-calcium mixture 
in high-quality feed block on ruminal fermentation in swamp buffalo. Paper 
presented at the 10th World Buffalo Congress and the 7th Asian Buffalo 
Congress, Phuket, Thailand. 



มคอ. 2 
 

213

Cherdthong, A., Wanapat, M., Wongwungchun, W., Yeekeng, S., Niltho, T., Rakwongrit, 
D., . . . Kang, S. (2013, October 15-20). Potential use of slow release urea 
product in high-quality feed block as strategic supplements for Thai-native 
beef cattle fed on rice straw. Paper presented at the 11th World Conference 
on Animal Production, Beijing, China. 

Foiklang, S., & Wanapat, M. (2013, September 12). Feed intake, nutrient digestibility 
and rumen fermentation characteristic as influenced by grape pomace 
powder in dairy steers. Paper presented at the RGJ Seminar Series XCVII, Khon 
Kaen, Thailand. 

Foiklang, S., & Wanapat, M. (2013, October 15-20). Feed intake, nutrient digestibility 
and rumen fermentation characteristic as influenced by grape pomace 
powder in dairy steers. Paper presented at the 11th World Conference on 
Animal Production, Beijing, China. 

Foiklang, S., & Wanapat, M. (2013, April 5-7). Rumen fermentation as influenced by 
grape pomace powder using in vitro gas fermentation technique. Paper 
presented at the RGJ-Ph.D. Congress XIV, Chonburi, Thailand. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายจุฬากร  ปานะถึก 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Julakorn Panatuk 
ตําแหน่งทางวิชาการ - 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830   
 E-mail Address :  panatuk@gmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
ปร .ด.  สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
วท .บ.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) วิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์ 
2) โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

 

4. ประวัติการทํางาน 
ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2556– ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
จุฬากร  ปานะถึก. (2557). การศึกษาสารสกัดจากเมล็ดลําไยเพ่ือใช้ในการยึดอายุการเก็บรักษาเน้ือ

สกุร (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
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7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Panatuk, J., Uriyapongson, S., Nawanukraw, C., Phoemchalard, C., & Pornanake, P. 

(2013). Effect of dietary vegetable oil supplementation on C18 fatty acids and 
conjugated linoleic acid production; an in vitro fermentation study. Pakistan 
Journal of Nutrition, 12(6), 516-520.  

Uriyapongson, S., Wacharapakorn, C., Navanukraw, C., Phoemchalard, C., Panatuk, J., & 
Toburan, W. (2013). Digestibility and performance of buffalo fed total mixed 
ration with different levels of citric waste. Buffalo Bulletin, 32(Special Issue 2), 
829-833.  

 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
รชานนท์ ธนภัทรพงศ์  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล้วกล้า และ จุฬากร ปานะถึก. 

(2560). ผลของผงถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และคุณภาพไข่. ใน 
การประชุมวิชาการประจําปี 2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 

ธัญญรัตน์ รู้หลัก  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  อานนท์ ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. (2560). 
อิทธิพลของระดับพลังงานร่วมกับการเสริมกากนํ้าตาลในสูตรอาหารรวมท่ีมีเปลือกและซัง
ข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและจลน์ศาสตร์การผลิตแก็ส
ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 739-747. 

จุฬากร ปานะถึก  มัณฑนา ทองนิ่ม  พัชรี สมรักษ์  กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย. 
(2560). ผลของการใช้สารสกัดจากเมล็ดลําไยและเมล็ดมะขามในการรักษาคุณภาพเน้ือโค
ภายใต้การจัดเก็บโดยการแช่เย็น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(2 พิเศษ): 868-874. 

ถนอม ทาทอง และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). ผลของการเสริมเปลือกฟักข้าว (Momordica 
cochinchinensis) ในอาหารต่อสมรรถนะในการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเน้ือ
ของนกกระทาญี่ปุ่น. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 2): 554-562. 

ธัญญรัตน์ รู้หลัก  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  อานนท์ ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. (2560). 
อิทธิพลของระดับพลังงานร่วมกับการเสริมกากนํ้าตาลในสูตรอาหารรวมท่ีมีเปลือกและซัง
ข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและจลน์ศาสตร์การผลิตแก็ส
ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 739-747. 

ถนอม ทาทอง  จุฬากร ปานะถึก  สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ และ ชนะชัย บุญเพ่ิม. (2559). 
การศึกษาสถานการณ์การส่งออกโคเน้ือและกระบือผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จังหวัด
นครพนม. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 454-458. 

ตวงสิทธ์ิ ยะนิล  นิรันดร์ พลธี  กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริมพริกป่น 
(Capsicum frutescens Linn.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและคุณภาพซาก
ของไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 459-464. 
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ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์  สิทธิชัย ส่งชัย  กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริมผลส้ม
แขกป่น (Garcinia cambogia Desr.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและ
องค์ประกอบซากของไก่กระทง. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 465-470. 

อภิรดี นาคสูงเนิน  จิตรกร กลาบกลาง  กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริม
กากงาดํา  (Sesamum indicum L.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและ
องค์ประกอบซากของไก่กระทง. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 523-470. 

จุฬากร ปานะถึก  สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์  ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ และ Eric P. Berg. (2556). 
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและสีของเน้ือระหว่างการเก็บรักษาซากสุกร. แก่นเกษตร 41 
(พิเศษ 1): 40-44. 

Panatuk, J., Uriyapongson, S., & Nawanukraw, C. (2013). Study of the vegetable oil 
supplementation on kinetic gas production and diet digestibility in beef cattle 
(an in vitro study). Agricultural Science Journal, 44(Suppl. 1), 251-254. 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  (5 ปีย้อนหลัง) 
Panatuk, J., Jantasin, W., Chukiatsiri, K., Tathong, T., & Uriyapongson, S. (2016, August 

22-25). Effect of dipping in Longan seed extract phenolic solution on the shelf 
life and quality of pork under refrigerated storage. Paper presented at the 17th 
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science 
Congress., Fukuoka, Japan. 

Panatuk, J., Uriyapongson, S., & Navanukraw, C. (2016, August 14-19). Effect of dietary 
vitamin A restriction and sunflower oil supplementation on adipocytes 
accretion Brahman beef cattle. Paper presented at the 62nd International 
Congress of Meat Science and Technology, Bangkok, Thailand. 

Phoemchalard, C., Uriyapongson, S., Panatuk, J., & Pornanake, P. (2016, August 14-19). 
Phisico-chemical changes of fresh beef from crossbred Brahman heifers during 
storage. Paper presented at the 62nd International Congress of Meat Science 
and Technology, Bangkok, Thailand. 

Panatuk, J., Uriyapongson, S., & Navanukraw, C. (2014, November 10-14). Effect of 
dietary vitamin A restriction and sunflower oil supplementation on growth 
performance, feed intake and nutrient digestibility of Brahman beef cattle. 
Paper presented at the 16th Asian-Australasian Association of Animal Production 
Societies Animal Science Congress, Yogyakarta, Indonesia. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) 

 ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ไทย) นายวินัย โยธินศิริกุล 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Winai Yothinsiriku 
ตําแหน่งทางวิชาการ - 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address :  winai@mju.ac.th 

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
Ph.D. Animal Science University of the 

Philippines at Los Banos, 
Philippines 

2538 

วท.ม. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2527 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2523 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) อาหารสัตว์ 
2) การผลิตและจดัการสุกร 

 
4. ประวัติการทํางาน 

ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2523-2524 นักวิชาการสัตวบาลสุกร บรษิัท เจรญิโภคภัณฑ์ จํากัด 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2527 อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้
2551– ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้
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5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี
 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ไม่ม ี
 

8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
    ไม่มี 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลงั) 
นภัสสร มนทา  วินัย โยธินศิริกุล  กิตติพงษ์ ทิพยะ  ครรชิต ชมพูพันธ์  Christian Lambertz และ  
          สัญชัย จตุรสิทธา. (2560). งาขี้ม้อน: ทางเลือกอาหารสัตว์เพ่ือเพ่ิมปริมาณกรดไขมันโอเมกา 
          สามในเน้ือสัตว์และไข่สาหรับเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ. วารสารเกษตร 33(3): 463-473. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 
1. ประวัติ 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Yanin  Opatpatanakit 
ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432  โทรสาร : 0-5335-3830 
 E-mail Address : yanin@mju.ac.th 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
Ph.D. 

 
Agriculture- Ruminant 
Nutrition 

The University of Sydney, 
Australia 

2537 

วท.ม. เกษตรศาสตร์-การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2529 
วท.บ. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2525 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
2) การผลิตโคเน้ือโคนม 

 
4. ประวัติการทํางาน 

ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2529 อาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2538-2540 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2542-2546 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
2550 โอนย้ายมาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ซึ่งต่อมายกฐานะเป็น  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ .2551  

2552-2556 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2556-ปัจจุบัน คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Wonnakom, P., Opatpatanakit, Y., Maneewon, B., & Thongwittaya, N. (2017). Chemical 

composition and nutrients digestibility of thai native chicken feed containing 
various levels of pond snail meal. Thammasat International Journal of Science 
and Technology, 22(2), 10-15.  

Khenjan, P., Niumsup, P., Opatpatanakit, Y., Sakkatat, P., & Leenanuruksa, D. (2015). 
Utilization of male dairy calves in Thailand. Thai Journal of Agricultural Science, 
48(3), 109-113. 

 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
จารุนันท์ ไชยนาม และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. (2560). การเปรียบเทียบคุณภาพเน้ือของแม่โคนม

คัดทิ้ง โคนมเพศผู้ขุนและโคลูกผสมชาโรเลส์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 
896-905. 

ธัญญรัตน์ รู้หลัก  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  อานนท์ ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. (2560). 
อิทธิพลของระดับพลังงานร่วมกับการเสริมกากนํ้าตาลในสูตรอาหารรวมท่ีมีเปลือกและซัง
ข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและจลน์ศาสตร์การผลิตแก็ส
ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 739-747. 

บัณฑิต กีรติการกุล  จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. (2560). ผลการเปรียบเทียบ
ประสาทสัมผัสของเน้ือไก่พ้ืนเมืองพันธ์ประดู่หางดาที่มีรูปแบบการเลี้ยงต่างกัน และเน้ือไก่
ทางการค้า. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 756-762. 

อานนท์ ปะเสระกัง  เฉลิมพล ม่วงเย็น  สุบรรณ ฝอยกลาง และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. (2560). 
การทดสอบอิทธิพลของตอซังต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการหมักด้วยยูเรียต่อความสามารถ
ในการย่อยได้ของวัตถุแห้ง และจลน์ศาสตร์กระบวนการหมักย่อยโดยใช้เทคนิคการวัดแก็ส. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 176-183. 

ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วีรยุทธ อยู่บุญ และ สุบรรณ ฝอยกลาง. (2559). ผลของการหมักต้น
ข้าวโพดสดโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้โดยใช้เทคนิค
ถุงไนล่อน. แก่นเกษตร 44 (พิเศษ 2): 107-116. 
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9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
วิไล มงคล  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วรรณลักษณ์ ถาวร และ วาที คงบรรทัด. 

(2558). ประสิทธิภาพการปฏสนธินอกร่างกายของนํ้าเช้ือสดและนํ้าเช้ือสุกรแช่แข็งจากการ
ใช้นํ้ายาสูตร MJ-Ex2TM. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53. 3-6 
กุมภาพันธ์ 2558. กรุงเทพมหานคร. 

บัณฑิต กิรติการกุล  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และ ศิริพร กิรติการกุล. (2557). การสร้างมูลค่าเพ่ิมไก่
ประดู่หางดําจากระบบการเลี้ยงปล่อยอิสระตามธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคในตลาด
ระดับบน. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (พิเศษ 2): 187-190. (นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน, เชียงใหม่) 

จิรภิญญา เทพศรี  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ และ วาที  คงบรรทัด. (2557). ผล
ของโมนาโคลิน เค ที่สกัดจากข้าวราแดงโดยเช้ือ Monascus  purpureu CMU002U ต่อ
การเจริญเติบโต และผลผลิตไข่ในนกกระทาญี่ปุ่นระยะไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย. 1 (พิเศษ 1): 85-88. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-
10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่) 

จารุนันท์ ไชยนาม  ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  บัณฑิต กิรติการกุล  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ. (2557). สภาพการซื้อขายโคมีชีวิตของตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัด
เชียงใหม่และลําพูน (หน้า 169-174). ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเน้ือสัตว์ 
ครั้งที่ 5, 25-26 กรกฎาคม 2557, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
กรุงเทพมหานคร. 

บัณฑิต กิรติการกุล  ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  จารุนันท์ ไชยนาม  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ. (2557). ผลของการใช้ฟางข้าวเปลือกและซังข้าวโพดต่อสมรรถภาพการ
ผลิตนํ้านมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ (หน้า 164-168). ใน การ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเน้ือสัตว์ ครั้งที่ 5, 25-26 กรกฎาคม 2557, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร. 

Chainam, J., & Opatpatanakit, Y. (2016, August 14-19). Carcass quality of culled dairy 
cows and fattening dairy steers raised by members of beef cluster cooperative 
in Thailand. Paper presented at the 62nd International Congress of Meat Science 
and Technology Meat for Global Sustainability, Bangkok, Thailand. 

Foiklang, S., Wanapat, M., Opatpatanakit, Y., & Paserakung, A. (2016, August 22-25). 
Effect of yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility and 
fermentation by using In vitro gas technique. Paper presented at the 17th Asian-
Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science 
Congress, Fukuoka, Japan. 
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Supphakitchanon, T., Kiratikrankul, B., Chainam, J., & Opatpatanakit, Y. (2016, August 
14-19). Distribution of marbling score in culled dairy beef in central Thailand. 
Paper presented at the 62nd International Congress of Meat Science and 
Technology Meat for Global Sustainability, Bangkok, Thailand. 

Kiratikrankul, B., Opatpatanakit, Y., & Phanchaisri, S. (2015, February 23-25). Free range 
system on production performance and diet cost of indigenous chicken raising 
in Chiang Mai province. Paper presented at the Khon Kaen, Thailand. 

Kiratikrankul, B., Opatpatanakit, Y., & Kiratikrankul, S. (2014, November 10-14). Effect 
of chopped napier grass on growth performance, carcass characteristics and 
feed cost of indigenous chickens in Chiang Mai province, Thailand. Paper 
presented at the 16th Asian-Australasian Association of Animal Production 
Societies Congress, Yogyakarta, Indonesia. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปีย้อนหลงั) 

ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายประภากร  ธาราฉาย 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Prapakorn Tarachai 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา สัตวศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address : p_tarachai@hotmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.
Ph. D. Animal Functional 

Anatomy  
Ehime University, Japan 2544 

วท .ม . สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2535
ทษ .บ . สัตวศาสตร์ - สัตว์ปีก สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้ 2532

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) สวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 
2) อาหารสัตว์ปีก 
3) การใช้สมุนไพรสกัดในอาหารสัตว์ปีก 
4) ปักษีวิทยา 

 

4. ประวัติการทํางาน 
ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง
2535 - 2536 ผู้ช่วยนักวิชาการ บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ 
2536 - 2551 อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
กฤดา ชูเกียรติศิริ  จําเนียร ยศราช  มานิตย์ เทวรักษ์พิพักษ์ และ ประภากร ธาราฉาย. (2557). 

การใช้สมุนไพรในการกําจัดพยาธิภายในของไก่พ้ืนเมือง (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

ประภากร  ธาราฉาย. (2559). สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและลักษณะสีของผิวหนัง
ของฝูงไก่กระดูกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

ประภากร ธาราฉาย. (2559). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชนิดพันธ์ุนกในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ไม่ม ี
 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
จุฬากร ปานะถึก  มัณฑนา ทองนิ่ม  พัชรี สมรักษ์  กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย. 

(2560). ผลของการใช้สารสกัดจากเมล็ดลําไยและเมล็ดมะขามในการรักษาคุณภาพเน้ือโค
ภายใต้การจัดเก็บโดยการแช่เย็น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48(2 พิเศษ): 868-874. 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
สมชาย อารยพิทยา และ ประภากร ธาราฉาย. 2560. การพัฒนาฐานข้อมูลชนิดพันธ์ุนกในเขต

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการประจําปี 2560, 7-8 ธันวาคม 
2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 

ชนัดดา สุวรรณวิชนีย์  ประภากร ธาราฉาย และ จอมสุดา ดวงวงษา. 2558. การประมาณค่า
สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏระหว่างลักษณะนํ้าหนักตัว
และระดับสีดําของผิวหนังไก่กระดูกดําฝูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้. วารสารสัตวศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 41-46. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

ชนัดดา สุวรรณวิชนีย์ และ ประภากร ธาราฉาย. 2557. ผลของอายุต่อระดับความเข้มสีผิวหนังในไก่
กระดูกดํา. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (พิเศษ 1): 163-166. (นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน, เชียงใหม่) 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปย้ีอนหลงั) 

ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวบัวเรียม  มณีวรรณ์ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Buaream  Maneewan 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address :  buaream@hotmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
Ph.D. Agriculture Ehime University, Japan 2548 
M.Sc. Agriculture Kagawa University, Japan 2545 
วท .บ.  เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ 
2) สรีรวิทยาสัตว์กระเพาะเด่ียว 

 
4. ประวัติการทํางาน 

ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2538-2539 หัวหน้างานฝ่ายผลิต โรงงานนมซอนต้าแดรีโ่พรดักส์ จังหวัดราชบุรี 
2539-2540 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทวิสดอมเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร 
2540-2549 นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
2550- ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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5. ประสบการณท์ี่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลงั) 
ไม่ม ี

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล้วกล้า  เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และโยธิน นันตา. 

(2559). การใช้ถ่านกัมมัตต์จากถ่านไม้ลําไยในอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา (รายงาน
ผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

ทองเลียน บัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์  สุกิจ ขันธปราบ  เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และ โยธิน นันตา. 
(2558). การใช้กากลําไยจากการผลิตนํ้าตาลเป็นอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา 
(รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และ โยธิน นันตา. (2557). การศึกษา
ผลการใช้สาหร่ายเกลียวทองในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนัง และการย่อย
ได้ของโภชนะในไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
แม่โจ้. 

 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Wonnakom, P., Opatpatanakit, Y., Maneewon, B., & Thongwittaya, N. (2017). Chemical 

composition and nutrients digestibility of thai native chicken feed containing 
various levels of pond snail meal. Thammasat International Journal of Science 
and Technology, 22(2), 10-15.  

Buwjoom, T., Maneewan, B., Yamauchi, K., & Pongpisantham, B. (2016). Effects of 
golden apple snail (Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size on 
growth performance, carcass quality, bone strength and small intestinal 
histology in Thai Native chickens (Pradu Hang Dum Chiangmai 1). International 
Journal of Biology, 8(3), 58-65. 

Maneewan, B., Buwjoom, T., Sittiya, J., Yamauchi, K., & Yamauchi, K.-E. (2015). Effect of 
dietary dried red roselle (Hibiscus sabdariffa L.) calyces meal on egg 
production, egg quality, nutrient digestibility and intestinal histology in force-
molted hens. Food Function, 14, 2-14.  
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8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Vathsana phonexai  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2560). การ

ใช้สารสกัดหยาบบอระเพ็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 55-61. 

บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียน บัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์ และ สุกิจ ขันธปราบ. (2560). การใช้
เปลือกหอยเชอร่ีในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 
(2 พิเศษ): 452-458. 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
รชานนท์ ธนภัทรพงศ์  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล้วกล้า และ จุฬากร ปานะถึก. 

(2560). ผลของผงถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และคุณภาพไข่. ใน 
การประชุมวิชาการประจําปี 2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 

สุรีรัตน์ ถือแก้ว  ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ์. (2560). องค์ประกอบทางเคมีของกาก
ผลปาล์มน้ามันและการนาไปใช้ในอาหารไก่พ้ืนเมือง. ใน การประชุมวิชาการประจําปี 2560, 
7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
เชียงใหม่. 

ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว  อภิชัย เมฆบังวัน  สุทัศน์ ศิริ และ บัวเรียม มณีวรรณ์. (2558). การศึกษา
เสริมไคโตซานที่สกัดโดยวิธีเคมี และ Lactobacillus plantarum (TISTR 543) ในอาหารที่
มีผลต่อการย่อยได้ของโภชนะและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรเล็ก- รุ่น (นํ้าหนัก 15 
– 60 ก.ก.). วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 229-233. (นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, 
สงขลา) 

ครรชิต ชมภูพันธ์  บัวเรียม มณีวรรณ์  นรินทร์ ทองวิทยา และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2558). ผลผลิต
และองค์ประกอบทางเคมีของแหนแดงแห้งและหมักเพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในอาหารไก่. 
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (1): 313-316. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตว
ศาสตรแ์ห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

ชณุดี แสบงบาล  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม และ สุกิจ ขันธปราบ. (2558). ผลของการใช้
กากลําไยจากการผลิตนํ้าตาลลําไยในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบ
ของซากในไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา. ใน การประชุมวิชาการประจําปี 2558, 8-9 
ธันวาคม 2558, ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 

บัวเรียม มณีวรรณ์  บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียน บัวจูม  สุกิจ ขันธปราบ จันทร์จิรา สิทธิยะ  
Kosho Yamauchi และ Koh-en Yamauchi. (2558). ผลของขนาดเปลือกหอยเชอร่ีใน
อาหารไก่ไข่ต่อการเปลี่ยนแปลงลําไส้เล็ก. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2(1): 85-90. 
(นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรม
หรรษา เจบี, สงขลา) 
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บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียนบัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์ และ สุกิจ ขันธปราบ. (2557). ผลของขนาด
เปลือกหอยเชอร่ีในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย. 1 (พิเศษ 2): 21-24. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-
10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่) 

วรพงศ์ ธรรมมิโกมินทร์  อภิชัย เมฆบังวัน  บัวเรียม มณีวรรณ์ และ วศิน เจริญตัณธนกุล. (2557). 
ผลของการเสริมบัวบกในอาหารต่อประสิทธิภาพการย่อยได้ของโภชนะ และองค์ประกอบ
ของเลือดสุกรระยะการเจริญเติบโต-ขุน (หน้า 119-125). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10. : เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน, 22 – 23 กรกฎาคม 2557, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. 

Hamprakorn, K., Maneewan, B., Buwjoom, T., & Khantaprab, S. (2017, November 1-4). 
The effects of organic corn level decreasing in organic laying hen diets on egg 
production and egg quality. Paper presented at the The 2nd International 
Conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE2017), Khon Kaen, 
Thailand. 

Buwjoom, T., Maneewan, B., & Yamauchi, K. (2016, August 22-25). The using of 
fermented vegetable soy bean and banana stem in Black-bone chicken diets. 
Paper presented at the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production 
Societies Animal Science Congress., Fukuoka, Japan. 

Maneewan, B., Buwjoom, T., & Yamauchi, K. (2016, August 22-25). The effects of dietary 
spirulina (Spirulina platensis) on growth performance, skin color and nutritional 
digestibility in Thai native chicken. Paper presented at the 17th Asian-
Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science 
Congress, Fukuoka, Japan. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปีย้อนหลงั) 

ไม่ม ี  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 
1. ประวัติ 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายอานนท์  ปะเสระกัง 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Anon Paserakung 
ตําแหน่งทางวิชาการ - 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address :  anoncp@hotmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
ปร .ด.  สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 
วท .ม.  สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 
วท .บ.  เกษตรศาสตร์  - สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) การผลิตและการให้อาหารโคนม 
2) การใช้เทคโนโลยีด้านจุลินทรย์ีในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

 

4. ประวัติการทํางาน 
ปี พ .ศ.  
2545 – 2546 
2546 – 2547 
2551 
 
2558 – ปัจจุบัน 

ตําแหน่ง 
พนักงานขายไก่เน้ือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อีสาน 
สัตวบาลฟาร์มไก่ไข่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อีสาน 
ผู้ช่วยวิจัยโครงการการพัฒนาสายพันธ์ุอ้อยเพ่ือใช้เป็นแหลง่อาหาร
หยาบสําหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
อาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 
 
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี
 

6. ผลงานวิจัย  (5 ปีย้อนหลัง) 
ไม่ม ี
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7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ไม่ม ี
 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ธัญญรัตน์ รู้หลัก  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  อานนท์ ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. (2560). 

อิทธิพลของระดับพลังงานร่วมกับการเสริมกากนํ้าตาลในสูตรอาหารรวมท่ีมีเปลือกและซัง
ข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและจลน์ศาสตร์การผลิตแก็ส
ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 739-747. 

อานนท์ ปะเสระกัง  เฉลิมพล ม่วงเย็น  สุบรรณ ฝอยกลาง และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. (2560). 
การทดสอบอิทธิพลของตอซังต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการหมักด้วยยูเรียต่อความสามารถ
ในการย่อยได้ของวัตถุแห้ง และจลน์ศาสตร์กระบวนการหมักย่อยโดยใช้เทคนิคการวัดแก็ส. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 176-183. 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Foiklang, S., Wanapat, M., Opatpatanakit, Y., & Paserakung, A. (2016, August 22-25). 

Effect of yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility and 
fermentation by using In vitro gas technique. Paper presented at the 17th Asian-
Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science 
Congress, Fukuoka, Japan. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปย้ีอนหลงั) 

ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 
1. ประวัติ 

ชื่อ – นามสกุล (ไทย) นายยุทธนา สุนันตา 
ชื่อ – นามสกุล (อังกฤษ) Mr. Yutthana Sunanta 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา สัตวศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432  โทรสาร : 0-5335-3830 
 E-mail Address : yutthana_s@mju.ac.th 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 
วท.บ. สัตวศาสตร์ (สตัว์ปีก) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2547 

 
3. ความเชี่ยวชาญ 

1) โภชนะศาสตร์สัตว์กระเพาะเด่ียว 
2) การผลิตสัตว์ปีก 
3) อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

 
4. ประวัติการทํางาน 

ปี พ.ศ. 
2552-2553 
2553-2554 
2556 
2556 
2557 – ปัจจุบัน 

ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ  บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
นักวิชาการอาหารสัตว์  บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) 
นักวิจัย  บริษทั ศูนย์วิจัยสัตว์กรุงเทพ จํากัด 
อาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
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5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ยุทธนา สุนันตา. (2555). ระดับโปรตีนและพลังงานท่ีเหมาะสมในสูตรอาหารสําหรับไก่ฟ้าคอแหวนที่ 
          ผลิตในเชิงการค้า = Optimum protein and energy levels in diet for commercial  
          ring-necked pheasianus colchicus. เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ไม่มี 
 

8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ไม่มี 
 

9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ไม่มี 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลงั) 

ไม่มี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

11. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางพชรพร ตาดี 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Phacharaporn Tadee 
ตําแหน่งทางวิชาการ - 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address : phacharaporn.boonkhot@gmail.com 

 
12. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
ปร .ด.  วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2560 
วท .ม.  สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2556 
สพ .บ.  สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 

 
13. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) โรคสัตว์ 
2) ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล 
3) ยาสัตว์ 
4) โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
5) สัตว์เล็ก 

 

14. ประวัติการทํางาน 
ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2556-2558 สัตวแพทย์ คลนิิกปศุสัตว์เวชการ จังหวัดเชียงใหม่  
2558-2559 Medical school, Swansea university, Swansea, UK 
2560 - ปัจจุบัน นักวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
15. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี  
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16. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ไม่มี 

 
17. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Tadee P, Boonkhot P, Patchanee P, “Quantification of contamination levels and  
      particular risk of Salmonella spp. in pigs in slaughterhouse in Chiang Mai and 
Lamphun provinces, Thailand,” Japanese journal of Veterinary Research. Vol. 62 No. 
4. October 2014, pp.171-179. 
Tadee P, Boonkhot P, Pornreuangwong S, Patchanee P, “Comparative phenotypic 
and genotypic characterization of Salmonella spp. in pig production and processing in 
two provinces in Thailand,” PLOS ONE. Vol.10 No.2. Feb 2015. 
Boonkhot P., Tadee P., “Serodiversity and Antimicrobial Resistance Profiles of  
            Detected Salmonella on Swine Production Chain in Chiang Mai and  
            Lamphun, Thailand,” Acta Scientiae Veterinariae Vol. 43, no.1. March 2015  
            pp. e11263. 
Boonkhot P., Pakpoom T., Panuwat Y., Chairoj P., Nipa C., Prapas P., “Class 1  
            Integrons Characterization and Multilocus Sequence Typing of Salmonella    
            Spp. from Swine Production Chains in Chiang Mai and Lamphun Provinces,  
            Thailand,” The Japanese Journal of Veterinary Research Vol. 63, No. 2. May     
            2015, pp. 83–94 
Patchanee P., Boonkhot P., Kittiwan, N., Tadee P., Chotinun S., “Dissemination of  
            salmonella enterica sequence types among asean economic community  
            countries,” Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health         
            Vol. 46, No.4, Jul 2015, pp.707. 
Patchanee P., Tansiricharoenkul K., Buawiratlert T., Wiratsudakul A.,  
            Angchokchatchawal K., Yamsakul P., 
            Yano T., Boonkhot P., Rojanasatien S., Tadee, P., “Salmonella in pork retail  
            outlets and dissemination of its pulsotypes through pig production chain in  
            Chiang Mai and surrounding areas, Thailand,” Preventive Veterinary Medicine  
            Vol 130, August 2016, pp. 99–105 7. Patchanee P., Eiamsam-Ang T.,  
Vanaseang J., Boonkhot P., Tadee P. “Determination of regionalrelationships among    
            Salmonella spp. isolated from retail pork circulating in the Chiang Mai   
            municipality area using a WGS data approach,” International ournal of Food  
            Microbiology Vol 254, August 2017, pp. 18–24 
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18. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Kumpapong K, Sinthuya D, Tadee P, Boonkhot P, Patchanee P, “Risk factor for the     
           herd level of Salmonella in swine production, northern Thailand,” 52nd  
           Kasetsart university annual conference, 2014, Page No.193-201. 
Rungrudeesombatkit R, Sukroongruang P, Choksajjawatee N, Pornaem S, Santiyanont  
           P, Boonkhot P, Tadee P, Patchanee P. Repetitive Sequence-Based PCR (rep- 
           PCR) technique in differentiation of Salmonella serotype Rissen and  
          Typhimurium from swine farm of northern Thailand. 52nd Kasetsart 
          university annual conference, 2014, Page No. 202-210. 
Tadee P, Boonkhot P, Kumpapong K, Patchanee P, “Prevalence and contamination  
          level of Salmonella in slaughtering processes in Chiang Mai and Lamphun,”  
          52nd Kasetsart university annual conference, 2014, Page No. 211-221. 
Kumpapong K, Sinthuya D, Tadee P, Boonkhot P , Patchanee P, “Serotypes and  
          Antimicrobial Resistance of Salmonella spp. from Swine Breeder in Chiang Mai- 
          Lamphun Infectious disease,” Thai Journal of Animal Science, Vol.1 No.2.  
          2014, Page No. 139-142. 
 
19. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

      ไม่มี 
 
20. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปย้ีอนหลงั) 

ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาววันทมาส จันทะสินธ์ุ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Wantamas Jantasin 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address :  wantamasj@gmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
Ph.D. Animal Science National Pingtung University of 

Science and Technology, Taiwan 
2558 

M.Sc. Animal Science National Pingtung University of 
Science and Technology, Taiwan 

2552 

วท .บ.  สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550 
 
3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

1) อาหารและการจัดการฟาร์ม 
2) การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ 
3) การผลิตสุกร 
4) พฤติกรรมสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์ 

 
4. ประวัติการทํางาน 

ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2553-2556 Head of Swine Farm Unit at National Pingtung University of 

Science and Technology, Taiwan 
2556-ปัจจุบัน อาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
ไม่ม ี

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี
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7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Jantasin, W., & Hsia, L. C. (2015). Effects of low-protein diet supplemented with 

tryptophan, pyridoxine and niacin on feed intake and growth performance of 
weaning piglets. International Journal of Animal and Veterinary, 8(3), 35-39.  

Jantasin, W., & Hsia, L. C. (2015). Effects of spray-dried porcine plasma replacement 
with tryptophan, pyridoxine, and niacin supplementation on feed intake and 
growth performance of weaning piglets. Turkish Journal of Veterinary and 
Animal Sciences, 39, 1-6. doi:10.3906/vet-1501-19 

 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Hsia, L. C., Lee, H. C., Jantasin, W., Liu, S. H., & Lu, M. Y. (2016, October 19-21). 

Development of sustainable livestock production - A Review. Paper presented 
at the 3rd Animal Production International Seminar & The 3rd ASEAN Regional 
Conference on Animal Production, Indonesia. 

Jantasin, W., & Hsia, L. C. (2016, July 26-29). The effects of methionine and its 
relationship to tryptophan on feed intake and growth performance of weaning 
piglets. Paper presented at the 1st International Conference on Tropical Animal 
Science and Production., Bangkok, Thailand. 

Jantasin, W., & Hsia, L. C. (2016, August 22-25). Effects of supplementing pig diets with 
dietary iron levels, tryptophan and pyridoxine on performance of weaning 
piglets. Paper presented at the 17th Asian-Australasian Association of Animal 
Production Societies Animal Science Congress., Fukuoka, Japan. 

Panatuk, J., Jantasin, W., Chukiatsiri, K., Tathong, T., & Uriyapongson, S. (2016, August 
22-25). Effect of dipping in Longan seed extract phenolic solution on the shelf 
life and quality of pork under refrigerated storage. Paper presented at the 17th 
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science 
Congress., Fukuoka, Japan. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่ม ี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 
1. ประวัติ 

ชื่อ – นามสกุล (ไทย) นางสาวสุรีรัตน์  ถือแก้ว 
ชื่อ – นามสกุล (อังกฤษ) Miss Sureerat Thuekea 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ตําแหน่งสาขาวิชา สัตวศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีสงักัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
 252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address :  S.thuekeaw@gmail.com 

 

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ .ศ.  
วท.ม. เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) โภชนะศาสตร์สัตว์กระเพาะเด่ียว 
 
4. ประวัติการทํางาน 

ปี พ .ศ.  ตําแหน่ง 
2557 - ปัจจุบัน อาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่ม ี
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
สุรีรัตน์  ถือแก้ว. (2559). ผลของเอนไซมย่์อยใยจากวัสดุเพาะเห็ดต่อการย่อยได้ในหลอดทอดลองใน

อาหารไก่เน้ือ (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัแม่โจ้. 
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7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ไม่มี 
 

8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
สุรีรัตน์ ถือแก้ว. (2559). ผลของสารสกัดจากวัสดุเพาะเห็ดต่อค่าการย่อยได้ในหลอดทดลองใน

อาหารไก่เน้ือ. แก่นเกษตร. 44: (พิเศษ 2): 673-680. 
 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
สุรีรัตน์ ถือแก้ว  ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ์. (2560). องค์ประกอบทางเคมีของกากผล

ปาล์มน้ามันและการนาไปใช้ในอาหารไก่พ้ืนเมือง. ใน การประชุมวิชาการประจําปี 2560, 7-8 
ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
เชียงใหม่. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลงั) 

ไม่มี 
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เอกสารแนบ 5 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
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เอกสารแนบ 6 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
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เอกสารแนบ 7 
รายงานสรุปการวิพากษ์หลกัสูตร 

 
รายงานผลการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา 
วันที ่12 มกราคม 2561 

----------------------------------------------------- 
 

1. ชื่อกิจกรรม  ปรับปรุงหลักสตูรระดับปริญญาตรี 
ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะ
การวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ โดยคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ ได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังน้ัน คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ จึงจัดทํากิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้น เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีมาตรฐานตามที่สํานักงาน- 
คณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 

3.2 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ใหเ้หมาะสมกับ
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

 
4. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

5. สนองยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค/์ตัวชี้วัด 
ข้อที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ข้อที่ 3. การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพ่ิมศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน 
 
เป้าประสงค ์ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีปัญญา ความรู้ ทักษะ อดทน สู้งาน  

มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัวตอบสนองต่อบริบทความ 
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ 
มหาวิทยาลัยมกีารบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภูมิภาคและประเทศ 

กลยุทธ์หลัก  มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
  ศูนย์กลางและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม 

ส่งเสริมใหม้หาวิทยาลัยเป็นผู้นําและแหล่งเรียนรู้ ช้ีแนะด้านการบริการ 
วิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยเน้นระบบ 
เกษตรมั่นคงและปลอดภัย 
 

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการรวม จํานวน 18 
คน 
 
7. ระยะเวลา สถานทีจั่ดกิจกรรม 

ระยะเวลา 1 วัน วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
8. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะภาพรวม 

-  ตามการกําหนดเป้าประสงค์ของหลักสูตรคือ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการผลิต
ปศุสัตว์เชิงธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ” ซึ่งมีจุดเด่นในด้านของการจัดการผลิตสัตว์ในเชิงธุรกิจ ดังน้ัน 
จึงควรเพ่ิมเติมในส่วนของการเขียนแผนธุรกิจ การเขียนแผนกลยุทธ์การขาย นําเสนอแผนการตลาด
ได้ เรื่องของ supply chain logistic การสร้าง Brand การเจรจาต่อรอง การต้ังราคา การใช้ social 
media เ พ่ือตอบสนองต่อ 4.0 การเช่ือมโยง Cluster เ ช่น หมูประสานกับไก่ การเช่ือมโยง
ประสานงาน และการทํางานเป็นทีม นอกจากน้ี งมีประเด็นในด้านของการท่องเที่ยวในฟาร์มปศุสัตว์ 

- หลักสูตรควรเน้นในการผลิตนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติที่โดดเด่น โดยอาจจะเป็นการลด
ช่ัวโมงในภาคบรรยายและเพ่ิมเติมในช่ัวโมงปฏิบัติงานในเพ่ิมขึ้น หรืออาจจะมีการเพ่ิมจํานวนของ
วิชาการฝึกงานในมากข้ึน 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีจุดเด่นในเรื่องเครือข่ายกับสถาบันต่าง ๆ มากอยู่แล้ว การสร้างแรง
บันดาลใจให้กับนักศึกษาในระหว่างการเรียน รวมถึงการกระตุ้นให้นักศึกษา เกิดแรงบันดาลใจในการ
ประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ 

- โครงการ Talent เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์ 
- การจัดหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้ว 
ข้อเสนอแนะสําหรับปรับแก้เล่มหลักสูตร 
- การตัดรายวิชา เช่น เคมีอนินทรีย์อาจจะส่งผลต่อการเรียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาขา

อาหารสัตว์ซึ่งมีความจําเป็นต้องสอนในเรื่องของแร่ธาตุ 
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- ต้องพิจารณาเพ่ิมเติมคาว่า “ตลาด” กับ “สมัยใหม่” ในคําอธิบายของทุกรายวิชา 
- ในด้านจริยธรรมยังไม่เห็นความชัดเจนแต่ไม่สามารถประเมินผล หรือ ดําเนินการสอนด้าน

ของจริยธรรมอย่างไร 
- รายละเอียดของรายวิชาโดยเฉพาะคําอธิบายภาษาอังกฤษต้องให้ตรงกัน Swine บางทีสลับ

เป็น Pig ในส่วนของสาระ 
- วิชาทางการสารสนเทศ อาจจะมีการกําหนดสิ่งที่อยากได้และนําเสนอให้ อาจารย์ผู้สอนได้

ดําเนินแนวทางในการสอน 
- รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเอกเลือก เพราะฉะน้ันเด็กบางคน

อาจจะไม่ได้เรียน ทําให้ไม่ได้เป็นไปตาม Program goal 
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เอกสารแนบ 8 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศกึษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
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เอกสารแนบ 9 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานของนักศึกษาทางดา้น 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
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เอกสารแนบ 10 
เกณฑ์การสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษทั่วไปของนกัศึกษา 


