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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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จังหวัดเชียงใหม่ 
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ค ำน ำ 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 ที่ได้รับการปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 การปรับปรุงครั้งนี้ได้ค านึงความส าคัญของสินค้าปศุสัตว์ต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ทั้งในแง่การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมถึงการผลิตปศุสัตว์สัตว์ที่มี  
ความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ จริยธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับนี้ จึงมุ่งมั่นพัฒนามหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรมและ
จริยธรรม บูรณาการงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
สังคมต่อไป 
 
 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สำรบัญ 
 หน้ำ 

สรุปขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป                2 
หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร              8 
หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร        12
หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล          55 
หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา            66 
หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์              68 
หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร             69 
หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร          82 
เอกสำรแนบ                84 
เอกสารแนบ  1  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร       85 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ   
อุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่ 

เอกสารแนบ  2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่       86 
เอกสารแนบ  3 สาระการปรับปรุงหลักสูตร            93 
เอกสารแนบ  4 ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร    108 
เอกสารแนบ  5  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร      157 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
เอกสารแนบ  6  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร      158 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
เอกสารแนบ  7 รายงานกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     159 
เอกสารแนบ  8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560      164 
เอกสารแนบ  9 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย      200 

ตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 



ค 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
   หน้ำ 

เอกสารแนบ 10  บันทึกความร่วมมือกับ Faculty of Animal Science, Universitas      204  
 Gadjah Mada, Indonesia 

เอกสารแนบ 11  บันทึกความร่วมมือกับ Vietnam National University of Agriculture,      207 
    Vietnam 
เอกสารแนบ 12  บันทึกความร่วมมือกับ National Chung Hsing University, Taiwan    209 
เอกสารแนบ 13  บันทึกข้อตกลงกับ National Chia Yi University, Taiwan      213 
เอกสารแนบ 14  บันทึกความร่วมมือกับ National Ping Tung University of Science     217 
    and  Technology, Taiwan 
เอกสารแนบ 15  บันทึกความร่วมมือกับ National I-lan University, Taiwan      220 
เอกสารแนบ 16  บันทึกข้อตกลงกับ Kagawa University, Japan       222 
เอกสารแนบ 17  รายงานการออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิด OBE       225 
 

****************** 
 

 
 
 



สรุปขั้นตอนการเสนอ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
--------------------------------------- 

 การขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุม ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 

3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 

4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 

5. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 

6. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 

7. คณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญ  

ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 

8. คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 

9. คณะกรรมการวิชาการ  

ในการประชุมครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 

10. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ในการประชุมครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 

11. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน  2560 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขต/คณะ   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร :  25480131110379 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Animal Science 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science (Animal Science) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.S. (Animal Science) 

 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 1 ปริญญา (National Degree) 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีระยะเวลาของการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 2 ปี และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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5.2 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
- Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
- Vietnam National University of Agriculture, Vietnam     
- National Chung Hsing University, National Chia Yi University, 

National Ping Tung University of Science and  Technology และ 
National I-lan University, Taiwan 

- Kagawa University, Japan 
5.5 การให้ปริญญากับผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2554 

6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
6.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบให้น าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ 

ในการประชุมครั้งที่  9/2560  วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
6.4 คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่  6/2560 วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 

ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
6.6 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและกรอบมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  สามารถประกอบอาชีพในงานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย งานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  งานด้านการเกษตรของภาครัฐและภาคเอกชน และการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 
9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวบัวเรียม  
มณีวรรณ ์

Ph.D. 
M.Sc. 
วท.บ. 

Agriculture 
Agriculture 
เคม ี

Ehime University, Japan 
Kagawa University, Japan 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2548 
2545 
2538 

2 อาจารย ์ นายอานนท์ 
ปะเสระกัง 
 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์- 
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2551 
2545 

3 อาจารย ์ นางสาววันทมาส 
จันทะสินธุ ์

Ph.D. 
 
M.Sc. 

 
วท .บ.  

Animal Science 
 
Animal Science 
 
สัตวศาสตร ์

National Pingtung  
University, Taiwan 
National Pingtung  
University, Taiwan 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2559 
 
2552 

 
2550 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัวจากปัญหาวิกฤตต่าง ๆ การแข่งขันในตลาดโลกจะ

รุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี  ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา
และข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า จ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ 
ส าหรับอนาคต โดยการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น
ตามนโยบาย Thailand 4.0 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของบุคลากรด้านเกษตร (Smart farmer) และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ
และฐานรายได้ใหม่ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตและบริการเดิม รวมทั้งการต่อ
ยอดจากการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิตัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Internet of things)  การสร้าง
สังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ตลอดจนมาตรฐานด้านการผลิตที่
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัย ในขณะที่จ านวนประชากร
วัยแรงงานได้เริ่มลดลง ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า 
เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและปัญหาการบริหารจัดการจึง
เป็นข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน การเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาใน
ประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต 
จ าเป็นต้องพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
มีจิตสานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวที่รวดเร็ว 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ  

 ของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

1) เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ในเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพและการ
ท างานเป็นทีมให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดจากการผลิตและบริการเดิมโดย
ใช้ดิจิตัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมทั้งการสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการที่
ผลิตได้ขายเป็น  โดยค านึงความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการสินค้า
เกษตรที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2) ปรับปรุงเนื้อหาให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ของก าลังคนในการขยายฐานเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตปศสุัตว์ 

3) ออกแบบหลักสูตรและจัดท ารายวิชาต่ างๆ ให้มี เนื้ อหาที่ทันสมัย ก้ าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1) การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะแนวคิดใน

การเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้น
ด้านสัตวศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
ของประเทศ 

2) การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพ่ือการเรียนรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 

3) การขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 
4) การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการวิจัยด้าน

การเกษตร เพ่ือเป็นที่พ่ึงของตนเองและสังคม 
5) การขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการใน

ด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
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13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

รายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เช่น กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์ และรายวิชาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
การพิจารณาให้นักศึกษาคณะอ่ืนมาเรียน ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอน เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตร ฯ ยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership, PPP) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
ร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ตลอดจนให้อาจารย์
และนักศึกษามีโอกาสเข้าถึงความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และโจทย์ปัญหาภายนอกมหาวิทยาลัย   
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและความส าคัญ 

     การผลิตสินค้าปศุสัตว์ในปัจจุบันนอกจากคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยที่
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ยังต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด การผลิตบุคลากรทางด้านสัตวศาสตร์ที่มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปศุสัตว์สัตว์ที่มีความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงมีความส าคัญเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 
โดยมีปรัชญา “มุ่งมั่นพัฒนามหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการ
งานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ เพ่ือผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ วิจัย 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และพัฒนาการผลิตสัตว์ของ
ประเทศ 

2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าที่มีทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม 
3) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ให้มีความสามารถในการจัดการผลิตสัตว์ เพ่ือให้ได้ผลผลิต

สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่

ประกอบด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ  ให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางสัตวศาสตร์ไปปฎิบัติงานจริง 
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership, PPP) เปิด
โอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility) 
โดยให้อาจารย์และนักศึกษามี
โอกาสเข้าถึงความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ โจทย์ปัญหาจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในภาค
ธุรกิจเอกชน หน่วยงานอื่นของรัฐ 
รวมถึงองค์กรในต่างประเทศ 

1. สนับสนุนบุคลากรให้มี
ความร่วมมือกับภาครัฐ
และภาคเอกชนในด้านการ
วิจัยและการบริการ
วิชาการ 

2. สนับสนุนบุคลากรเขา้ร่วม
อบรม สัมมนา ใฝ่หา
ความรู้และ ความก้าวหน้า
อยู่เสมอ 

ตัวบ่งชี้ 
บุคลากรได้รับการพัฒนา 
ทางด้านวิชาการ วิจัย และ
บริการวิชาการ 
หลักฐาน 
1. ปริมาณงานบริการ

วิชาการของอาจารย์ใน
หลักสูตร 

2. ปริมาณงานวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของอาจารย์ใน
หลักสูตร 

3. กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้
เช่น การฝึกอบรมและการ
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 

ด้านหลักสูตร   
บริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ติดตามควบคุมให้มีมาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ 
มีหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ สกอ. 
ก าหนด 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
หลักฐาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
2. รายงานการประชุม 

ด้านนักศึกษา   
1. การเรียนการสอนที่เน้น

นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ (Student Center) 

2.  ส่งเสริมให้นักศึกษาทาวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานที่อยู่พื้นฐานของ
จรรณยาบรรณนักวิจัย 

 

1. แต่งตั้งศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน เข้าร่วมการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา 

2. สนับสนุนปัจจัยที่ใช้ในการ
ท าวิจัยเพื่อให้นักศึกษามีทุน
สนับสนุนในการท าวิจัย 

3.  จัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพ่ือเสริมทักษะการวิจัย
และเผยแพร่ผลงาน 
ตลอดจนจรรยาบรรณการ
วิจัย และการใช้สัตว์ทดลอง
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ 
1. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปีสุดท้ายและ
บัณฑิตใหม่ต่อหลักสูตร 

2. จ านวนผลงานวิจัยในแต่
ละป ี

3. จ านวนและผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรมและ
โครงการเสริมทักษะ 

หลักฐาน 
1. แบบสอบถามและสถิติ

ความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสูตร 

2. ผลงานตีพิมพ์ 
3. เอกสารรายงานและสรุป

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านทรัพยากร 
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน 

1.  ส ารวจความต้องการของ  
นักศึกษาและผู้สอน
เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่อง
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน 

2.  วางแผนจัดสรรงบประมาณ
และจัดหาปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ 
1. ระดับความพึงพอใจและ

ความต้องการปัจจัยใน
การเรียนการสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

2. งบประมาณจัดสรร 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3.  ด าเนินการปรับปรุง หลักฐาน 

1. รายงานการส ารวจความ
ต้องการของนักศึกษาใน
การสนับสนุนการเรียน
การสอน 

2. รายงานการประชุม 
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน และพัฒนาหลักสูตร 

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้
บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 
มีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรที่ก่อให้เกิดศักยภาพ
ต่อความต้องการ ผู้ใช้บัณฑิต 
หลักฐาน 
รายงานผลการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจและ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกต ิมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืนนอกเหนือจากระบบทวิภาค 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
- ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
- ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
- หรือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 
1) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาวิชาสัตวบาล  

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ 

2) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25 โดยจะต้องเรียนวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมเติมตามที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด 

3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 1 และข้อ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยน (GPAX) ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75 และต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือเคย
ปฏิบัติการทางด้านสัตวศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้แนบโครงร่างงานวิจัยที่คาด
ว่าจะท าวิทยานิพนธ์ พร้อมกับใบสมัคร 
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4) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต- 
ศึกษา ตามระเบียบและประกาศอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ใน
ขณะนั้น 

5) กรณีอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 
1) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาวิชาสัตวบาล  

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 

2) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 โดยจะต้องเรียนวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมเติมตามที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด 

3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 1 และข้อ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยน (GPAX) ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 จะต้องมีคุณสมบัติตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา หรือ 

4) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต- 
ศึกษา ตามระเบียบและประกาศอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ใน
ขณะนั้น 

5) กรณีอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
2) นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาไม่เพียงพอ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ต้อง

เข้ารับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม เพ่ือลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านใน
รายวิชาตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา  

2) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรของ
ภาคเอกชน/ภาครัฐ  รวมทั้งศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ และเข้าร่วม
ประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ฝึกตั้งโจทย์ปัญหาและหาค าตอบ
รวมทั้งฝึกทักษะและการฝึกงาน 

3) นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอ ต้องได้รับการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อม โดยการลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาตามเงื่อนไขของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ คณะกรรมการที่ปรึกษาก าหนด 

4) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งวิชาการและ
วิชาชีพ การครองชีวิตในสังคม เป้าหมายชีวิต การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (Employment) 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปี 
1) แผน  ก แบบ ก 1 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
2) แผน ก แบบ ก 2 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน : ต่อปี 
งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 

(หลักสูตร) 

แหล่งทุนสนับสนุน 
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบประมาณแผ่นดิน 3,250,000 3,575,000 3,932,500 4,325,750 4,758,325 
2. งบประมาณเงินรายได ้ 350,000 385,000 423,500 465,850 512,435 

 
2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร 
    -  อัตราเดิม 
    -  อัตราใหม่ 
2. งบด าเนินงาน 
    -  ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
    -  ค่าสาธารณูปโภค 
3. งบลงทุน 
    -  ครุภัณฑ ์(การเรียนการสอน) 

    -  สิ่งก่อสร้าง 
4. งบอุดหนุน 
    -  อุดหนุนโครงการวิจัย 

 
2,550,000 

- 
 

300,000 
- 
 

200,000 
- 
 

200,000 

 
2,805,000 

- 
 

330,000 
- 
 

220,000 
- 
 

220,000 

 
3,085,500 

- 
 

363,000 
- 
 

242,000 
- 
 

242,000 

 
3,394,050 

- 
 

399,300 
- 
 

266,200 
- 
 

266,200 

 
3,733,455 

- 
 

439,230 
- 
 

292,820 
- 
 

292,820 
 
2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท) 

หมวดรายรับ  
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ  

2561 2562 2563 2564 2565 
 - ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 250,000 275,000 302,500 332,750 366,025 

 - งบอุดหนุนโครงการวิจัย 100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 
รวม 350,000 385,000 423,500 465,850 512,435 

 
 



มคอ.2 16 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

การเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

1) แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาแบบท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ จ านวน 
36 หน่วยกิต และมีการก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม แต่ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 5 รายวิชา 7 
หน่วยกิต 

2) แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนซึ่งก าหนดขึ้นบนพ้ืนฐานที่จะมุ่งสร้างนักวิจัยที่
สามารถพัฒนาความคิดแบบอิสระ ที่มีความพร้อมในการวิจัยแบบประยุกต์ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
โดยมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต และมีการก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
แต่ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 5 รายวิชา 7 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
1) แผน ก แบบ ก 1 

ก. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (7) หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
2) แผน ก แบบ ก 2 

ก. วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต 
ข. วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต 
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
ง. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (7) หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ ไม่รวมหน่วยกิตจากรายวิชาพ้ืนฐานระดับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษา                     

ที่จ าเป็นต้องเรียนเพิ่มเติมเพ่ือปรับพื้นฐาน ซึ่งข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หมายเหตุ : ( ) คือรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1)  แผน ก แบบ ก 1  
1.1)  รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต   (7)  หน่วยกิต 
สศ 501  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์   (3) (2-3-5) 
AS 501  Research Methodology in Animal Science 
สศ 591  สัมมนา 1 (1) (0-2-1)  
AS 591  Seminar 1  
สศ 592  สัมมนา 2 (1) (0-2-1)  
AS 592  Seminar 2  
สศ 593  สัมมนา 3 (1) (0-2-1)  
AS 593  Seminar 3  
สศ 594  สัมมนา 4 (1) (0-2-1) 
AS 594  Seminar 4  
หมายเหตุ : ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U 

 
1.2)  วิทยานิพนธ์ 36  หน่วยกิต 
สศ 691  วิทยานิพนธ์ 1 6 (0-18-0) 
AS 691  Thesis 1  
สศ 692  วิทยานิพนธ์ 2 6 (0-18-0) 
AS 692  Thesis 2  
สศ 693  วิทยานิพนธ์ 3 12 (0-36-0) 
AS 693  Thesis 3  
สศ 694  วิทยานิพนธ์ 4 12 (0-36-0) 
AS 694  Thesis 4  

หมายเหตุ :  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร 
1. รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้เป็นการปรับความรู้พ้ืนฐาน 
3. รายวิชาเสริมพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาท่ีจ าเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต เพ่ือปรับ

พ้ืนฐานเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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1.3)  การสอบประมวลความรู้ 
  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ให้อยู่ในเงื่อนไขและดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทประจ าสาขาวิชา ทั้งนี้ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้               
ไม่เกินหกภาคการศึกษาปกติ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ 
จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
2)  แผน ก แบบ ก 2  
2.1)  รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต   (7)  หน่วยกิต 
สศ 501  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์ (3) (2-3-5)  
AS 501  Research Methodology in Animal Science  
สศ 591  สัมมนา 1 (1) (0-2-1)  
AS 591  Seminar 1  
สศ 592  สัมมนา 2 (1) (0-2-1)  
AS 592  Seminar 2  
สศ 593  สัมมนา 3 (1) (0-2-1)  
AS 593  Seminar 3  
สศ 594  สัมมนา 4 (1) (0-2-1) 
AS 594  Seminar 4  
หมายเหตุ : ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U 
 
2.2)  รายวิชาเอกบังคับ 12  หน่วยกิต 
สศ 500  พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ 3 (2-3-5) 
AS 500  Quantitative Genetics  
สศ 510  สรีรวิทยาการผลิตสัตว์ 3 (2-3-5) 
AS 510  Physiology of Animal Production  
สศ 520  เมตาโบลิซึมของโภชนะ 3 (2-3-5) 
AS 520  Nutrient Metabolism  
สศ 540  การผลิตสัตว์ในเขตร้อนอย่างยั่งยืน 3 (2-3-5) 
AS 540  Sustainable Animal Production in the Tropics  
  
2.3)  รายวิชาเอกเลือก 12  หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ดังต่อไปนี้ โดยนักศึกษาสามารถ
เลือกข้ามกลุ่มได้และสามารถเลือกรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดยต้องเป็นรายวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาเอก ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กลุ่มวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
กลุ่มวิชาสถิติและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
สศ 502  พันธุศาสตร์ประชากร 3 (2-3-5) 
AS 502  Population Genetics  
สศ 503  เทคนิคชีวโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3 (2-3-5) 
AS 503  Molecular Techniques for Animal Improvement  
สศ 504  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติส าหรับสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) 
AS 504  Biostatistical Data Analysis for Animal Science  
สศ 505  การประเมินพันธุกรรมปศุสัตว์ 3 (2-3-5) 
AS 505  Livestock Genetic Evaluation  
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง  
  
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา  
สศ 511  วิทยาเอนโดไครของสัตว์เลี้ยง 3 (2-3-5) 
AS 511  Endocrinology of Domestic Animals  
สศ 512  สรีรวิทยาการให้น้ านม 3 (2-3-5) 
AS 512  Physiology of Lactation  
สศ 513  สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ 3 (2-3-5) 
AS 513  Reproductive Physiology  
สศ 514  สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง 3 (2-3-5) 
AS 514  Growth Physiology of Domestic Animals  
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง  
  
กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์  
สศ 521  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 3 (2-3-5) 
AS 521  Ruminant Nutrition  
สศ 522  โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง 3 (2-3-5) 
AS 522  Non-Ruminant  Nutrition  
สศ 523  อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพ 3 (2-3-5) 
AS 523  Feed Manufacturing and Quality Control   
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สศ 524  สารเสริมในอาหารเพ่ือการผลิตปศุสัตว์ 3 (2-3-5) 
AS 524  Feed Additives for Livestock Production  
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง  
  
กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์  
สศ 530  การจัดการสุขภาพสัตว์ 3 (2-3-5) 
AS 530  Animal Health Management  
สศ 531  จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) 
AS 531  Animal Microbiology  
สศ 532  อิมมูโนวิทยาทางสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) 
AS 532  Animal Immunology  
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง  
  
กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์ม  
สศ 541  การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 3 (2-3-5) 
AS 541  Environmental Management in Animal Farm 
สศ 542  โภชนศาสตร์สัตว์และสิ่งแวดล้อม 3 (2-3-5) 
AS 542  Environment and Animal Nutrition  
สศ 543  การผลิตสัตว์เชิงธุรกิจ 3 (2-3-5) 
AS 543  Commercial Livestock Production  
สศ 544  สารสนเทศทางการผลิตสัตว ์ 3 (2-3-5) 
AS 544  Information Technology for Animal Production  
สศ 545  เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) 
AS 545  Selected Topics in Animal Science  
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง  
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
สศ 550  วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง 

 
 

3 (2-3-5) 
AS 550  Advanced Meat Science  
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สศ 551  การประเมินลักษณะซากและคุณภาพเนื้อขั้นสูง 3 (2-3-5) 
AS 551  Advanced Meat and Carcass Evaluation  
สศ 552  การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์และการจัดการ 3 (2-3-5) 
AS 552  Animal Products Processing and Management  
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง  
2.4) วิทยานิพนธ์ 
สศ 691  วิทยานิพนธ์ 1 
AS 691  Thesis 1 
สศ 692  วิทยานิพนธ์ 2 
AS 692  Thesis 2 

12 หน่วยกิต 
6 (0-18-0) 

 
6 (0-18-0) 

 
  

หมายเหตุ :  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร 
1. รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้เป็นการปรับความรู้พ้ืนฐาน 
3. รายวิชาเสริมพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาท่ีจ าเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต เพ่ือปรับ

พ้ืนฐานเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
2.5)  การสอบประมวลความรู้ 
  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ให้อยู่ในเงื่อนไขและดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทประจ าสาขาวิชา ทั้งนี้ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้             
ไม่เกินหกภาคการศึกษาปกติ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ 
จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ 
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เกณฑ์ก าหนดรหัสและเลขประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 รายวิชาในหลักสูตรฯ มีชื่อรายวิชา และรหัสรายวิชาก ากับไว้ รหัสรายวิชาประกอบด้วยชื่อ
ย่อ หรือเลขรหัสของสาขาวิชา และเลขประจ ารายวิชา 
 
    1   345   รายชื่อวิชา (ไทย) 
 
    สศ  501   ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์ 

AS  501   Research Methodology in Animal Science 
   

 2    รายชื่อวิชา (อังกฤษ) 
 

  
รหัสและเลขประจ ารายวิชามีความหมายดังนี้ 
1. สศ  หมายถึง  รหัสย่อภาษาไทยของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
2. AS  หมายถึง  รหัสย่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
3. หมายเลขตัวแรกของรหัสวิชา (หลักร้อย) เลข “5” และ “6” แสดงถึง ระดับรายวิชาใน

ระดับปริญญาโท 
4. หมายเลขตัวกลางของรหัสวิชา (หลักสิบ) แสดงถึงกลุ่มวิชาในหลักสูตรฯ ดังนี้ 

เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาสถิติและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์ 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์ม 
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

5. เลขตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง ล าดับที่ในหมวดวิชานั้น ๆ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  501 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์ (3) (2) (3) (5) 
สศ  591 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 
สศ  691 วิทยานิพนธ์ 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  692 วิทยานิพนธ์ 2 6 0 18 0 
สศ  592 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 

รวม 6 0 18 0 
 
ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  693 วิทยานิพนธ์ 3 12 0 36 0 
สศ  593 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 

รวม 12 0 36 0 
 
ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  694 วิทยานิพนธ์ 4 12 0 36 0 
สศ  594 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 

รวม 12 0 36 0 
 
หมายเหตุ : ( ) หมายถึง รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีระบบประเมินผลเป็นระบบ S และ U 



มคอ.2 25 

แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  501 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์ (3) (2) (3) (5) 
สศ  510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว์ 3 2 3 5 
สศ  520 เมตาโบลิซึมของโภชนะ 3 2 3 5 
สศ  ... วิชาเอกเลือกวิชาที่ 1 3 2  3  5  
สศ  591 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 

รวม 9 6 9 15 
 
ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  500   พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ 3 2 3 5 
สศ  540 การผลิตสัตว์ในเขตร้อนอย่างยั่งยืน 3 2 3 5 
สศ  ... วิชาเอกเลือกวิชาที่ 2 3 2  3  5  
สศ  ... วิชาเอกเลือกวิชาที่ 3 3 2  3  5  
สศ  592 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 

รวม 12 8 12 20 
 
ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  691 วิทยานิพนธ์ 1 6 0 18 0 
สศ  ... วิชาเอกเลือกวิชาที่ 4 3 2  3  5  
สศ  593 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 

รวม 9 2 21 5 
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ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  692 วิทยานิพนธ์ 2 6 0 18 0 
สศ  594 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 

รวม 6 0 18 0 
 
หมายเหตุ : ( ) หมายถึง รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีระบบประเมินผลเป็นระบบ S และ U 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
1)  รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

สศ 501 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : สศ 320  เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิเคราะห์งานวิจัยทางสัตว์          

หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 จรรยาบรรณของนักวิจัย หลักการในการด าเนินการวิจัย การวางแผนการทดลองและ
ขั้นตอนการวิจัยทางสัตวศาสตร์ การวิเคราะห์และการแปรผลจากข้อมูลส าหรับแผนการทดลองแบบ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิจัยทางสัตว์ รวมถึงรูปแบบในการเสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 501 Research Methodology in Animal Science 3 (2-3-5) 

Prerequisite : AS 320 Experimental Techniques and Analysis in Animal  
Research or As approved by program Committee. 

 The ethics of researcher, concepts of animal science research, experimental 
designs and steps in animal science research, data processing, analysis and 
interpretation of research results, writing and presenting a research report 

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

สศ 591  สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์ทั่วไประดับปริญญาโท 

(บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  2  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 591  Seminar 1 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None 
 Presentation and discussion of topics of interest in the general area of 
animal science for master degree students 

(Lecture 0  hour,  Practice 2 hours,  Self Study  1  hour/week) 
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สศ 592   สัมมนา 2 1 ( 1-2-0 ) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์ทั่วไประดับปริญญาโท 

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

AS 592 Seminar 2 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None 
 Presentation and discussion of topics of interest in the general area of 
animal science for master degree students 

(Lecture 0  hour,  Practice 2 hours,  Self Study  1  hour/week) 
 
สศ 593 สัมมนา 3 1 ( 1-2-0 ) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์  เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ 

(บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  2  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 593 Seminar 3 1 (0-2-1) 
 Prerequisite :  None 
 Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area of 
animal science related to master thesis 

(Lecture 0  hour,  Practice 2 hours,  Self Study  1  hour/week) 
 
สศ 594 สัมมนา 4 1 ( 1-2-0 ) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์  เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ 

(บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  2  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 594 Seminar 4 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None 
 Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area of 
animal science related to master thesis 

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

2) รายวิชาเอกบังคับ (Compulsory Courses) 
สศ 500 พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  สศ 430 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือ 

   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ทฤษฎีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมในการผลิตสัตว์ ทฤษฎีแมทริกซ์  การประเมินค่า
ทางพันธุกรรม การใช้ดัชนีคัดเลือกในการปรับปรุงพันธ์สัตว์ การศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 500 Quantitative Genetics 3 (2-3-5) 
 Prerequisite :  AS 430 Livestock Improvement or equivalence or  

 As approved by program Committee. 
 Theory of animal breeding for animal production, matrix algebra, evaluation 
of genetic parameter, use of index selection and Best Linear Unbias Prediction (BLUP) 
in animal breeding, study and research related to animal breeding. 

(Lecture  2 hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
 
สศ 510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือ  

  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ความสัมพันธ์ของระบบสรีรวิทยาต่าง ๆ ในร่างกายต่อการเจริญเติบโต  และการให้ผลผลิต
ของสัตว์เลี้ยง 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 510 Physiology of Animal Production 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm Animals or  

As a pproved  by program Committee. 
 The relationship between body functions and growth and production of 
farm animals 

(Lecture  2 hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
 
สศ 520  เมตาโบลิซึมของโภชนะ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  คม  320 ชีวเคมีเบื้องต้น หรือ 
 ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ขบวนการย่อยอาหาร การดูดซึม การขนส่ง และเมทาบอลิซึมของโภชนะในระดับเซลล์ 
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาการย่อยอาหารและ   
เมทาโบลิซึมของโภชนะในเซลล์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 520 Nutrient Metabolism 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or  
  As approved by program  Committee. 
 Process of digestion, absorption, transportation and metabolism of nutrients 
at cellular level, hormones associated with the digestive system, factors related to 
the physiology of the digestive system, and metabolic absorption of nutrients in the 
cell 

(Lecture 2 hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
 
สศ 540  การผลิตสัตว์ในเขตร้อนอย่างยั่งยืน   3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในเขตร้อน ผลกระทบของการเลี้ยงสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหา 
สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิตสัตว์ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิ 
ต่อการเลี้ยงสัตว์ ความเครียดจากความร้อน การจัดการสัตว์และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใน
เขตร้อนอย่างยั่งยืน 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 540 Sustainable Animal Production in the Tropics 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
 Animal production in tropical area, the impact of animal production on the 
environment, concern of the world global warming and climate change on animal 
production, effect of environment and temperature on animals, heat stress, the 
management of animal and environment, the development of sustainable animal 
production in the tropics 

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

3) รายวิชาเอกเลือก (Elective Courses) 
กลุ่มวิชาสถิติและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
(Courses in Statistic and Animal Breeding) 

สศ 502 พันธุศาสตร์ประชากร 3 (2-3-5) 
   วิชาบังคับก่อน : สศ 430  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือ 
     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การศึกษาพารามิเตอร์ของประชากร ความสมดุล  
และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะ การศึกษา
ความสัมพันธ์ร่วมทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากร 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 502 Population Genetics 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 430 Livestock Improvement or  

As approved by program Committee. 
 Population genetics and evolution, parameters of the population, H-W 
equilibrium, factors affecting gene frequencies, a study of variation, study of the 
correlation between genes and environment, review literatures related to population 
genetics 

(Lecture  2 hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
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สศ 503 เทคนิคชีวโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3 (2-3-5) 
  วิชาบังคับก่อน : สศ 430  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือ 
      ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 การใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  การท า
โคลนนิ่ง การคัดเลือกพันธุ์โดยเครื่องหมายพันธุกรรม  การท าแผนที่พันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
เพ่ือให้ทนต่อโรคโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม การศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

AS 503 Molecular Techniques for Animal Improvement 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 430 Livestock Improvement or  
    As approved by program Committee. 
 Principles of using genetic engineering techniques and the latest 
technologies in animal breeding such as cloning, selection of genetic markers, gene 
mapping, breeding animals for disease resistance, study and research related to 
animal breeding 

(Lecture 2  hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
 
สศ 504 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติส าหรับสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุศาสตร์สัตว์และข้อมูลสัตวศาสตร์ทั่วไป การจัดการข้อมูลดิบ  
เพ่ือใช้วิเคราะห์ทางสถิติและคอมพิวเตอร์ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง เทคนิคการวิเคราะห์
หลายตัวแปรการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติและไม่ปกติ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 504 Biostatistical Data Analysis for Animal Science 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
 Biostatistical data analysis for animal genetics and general animal science 
data, data manipulation and computerization, advanced technique in data analysis, 
multivariate analysis, normal and non-normal data analysis 

(Lecture 2  hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
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สศ 505  การประเมินพันธุกรรมปศุสัตว์        3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้ทฤษฎีทางพันธุกรรมเพ่ือการคัดเลือกพันธุ์สัตว์รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าเทคนิคใหม่ ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงพันธุกรรมปศุสัตว์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 505 Livestock Genetic Evaluation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
 The use of genetic theory for animal breeding and selection, including the 
study on modern techniques for livestock improvement 

(Lecture  2 hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา (Courses in Animal Physiology) 

สศ 511 วิทยาเอนโดไครของสัตว์เลี้ยง 3 (2-3-5) 
   วิชาบังคับก่อน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือ 
     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 การท างานของระบบฮอร์โมน ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับขบวนการเมตาบอลิซึมของโภชนะ 
ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์ การใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 511 Endocrinology of Domestic Animals 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm Animals  or  
   As approved by program Committee. 
 Endocrine function, hormones related to nutrient metabolism, reproductive 
hormones, and the use of hormones in animal production 

(Lecture  2 hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
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สศ 512 สรีรวิทยาการให้น้ านม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 414 การให้นม หรือ 
      ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 สรีรวิทยาของเต้านม  การสังเคราะห์น้ านม  และเมตาบอลิซึมของโภชนะในเต้านม  
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเต้านม  และการหลั่งน้ านม ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและ
องค์ประกอบของน้ านม   

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ   3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 512 Physiology of Lactation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 414 Lactation or  

As approved by program Committee. 
  Physiology of mammary gland, milk synthesis, metabolism of nutrients in 
mammary gland, hormones associated with the development of mammary gland, 
milk secretion and factors affecting the milk yield and composition 

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

สศ 513 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือ 
     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
  สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 
กลไกของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ สรีรวิทยาของเซลล์
สืบพันธุ์ เทคนิคในการศึกษาเก่ียวกับตัวอ่อน และเทคโนโลยีที่ช่วยในการเจริญพันธุ์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 513 Reproductive Physiology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm Animals  or  

As approved by program Committee. 
 Principles of the reproductive physiology in mammals and poultry, 
gametogenesis, the mechanism of hormones associated with reproduction, cell 
changes; physiology of sex cells, techniques for embryo studies, and assisted 
reproductive technology 

(Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
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สศ 514 สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน  : สศ 310 กายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือ  
     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 เซลล์และการพัฒนาของเซลล์ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต ปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
พันธุกรรม และโภชนาการที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ การใช้ความรู้พ้ืนฐานทาง
สรีรวิทยาการเจริญเติบโตเพ่ือพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 514 Growth Physiology of Domestic Animals 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm Animals or  

As approved by program Committee. 
  Cell and cell development, hormones releted to animal growth, factors 
affecting on animal growth, the use of growth physiology knowledge to improve 
livestock production 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว ์(Courses in Animal Nutrition) 

สศ 521 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ  

 สศ 402 โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค หรือ   
 สศ 403 อาหารและการให้อาหารสุกร  
 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง จุลชีพในกระเพาะหมัก กระบวนการหมักย่อย การ
ดูดซึม  และเมตาบอลิซึมของโภชนะในร่างกาย การควบคุมการกินอาหาร โภชนพันธุศาสตร์ในการผลิต
สัตว์เคี้ยวเอ้ือง เทคนิคการวิจัยทางโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 521 Ruminant Nutrition 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 301 Poultry Nutrition or  

AS 402 Cattle Feeds and Feeding or  
AS 403 Swine Feeds and Feeding or 
As approved by program Committee. 

 Digestive system of ruminants, rumen microbe, ruminal fermentation 
absorption and metabolic process of nutrients in the animal body, control of feed 
intake, nutrigenomic in ruminant production, research techniques in ruminant nutrition 

(Lecture  2 hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
 
สศ 522 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ  

 สศ 402 โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค หรือ   
 สศ 403 อาหารและการให้อาหารสุกร หรือ 
 ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 การใช้ประโยชน์ของพลังงาน กรดอะมิโน ไวตามิน และแร่ธาตุของสุกร สัตว์ปีก และ              
สัตว์เลี้ยง เพ่ือการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต อาการผิดปกติจากการขาด และการได้รับโภชนะต่าง 
ๆ มากเกินความต้องการ ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพในการผลิตสัตว์
ไม่เคี้ยวเอ้ือง และการปรับปรุงอาหารสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ืองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตร้อน 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 522 Non-Ruminant Nutrition 3 (2-3-5) 
 Prerequisite :  AS 301 Poultry Nutrition or  

AS 402 Cattle Feeds and Feeding or  
AS 403 Swine Feeds and Feeding or 
As approved by program Committee. 

 Principles of utilization of energy, amino acid, vitamins and minerals in the 
body of pig, poultry, and pet animals for growth and productive, symptoms of 
deficiency or malnutrition, relationship between various nutrients that influence 
efficiency in the production of non – ruminant animal, the improvement of non – 
ruminant animal feed to suit the tropical environment 

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



มคอ.2 37 

สศ 523 อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ  

 สศ 402 โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค หรือ   
 สศ 403 อาหารและการให้อาหารสุกร หรือ 
 ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระบบและการจัดการในโรงงานอาหารสัตว์ ลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบอาหารสัตว์
ประเภทต่าง ๆ การสุ่ม การวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและอาหารส าเร็จรูป การเตรียม
และการเก็บรักษาวัตถุดิบ การผสมสื่อผสมล่วงหน้า กระบวนการอัดเม็ดและเอ๊กซ์ทรูด การทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องผสมและการสูญเสียปริมาณอาหารในโรงงาน ธุรกิจและการขนส่งอาหารสัตว์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 523 Feed Manufacturing and Quality Control 3 (2-3-5) 
 Prerequisite :  AS 301 Poultry Nutrition or  

AS 402 Cattle Feeds and Feeding or  
AS 403 Swine Feeds and Feeding or  
As approved by program Committee. 

 Feed manufacuring system and management, characteristics and quality of 
feed stuffs, feed and feed stuffs sampling analysis and quality control, feed 
preparation and preservation, premixing, pelleting and extrusion, mixer performance 
testing, feed business and logistic    

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

สศ 524 สารเสริมในอาหารเพ่ือการผลิตปศุสัตว์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ  
   สศ 402 โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค  หรือ  

สศ 403 อาหารและการให้อาหารสุกร หรือ 
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ประเภทของสารเสริมอาหารสัตว์ สารกระตุ้นการเจริญเติบโตและช่วยปรับปรุงสุขภาพของ
สัตว์ สารพิษและสารยับยั้งสารพิษในอาหารสัตว์ สารดัดแปลงกระบวนการเมแทบอลิซึม สารปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สารถนอมอาหารสัตว์ บทบาทของสารเสริมต่อการให้ผลผลิตของสัตว์ใน
ระดับเซลล์  

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 



มคอ.2 38 

AS 524 Feed Additives for Livestock Production 3 (2-3-5) 
 Prerequisite :  AS 301 Poultry Nutrition or  

AS 402 Cattle Feeds and Feeding or  
AS 403 Swine Feeds and Feeding or  
As approved by program Committee. 

  Types of feed additives, growth promoters and health improvement agents, 
toxin and toxins binders and detoxicators, metabolic modifiers, animal product 
quality improvement, feed preservatives, role of feed additives in animal production 
at cellular level  

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

กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์ 
สศ 530 การจัดการสุขภาพสัตว์ 3 (2-3-5) 
   วิชาบังคับก่อน : ชว 330 จุลชีววิทยา หรือ 
      ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ความส าคัญของสุขภาพสัตว์  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่าง  
host กับ agent  การป้องกันโรคระบาดโดยวิธี  Biosecurity  มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ประเภทต่าง ๆ 
สวัสดิภาพสัตว์และสุขภาพสัตว์  การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร ระบบการจัดการทางเลือกเพ่ือป้องกัน
โรคในฟาร์มปศุสัตว์  การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5  ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 
AS 530 Animal Health Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : BI 330 Microbiology or  

As approved by program Committee. 
 The course focuses on the importance of animal health factors that affect 
animal health, the relationship between host and agent of disease outbreaks, 
biosecurity, farm animal standards, animal welfare and animal health; Good 
Agricultural Practice (GAP), and alternative management to prevent disease in a 
livestock farm, herd health management.  

(Lecture  2  hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
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สศ 531 จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  330 จุลชีววิทยา หรือ 
     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 การแบ่งกลุ่มและสัณฐานวิทยาของจุลชีพที่ก่อโรคชนิดต่าง ๆ ในสัตว์  ความสัมพันธ์แบบ
โฮสต์พาราไซต์  คุณสมบัติโดยทั่วไปของเชื้อจุลชีพแต่ละชนิด  โรคส าคัญที่เกิดในสัตว์  วิธีการเพาะ
เชื้อจุลชีพแต่ละชนิด วิธีการเพ่ิมจ านวน การก่อโรค  การตรวจวินิจฉัยจุลชีพแต่ละชนิด ระบาดวิทยา
ของจุลชีพแต่ละชนิด การป้องกันจุลชีพและการใช้วัคซีน 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 531 Animal Microbiology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : BI 330 Microbiology or  
   As approved by program Committee. 
 Principles of taxonomy and morphology of microorganisms that cause 
disease in animals, relationship types between host and parasite, general features of  
microorganisms, important animal diseases, culture methods for microorganisms,  
how microbial pathogens increase, diagnosis, epidemiology and protection of 
microbes, and use of vaccines 

(Lecture 2  hours,  Practice  3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
 
สศ 532 อิมมูโนวิทยาทางสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) 
   วิชาบังคับก่อน :  ชว 330 จุลชีววิทยา หรือ 

 ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 เซลล์วิทยา การพัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจน และ แอนติบอดี้คอมพรีเมนท์ 
การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ ภูมิคุ้มกันแบบสารน้ า ภูมิคุ้มกันร่างกายต่อการติดเชื้อจุล
ชีพ การทดสอบภูมิคุ้มกัน โมโนโคลนอลแอนตีบอดี 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 532 Animal Immunology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : BI 330 Microbiology or  
    As approved by program Committee. 
 Cytological development of the immune system, antigens and antibodies, 
organ transplant; Major Histocompatibility Complex (MHC); Cell Mediated Immunity 
(CMI); Humoral Mediate Immunity (HMI), immunity testing and monoclonal antibodies 

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

กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์ม 
สศ 541  การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 3 (2-3-5) 
   วิชาบังคับก่อน : สศ 450  การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ หรือ 
      ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ปัญหาและผลกระทบจากการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิด เทคโนโลยี  
และวิธีการในการจัดการของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผลกระทบของก๊าซแอมโมเนีย และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในการเลี้ยงสัตว์ ผลของความเครียดจากความร้อน ความหนาวเย็น ต่อปศุสัตว์
และสัตว์ปีก ความสัมพันธ์ของการออกแบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการเกิดก๊าซแอมโมเนีย วิธีการ
ปรับปรุงการออกแบบโรงเรือนเพ่ือลดความเครียดในสัตว์เลี้ยง วิธีการออกแบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
ลดของเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือการผลิตอาหารปลอดภัย  
 (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 541 Environmental Management in Animal Farm 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : AS 450 Environmental Management in Livestock Farm or  
    As approved by program Committee. 
 Environmental problem and impacts from animal farm development, 
environmental management concepts and technologies for farm animals, the effects 
of ammonia and carbon dioxide on animals, the effect of heat and cold stress on 
animal, the relation between house design and ammonia production, housing design 
improvement to reduce stress in animal, how to design animal house to reduce waste 
and improve environmental friendly, Applied knowledge for food safety  

(Lecture  2 hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
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สศ 542 โภชนศาสตร์สัตว์และสิ่งแวดล้อม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับการผลิตปศุสัตว์ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อความเครียด
และสมรรถภาพทางการผลิตของสัตว์ ผลกระทบของการผลิตสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
การใช้เทคนิคทางโภชนศาสตร์เพ่ือลดความเครียดของสัตว์ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลด
ผลกระทบจากการเลี้ยงสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 542 Environment and Animal Nutrition 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
 Reletionship between environment and animal production, the effect of 
environment on animal stress and performance, the effect of livestock production 
on environmental changing, the use of nutritional technique to reduce impact of 
environment on animal stress, reducing livestock production impact on the 
environment 

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

สศ 543 การผลิตสัตว์เชิงธุรกิจ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 อุตสาหกรรมและการตลาดปศุสัตว์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ระบบการผลิตสัตว์เชิง
ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การวางแผนการธุรกิจ การจัดการ จนถึงการตลาดผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม มาตรฐานการผลิตปศุสัตว์
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 543 Commercial Livestock Production 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
 Industrial and marketing of domestic animal at national and international 
level, commercial livestock production systems through supply chain from business 
planning, management, marketing of products and processed products from animals, 
modern technology in industrial livestock production, livestock production standards 
and related laws 
 (Lecture 2  hours,  Practice 3 hour,  Self Study  5  hours/week) 
 
สศ 544 สารสนเทศทางการผลิตสัตว์ 3 (2-3-5) 
  วิชาบังคับก่อน : คพ 200 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือ  
     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 การจัดการฟาร์มโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บเอกสารตลอดจนการ
สืบค้นข้อมูลการจัดส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่และสืบค้นเพ่ิมเติมในระบบอินเตอร์เน็ต 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 544 Information Technology for Animal Production 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : CS 200 Introduction to Computers or  
    As approved by program Committee. 
 Farm management applying information technology, using a computer 
program for search and storage and delivery of information for online publishing 

(Lecture  2 hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
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สศ 545 เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษา ค้นคว้า ในหัวข้อเฉพาะที่ส าคัญและน่าสนใจทางสัตวศาสตร์ ซึ่งต้องเป็นหัวข้อที่
เป็นปัจจุบัน อาทิเช่น การผลิตสัตว์ที่ลดการใช้ยา กฎหมายอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ ธุรกิจ
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ ระบบการขนส่งสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ในลักษณะการน าข้อมูลที่ศึกษามา
วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกันและเรียบเรียงเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักการวิชาการ โดยหัวข้อ
ที่ศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ ภายใต้การให้ค าปรึกษาและการดูแลจากคณะกรรมการที่ปรึกษาที่
ได้รับการมอบหมาย 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 545 Selected Topics in Animal Science 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
 A study on a specific, interesting and current topic in animal science. For 
example Animal production reduces the use of drugs, Livestock Industry Law, 
Livestock Business Management, Transportation system  and Supply chain. The 
nature of information in the study should be analyzed, discussed and reported using 
the principles of academic research. Topics to be covered must be approved and 
under advisement from the assigned advisory committee 

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

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
สศ 550 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง 3 (2-3-5) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างส่วนประกอบรูปร่าง และสรีรวิทยาของเซลล์กล้ามเนื้อ การเจริญเติบโตและการ
พัฒนาของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของกล้ามเนื้อการเน่า
เสียของเนื้อและจุลชีววิทยาของเนื้อสัตว์  เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 550 Advanced Meat Science 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
 Principles of anatomy and physiology of muscle cells, growth and development 
of muscles and tissues involved, physical and biochemical properties of muscle, 
decomposition and microbiology of meat, research techniques in meat science 

(Lecture  2 hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
 
สศ 551  การประเมินลักษณะซากและคุณภาพเนื้อขั้นสูง      3 (2-3-5) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะที่ดีของสัตว์ให้เนื้อ การประเมินตัวสัตว์ก่อนเข้าสู่กระบวนการฆ่า ขั้นตอนของ
กระบวนการฆ่าและช าแหละที่ส่งผลต่อผลผลิตซาก การประเมินลักษณะซากของสัตว์ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ในด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณภาพของเนื้อสัตว์ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะซากและคุณภาพของเนื้อ 

  (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 551  Advanced Meat and Carcass Evaluation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
 The selection of meat animal, evaluation of live animal before slaughter, 
effect of animal slaughter process on carcass yield, Evaluation of carcass 
characteristic in term of yield grade and quality grade, factors affecting on meat 
quality, meat quality analysis, research on meat quality and carcass evaluation  

(Lecture  2  hours,  Practice  3 hours,  Self Study   5  hours/week) 
 
สศ 552  การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์และการจัดการ     3 (2-3-5) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และข้ันตอนการผลิตสัตว์จากฟาร์มถึงผู้บริโภค เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ควบคุมโดยระบบมาตรฐานสากล ระบบการก าจัดของ
เสียจากการผลิตและแปรรูป  การศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในการตั้งฟาร์มและโรงงานที่
เกี่ยวข้อง  ทัศนศึกษาในฟาร์มมาตรฐานและโรงงานแปรรูปที่ได้รับมาตรฐาน 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 552 Animal Products Processing and Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
 Principles of standard of farm animal and the production process from farm 
to consumer, processing animal products regulated by international standards, waste 
management system from production and processing, the effects on the 
environment in setting up farms and related facilities, the course also organizes 
excursions to some standardized farms and processing plants 

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

4) วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
สศ 691 วิทยานิพนธ์ 1 6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ก าหนดกรอบแนวคิด การออกแบบ
การทดลอง และวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือเลือกหัวข้อวิจัย พร้อมเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

(บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  18  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 691 Thesis 1 6 (0-18-0) 
 Prerequisite : None 
 Review the literature related to the master thesis, conceptional framework, 
experimental design and thesis planning, emphasize the discussion with advisory 
committee to select research topic and propose proposal. 

(Lecture 0  hour,  Practice 18 hours,  Self Study  0  hour/week) 
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สศ 692  วิทยานิพนธ์ 2        6 (0-18-0) 
  วิชาบังคับก่อน : สศ 691 วิทยานิพนธ์ 1  

แผน ก แบบ ก 1 การท าวิทยานิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและเทคนิคการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับอาจารย์ที่ปรึกษา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าวิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 2 การท าวิทยานิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและเทคนิคการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น 
การสังเคราะห์องค์ความรู้ เพ่ือแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ท าวิจัย การประมวล                   
องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์เพ่ือการเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยและการน าเสนอทางวิชาการ 
และเพ่ือการเขียนอธิบายอย่างชัดเจนและกระทัดรัดในเล่มวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์ตาม
มาตรฐานการพิมพ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  18  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 692 Thesis 2 6 (0-18-0) 
 Prerequisite : AS 691  Thesis 1  

Plan A Type A 1 :  Research conduction with creativeness, theory and 
analysis techniques with instruments, data collection and interpretation, discussion 
with advisory committee and solving research problems. 
  Plan A Type A 2 : Research conduction with creativeness, theory and 
analysis techniques with instruments, data collection and interpretation, 
development of independent thinking and expression of opinion, integration of 
research knowledge for research publication, academic presentation and thesis 
writing in clear and concise manner; thesis preparation must be done according to 
Maejo University guidelines. 

(Lecture 0  hour,  Practice 18 hours,  Self Study  0  hour/week) 
 
สศ 693 วิทยานิพนธ์ 3 12 (0-36-0) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 692 วิทยานิพนธ์ 2  
 การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ  การประมวล
องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยและการน าเสนอทางวิชาการ 

(บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  36 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 693  Thesis 3        12 (0-36-0) 
 Prerequisite : AS 692 Thesis 2  
 Research data collection and interpretation, independent thinking and 
personal development, integration of research knowledge for research publication 
and academic presentation. 

(Lecture 0  hour,  Practice 36 hours,  Self Study  0  hour/week) 
 
สศ 694  วิทยานิพนธ์ 4        12 (0-36-0) 
 วิชาบังคับก่อน : สศ 693 วิทยานิพนธ์ 3  
 การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์องค์
ความรู้เพ่ือแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ท าการวิจัย ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพ่ือการ
เขียนอธิบายอย่างชัดเจนและกระทัดรัดในเล่มวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานการพิมพ์
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  36  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 694 Thesis 4 12 (0-36-0) 
 Prerequisite : AS 693 Thesis 3  
 The development of independent thinking and expression of opinion, 
creating and integration knowledge which reflects research gained for thesis writing in 
clear and consise manner; thesis preparation must be done according to Maejo 
University guidelines. 

(Lecture 0  hour,  Practice 36 hours,  Self Study  0  hour/week) 
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3.2  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวบัวเรียม  
มณีวรรณ ์

Ph.D. 
M.Sc. 
วท.บ. 

Agriculture 
Agriculture 
เคม ี

Ehime University, Japan 
Kagawa University, Japan 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2548 
2545 
2538 

2 อาจารย ์ นายอานนท์   
ปะเสระกัง 
 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์- 
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2551 
2545 

3 อาจารย ์ นางสาววันทมาส 
จันทะสินธุ ์

Ph.D. 
 
M.Sc. 

 
วท .บ.  

Animal Science 
 
Animal Science 
 
สัตวศาสตร ์

National Pingtung  
University, Taiwan 
National Pingtung  
University, Taiwan 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2559 
 
2552 

 
2550 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 

1 รองศาสตราจารย ์ นายญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Agriculture-
Ruminant 
Nutrition 
เกษตรศาสตร-์ 
การผลิตสัตว ์
เกษตรศาสตร ์

The University of 
Sydney, Australia 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2537 
 
 

2529 
 

2525 
2 รองศาสตราจารย ์ นายสุกิจ 

ขันธปราบ 
Dr.sc. 
agr. 

M.Sc. 
 

ทษ.บ. 

Animal Science 
 
Animal Science 
 
สัตวศาสตร-์สัตว์ปีก 

Kyushu Tokai University, 
Japan 
Central Luzon State 
University, Philippines 
สถาบันเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

2540 
 

2527 
 

2525 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายประภากร 
ธาราฉาย 

Ph.D. 
 

วท .ม.  
ทษ .บ.  

Animal Functional 
Anatomy 
สัตวศาสตร ์
สัตวศาสตร-์สัตว์ปีก 

Ehime University, Japan 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

2544 
 
 

2535 
2532 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวทองเลียน 
บัวจูม 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

Agriculture-Animal 
Science 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สัตวศาสตร์ 

Ehime University, Japan 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

2549 
 

2541 
2537 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายวิวัฒน์ 
พัฒนาวงศ์ 

วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เกษตรศาสตร์ 
เทคโนโลยีการเกษตร
-การผลิตสัตว์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2553 
2547 
2544 

6 อาจารย ์ นายมงคล 
ยะไชย 

ปร.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

เทคโนโลยีอาหาร 
เกษตรศาสตร-์ 
สัตวศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2552 
2546 

 
2543 
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 

7 อาจารย์ สพ.ญ. นางสาวกฤดา 
ชูเกียรติศริ ิ

วท .ด.  
 

วท .ม.  
สพ .บ.  

อายุรศาสตร ์
สัตวแพทย ์
อายุรศาสตรส์ัตว์ปีก 
สัตวแพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2555 
 

2550 
2547 

8 อาจารย ์ นายจุฬากร 
ปานะถึก 

ปร .ด.  
วท .บ.  

สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2556 
2551 

9 อาจารย ์ นายจ ารญู 
มณีวรรณ 

Ph.D 
วท .ม.  
ทษ .บ.  

Animal Science 
เกษตรศาสตร ์
สัตวศาสตร ์

Ehime University, Japan 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

2557 
2543 
2530 

10 อาจารย ์ นายสุบรรณ 
ฝอยกลาง 

ปร .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

สัตวศาสตร ์
สัตวศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2553 
2548 

11 อาจารย ์ นายภาคภมู ิ
เสาวภาคย ์

ปร.ด. 
วท .ม.  

 
วท .บ.  

สัตวศาสตร ์
เทคโนโลย ี
การผลิตสัตว ์
เทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนาร ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2559 
2552 

 
2547 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 

1 ศาสตราจารย ์ นายเมธา 
วรรณพัฒน ์

Ph.D. Ruminant 
Nutrition 

North Dakota State 
University, U.S.A. 

2523 

2 รองศาสตราจารย ์ นางเยาวมาลย ์
ค้าเจรญิ 

Ph.D. Animal Nutrition Iowa  State University, 
U.S.A. 

2519 

3 รองศาสตราจารย ์ นางบุญล้อม 
ชีวะอิสระกลุ 

Dr. 
Agr. 

Tierernaehrung Georg - August University 
of Goettingen, Federal 
Republic of Germany 

2523 

4 รองศาสตราจารย ์ นางจุฑารัตน ์
เศรษฐกุล 

Dr. Agr. 
(Cum. 
Laude) 

Meat  Science Stuttgart University,  
Federal Republic of 
Germany 

2527 

5 ศาสตราจารย ์ นายสัญชัย 
จตุรสิทธา 

Dr. 
Agr. 

Meat  Science Georg - August University 
of Goettingen, Federal 
Republic of Germany 

2539 

6 Associate 
Professor 

Dr. Matsumoto 
Yoshiki 

Ph.D. Medicine Osaka Prefecture 
University 

 

7 รองศาสตราจารย ์ นายบุญเสรมิ 
ชีวะอิสระกลุ 

Dr. 
Agr. 

Trierernaehrung Georg - August University 
of Goettingen, Federal 
Republic of Germany 

2524 

8 กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่และประธาน 
คณะผู้บริหารบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด

)มหาชน(  

นายอดิเรก 
ศรีประทักษ์ 
 

วท.ด. 
(กิตต ิ
มศักดิ์) 

สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2536 

9 รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
บริหาร 
สายงานปฏิบตัิการ
กลุ่มธุรกิจอาหาร 
เครือเบทาโกร 
 

นายณรงค์ชัย 
ศรีสันติแสง 

ปร.ด. 
(กิตต ิ
มศักดิ์  

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมการ
ผลิตสัตว ์

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2555 

58 
57 
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มคอ. 2 

59 
60 
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 

10 ประธานกรรมการ 
บริษัท สหฟาร์ม
จ ากัด และบริษัท 
ในเครือ 

นายปัญญา 
โชติเทวัญ 

ทษ.ด. 
(กิตต ิ
มศักดิ์) 

สัตวศาสตร ์
 

สถาบันเทคโนโลย-ี
การเกษตรแม่โจ ้

2526 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
มีการศึกษาดูงาน การเข้าเยี่ยมชม การจัดประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ทางประสบการณ์ภาคสนาม 
1) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางการผลิตสัตว์ได้อย่างเหมาะสม 
2) ได้ประเด็นหัวข้องานวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต 

4.2 ช่วงเวลา 
การเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม สามารถด าเนินกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 

2 ของทุกชั้นปี โดยแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกรณีศึกษาในวิชาเรียน ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้สอน 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย 

1) ก าหนดให้ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษาท่ี 2 
2) ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
3) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปีการศึกษา   
ทัง้นี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ .

2560 ก าหนด 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

จัดให้นักศึกษาท างานวิจัยตามโจทย์ที่สนใจ โดยศึกษาและวิจัยอย่างเป็นระบบในเชิง
วิทยาศาสตร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน
ความก้าวหน้าหรือเล่มวิทยานิพนธ์ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีองค์ความรู้จากการวิจัย 
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติและ 

คณิตศาสตร์ 
5) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่น 
6) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 

62 
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5.3 ช่วงเวลา 
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

- แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์  จ านวน  36  หนว่ยกิต 

- แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์  จ านวน  12  หนว่ยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

1) อาจารย์ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
โดยนักศึกษาผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของอาจารย์และหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ติดตามการท างานของนักศึกษา ตลอด 16  สัปดาห์ 

3) หลักสูตรเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

4) หลักสูตรมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการท างานวิจัยทั้งในและ
นอกเวลาราชการ  

5) หลักสูตรเตรียมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นส าหรับการท างาน
วิจัย ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และในห้องปฏิบัติการของคณะฯ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) การประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2) ใช้ระบบการให้คะแนน (Grading) และระดับแต้มคะแนน (Grade point) ในการ

ประเมินผล 
3) นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของ

บัณฑิตวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาจากการสอบของสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. เป็นมหาบัณฑิตที่มีความรู้และ
ทักษะเป็นเลิศในด้านการผลิต
สัตว์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 
1.  การสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงผลกระทบของการผลิตสัตว์ที่มีต่อความความปลอดภัย    
ของผู้ผลิตเอง ผู้บริโภค ตลอดจนสิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทาง
ในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ 
2. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความ
ช านาญจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยายพิเศษหรือฝึกอบรม
ให้แก่นักศึกษา 
3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และให้เกิดการยอมรับจากภายนอก 
ตัวช้ีวัด 
1. นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมถึงสามารถ
น าเสนอแนวทางในการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยได้ 

2. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

3. นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 คน 

4. นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษอย่างน้อยปี
ละครั้ง 

2. มีภาวะผู้น าในวงวิชาการด้านสัตว
ศาสตร์ในระดับชาติ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานหรือได้รับค าปรึกษาจาก

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน                 
สัตวศาสตร์  
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 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการเป็นผู้น าทางด้านสัตวศาสตร์ 
หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัด 
1. นักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 คน ได้รับโอกาสไปฝึกงานกับ

เชี่ยวชาญในหน่วยงานภายนอกในด้านสัตวศาสตร์ 
2. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า

อย่างน้อยปีละครั้ง 
3. มีวัฒนธรรมการวิจัยที่เข้มแข็ง 

(Strong Research Culture) 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่

ปรึกษา เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์จาก
แหล่งทุนต่าง ๆ  

2. กระตุ้นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยระหว่าง
นักศึกษากับคณาจารย์ โดยการจัดประชุมสัมมนา  

3. จัดการบรรยายพิเศษให้นักศึกษาตระหนักรู้ด้าน
จรรยาบรรณของการวิจัยด้านสัตวศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
1. นักศึกษาเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายใน 1 ปี
การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย 
3. นักศึกษาเข้าร่วมอบรมจรรยาบรรณของการวิจัยและไม่ท า
ผิดจรรยาบรรณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 

4. มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ทางสัตวศาสตร์ผ่านทางสื่อ

สารสนเทศสมัยใหม่ 
2. จัดอบรมความรู้เพ่ิมเติมเฉพาะด้าน ส าหรับการใช้

สารสนเทศทางการศึกษาร่วมกับส านักหอสมุด หรือศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ตัวช้ีวัด 
1. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 สามารถเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ทางสัตวศาสตร์ต่าง ๆ ผ่านสื่อ
สารสนเทศสมัยใหม่ 

2. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือน าเสนอ จัดท ารายงานและ/หรือโปสเตอร์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) มีความยึดมั่นในความดีงามทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อ

เวลา 
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรม และจริยธรรมที่

ซับซ้อน 
3) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และ

จริยธรรม 
2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา และ
การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 

2) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดย
ยกตัวอย่าง จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอย่าง 

3) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ ในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากการตรงต่อเวลา การมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์

สุจริตของนักศึกษา 
3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษาได้
อย่างถ่องแท้ 

2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาการของตนกับสาขา 
วิชาที่เก่ียวข้อง 

3) มีความสามารถในการประเมินค่า และพัฒนาสาขาวิชาของตนให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงใหม่ในระดับชาติ 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์

จ าลองบทบาทสมมติ การอภิปรายเป็นกลุ่ม โดยน าเนื้อหาที่เรียนมาประสม
ประสานกับเนื้อหาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ มี
การแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย 

2) การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยว และกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน และ
ผู้เรียนมีความสนใจ 

3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่ 
4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
5) การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝากกระบวนการคิด วิเคราะห์และ

วิพากษ์ ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม 
6) การตรวจสอบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรอบรู้ การสอบวิทยานิพนธ์ 
2) ประเมินจากรายงานที่มอบหมาย โครงร่างวิทยานิพนธ์ และการน าเสนอ 
3) ประเมินจากความก้าวหน้าของการด าเนินการทดลองวิจัยและการสรุปผล 

การทดลอง 
 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์อย่างเป็น
ระบบ 

2) มีความสามารถในการออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ได้ 

โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไข

ปัญหา เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (Problem-Based Learning) 
หรือ การจัดท าโครงการ (Project Based Learning) 
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3) มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องน ามาบูรณาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(Research-Based Learning) 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว เช่น โครงการ

หรืองานวิจัยที่มอบหมาย 
2) การประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
3) การประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 
4) การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรอบรู้ การสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตส านึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเคารพสิทธิของผู้อื่น 
2) มีความสามารถในการจัดการเกีย่วกับข้อโต้แย้ง และปัญหาต่าง ๆ 
3) มีทักษะการเป็นผู้น าและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือ
การสัมมนาเก่ียวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

2) ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม สมาชิก
กลุ่มและผู้รายงานผล 

3) การวางแผนในการด าเนินการวิจัย ซึ่งต้องติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืนใน
การหาข้อมูล ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการ 

4) การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการ 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกเก่ียวกับหน้าที่ได้รับมอบหมาย และการ

เคารพสิทธิของผู้อื่น ระหว่างการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการ
สัมมนา 

2) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ขณะท ากิจกรรมกลุ่มและ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

3) ประเมินพฤติกรรมของการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ต่างๆ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการข้อโต้แย้ง และปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยเพ่ือนร่วม
ชั้นและอาจารย์ผู้สอน 

4) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้น า ซึ่งมีความ
รับผิดชอบ การจัดวางระบบการท างานร่วมกับผู้อื่น 

5) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม 
 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล คัดกรอง 

และน าเสนอข้อมูลได ้
2) มีความสามารถใช้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบุคคล               

ต่างๆ ในวงการวิชาการระดับชาติ 
3) มีความสามารถในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปสิ่งตีพิมพ์ใน

ระดับชาติ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล คัดกรอง และน าเสนอข้อมูลได้ 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและ

การฟังในเชิงวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
3) การจัดท ารายงานการค้นคว้า รายงานสัมมนา และต้นฉบับวารสารส าหรับ

ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินความสามารถในการน าเสนอรายงานในวิชาสัมมนา 
2) ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
3) ประเมินจากรายงานการค้นคว้า รายงานสัมมนา และผลงานทางวิชาการที่

ได้เผยแพร่ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1) วิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
สศ 501  ระเบียบวิธีการวิจัยทาง                                   
            สัตวศาสตร์               

 

สศ 591 สัมมนา 1                

สศ 592 สัมมนา 2                

สศ 593 สัมมนา 3                

สศ 594 สัมมนา 4                

2) วิชาเอกบังคับ 
สศ 500 พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ                

สศ 510  สรีรวิทยาการผลิตสตัว์                 

สศ 520 เมตาโบลิซึมของโภชนะ                

สศ 540 การผลติสตัว์ในเขตร้อน 
           อย่างยั่งยืน 

               

3) วิชาเอกเลือก 
กลุ่มวชิาสถิติและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
สศ 502  พันธุศาสตร์ประชากร                 

สศ 503 เทคนิคชีวโมเลกลุเพื่อการ 
           ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

               

สศ 504  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง 
           ชีวสถิติส าหรับสตัวศาสตร์ 

               

สศ 505  การประเมินพันธุกรรม 
           ปศุสัตว ์

               

หมายเหตุ  :    หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวชิาสรีรวิทยา 
สศ 511 วิทยาเอนโดไครของสัตว์เลี้ยง                

สศ 512 สรีรวิทยาการให้น้ านม                

สศ 513 สรีรวิทยาการสืบพันธุ ์                

สศ 514 สรีรวิทยาการเจริญเติบโต 
           ของสัตว์เลี้ยง 

               

กลุ่มวชิาโภชนศาสตร์สัตว์ 
สศ 521 โภชนศาสตร์สตัว์เคี้ยวเอือ้ง                

สศ 522 โภชนศาสตรส์ัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง                

สศ 523 อุตสาหกรรมโรงงานอาหาร 
           สัตว์และการควบคมุคุณภาพ 

               

สศ 524 สารเสริมในอาหารเพื่อการ 
           ผลิตปศุสัตว ์

               

กลุ่มวชิาสุขศาสตร์สัตว์ 
สศ 530 การจัดการสุขภาพสัตว ์                

สศ 531 จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร ์                

สศ 532 อิมมูโนวิทยาทางสัตวศาสตร ์                

กลุ่มวชิาการผลิตสัตว์ และการจดัการสิ่งแวดล้อมฟาร์ม 
สศ 541 การจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
           ฟาร์มเลี้ยงสัตว ์

               

สศ 542 โภชนศาสตร์สตัว์และ 
           สิ่งแวดล้อม 

               

สศ 543 การผลติสตัว์เชิงธุรกิจ                

สศ 544 สารสนเทศทางการผลิตสตัว์                

สศ 545 เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร ์                

หมายเหตุ  :    หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ ์
สศ 550 วิทยาศาสตรเ์นื้อสัตว์ข้ันสูง                

สศ 551 การประเมินลักษณะซากและ 
           คุณภาพเนื้อข้ันสูง 

     
 

         

สศ 552 การแปรรูปผลติภณัฑ์สตัว์ 
           และการจัดการ 

               

4) วิทยานิพนธ์ 
สศ 691 วิทยานิพนธ์ 1                
สศ 692 วิทยานิพนธ์ 2                
สศ 693 วิทยานิพนธ์ 3                
สศ 694 วิทยานิพนธ์ 4                
หมายเหตุ  :    หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ  .ศ .  2560 และ

ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่ประกาศใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1) การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
รวมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินแผนการสอน งานที่มอบหมายและข้อสอบของ
แต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่  

2) การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ 

3) มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
4) ประเมินภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต และความพึงพอใจต่อมหาบัณฑิตของ

ผู้ประกอบการ 
5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพ

ภายในมหาวิทยาลัย 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 

1) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)  
3) สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบ

เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังได้ 
4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)  
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5) ในกรณีที่นักศึกษาได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก เกณฑ์การจบของนักศึกษาต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ของแหล่งทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตร 

3.2 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้
เป็นไปตามมหาวิทยาลัยก าหนด 

3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)  
4) สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบ

เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังได้ 
5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

6) ในกรณีที่นักศึกษาได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก เกณฑ์การจบของนักศึกษาต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ของแหล่งทุน ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตร 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) จัดท าคู่มือการด าเนินงานของหลักสูตร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
2) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร การ

จัดท าประมวลรายวิชา ตลอดจนสิทธิประโยชน์และกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางคณะฯ ให้กับ
อาจารย์ใหม่ 

3) มอบหมายให้อาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ เพ่ือคอยให้ค าแนะน าหรือ
ปรึกษา และเรียนรู้ในการปรับตัวเองให้เข้าสู่การเป็นอาจารย์ประจ าในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนและการ
วัดประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ  

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับสถานบัน  หรือหน่วยงานอ่ืน  
ทั้งในและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) ส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์และนักวิชาการของหลักสูตรท างานวิจัยมากขึ้น และ
พัฒนาคุณภาพ งานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 

2) จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มีการ
เรียนการสอนในหลักสูตร โดยให้มีการสืบค้นหาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนแล้วจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมดังกล่าว
ให้มีการปฏิบัติสืบต่อไปโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

3) ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอต่อการท างานวิจัยของคณาจารย์นักวิชาการ 
และนักศึกษา 

4) แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและ
วิสาหกิจ เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ให้กับนักศึกษา 

5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานวิจัยกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว 
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 11 ข้อ 
ดังนี้ 

1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ตรง/สัมพันธ์ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวบัวเรียม  
มณีวรรณ ์

Ph.D. 
M.Sc. 
วท.บ. 

Agriculture 
Agriculture 
เคม ี

ตรง 

2 อาจารย ์ นายอานนท์ 
ปะเสระกัง 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์ 

ตรง 

3 อาจารย ์ นางสาววันทมาส 
จันทะสินธุ ์

Ph.D. 
M.Sc. 
วท .บ.  

Animal Science 
Animal Science 
สัตวศาสตร ์

ตรง 

 
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
และตรงกับสาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

1.3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

1) หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 นักศึกษาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และเสนอ
ผลงานต่อที่ประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการ
ประชุม (proceeding)  
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2) หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 นักศึกษาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือเสนอ
ผลงานต่อที่ประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการ
ประชุม (proceeding) 

 
1.4 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

          อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
          ภาระงานที่ปรึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย คิดเป็นค่าคะแนน คือ ก าหนดให้ภาระงานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1  คน  คิดเป็น 3 แต้ม ก าหนดให้ภาระงานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1  คน  
คิดเป็น 1 แต้ม เกณฑ์มาตรฐานให้คิดจากอาจารย์ 1 คนมีภาระงานเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระรวมแล้วไม่เกิน 15 แต้ม  
          ในกรณีที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระรวมภาระงานแล้ว
เกิน 15 แต้ม จะสามารถเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพ่ิมได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 
30 แต้ม โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เริ่มเปิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 

และมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลามาโดยตลอด ล่าสุดมีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2554 โดย สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2554 ปัจจุบันหลักสูตรฯ อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 
เพื่อให้ใช้กับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561 
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2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1.1 จัดส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน   และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2.1.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี 
2.1.3 มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อ

ครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
2.2 การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์   ร่วมใช้ข้อมูลการส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีระบบและกลไกการรับ
นักศึกษาที่ประกอบด้วยกลไกระดับมหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร 

1) ระดับมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่วางแผนและก ากับนโยบายการ
รับนักศึกษา กองแผนงานท าหน้าที่รวบรวมจ านวนนักศึกษาและรายงานผลการ
ด าเนินการให้คณะกรรมการ/ผู้บริหารทราบ  

2) ระดับหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน ก าหนดจ านวน
นักศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และรายงานข้อมูลให้คณะทราบ 

        ซึ่งการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะด าเนินการ
สอบคัดเลือก 2 รอบการศึกษาต่อปี 
        การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ และการแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญา
โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) คณะฯ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือท าหน้าที่ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2) อาจารย์ทุกคนจัดท าตารางการท างานพร้อมก าหนดเวลาว่างเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเขา้พบได้ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้  

3) อาจารย์เปิดช่องทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เช่น E-mail, Facebook, Line 
ฯลฯ เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

4) หลักสูตรฯ มีการจัดท าประวัติการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ในทุกภาค
การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตรฯ และ
น าเสนอเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคน นอกจากนี้หลักสูตรฯ  ได้ท าหนังสือสรุป
รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาในหลักสูตรฯ เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ
ความก้าวหน้าของนักศึกษา และติดตามนักศึกษาให้ด าเนินการส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์การศึกษาท่ีก าหนด 

หลักสูตรฯ มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 มีการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ดังนี้ 

1) คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ และมีงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือเดินทางไปน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่
พักค่าจัดท าโปสเตอร์ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ได้คนละไม่เกิน 1 ครั้ง                 
ตลอดภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร 

2) หลักสูตรฯ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวัน
สงกรานต์และงานท าบุญให้สัตว์ทดลอง ประจ าปี 2560 และกิจกรรมไหว้ครูโดยมี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

3) บัณฑิตวิทยาลัยมีทุนการศึกษาและทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาสามารถ
ขอรับทุนได้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

4) หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศที่มี
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้าน Life skill และ career 
skill ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต สามารถปฏิบัติหน้าที่และภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายน าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา  
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการติดตามอัตราการคงอยู่

ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ และมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะน าข้อมูลมาพิจารณาและประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
จัดการและปรับปรุงหลักสูตร 

นอกจากนี้มีช่องทางต่าง ๆ ให้นักศึกษาเสนอข้อร้องเรียน เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน
และแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา การร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แล้วน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อหารือต่อไป 
 
4.  อาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

ในการรับอาจารย์ใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ได้มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังผ่านคณะฯ ไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับการจัดสรรกรอบอัตราก าลัง 
สาขาวิชาด าเนินการสรรหาอาจารย์ตามขั้นตอนการด าเนินการสรรหาบุคลากรของคณะฯ ซึ่งในการ
รับอาจารย์ใหม่มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ก าหนดคุณสมบัติ 
- คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ผลิต

มหาบัณฑิตเฉพาะทางและวิจัย  ( ค1) และน าไปสู่ วิสั ยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทาง
วิชาการและผลงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์หรือที่ เกี่ยวข้อง และมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่าง
ดี และผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย 

2) การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก 
โดยการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบความสามารถใน
การสอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะแต่งตั้ง 

3) การแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
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4.1.2  แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในแนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ที่ประกาศใช้ในขณะนั้น และประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม 

4.1.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และด าเนินกิจกรรม
ได้ครบถ้วน ตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4.1.4  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีส่วนร่วม ในกิจกรรมข้อ 4.1.2 และ 4.1.3 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา โดยการจัดสรรด้วยเงิน
งบประมาณรายได้ของคณะฯ ดังนี้ 

1) จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ทุกท่านได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ในวงเงิน 15,000 บาท 

2) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ ด้วยการให้
งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ  และเงิน
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเฉพาะทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ทุนละไม่เกิน 
50,000 บาท   

3) มีการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในคณะฯ โดยการส่งเสริมให้
คณาจารย์เข้าร่วมอบรม และน ามาวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกร้อยละ 100 และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น อาทิ เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้
คณะฯ ยังได้สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ท างานวิจัย และน าผลงานวิจัยนั้นๆ มาเสนอผลงาน
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการติดตามอัตราการคงอยู่

ของอาจารย์ ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
และได้ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร โดยน าผลการประเมินมารายงานในการ
ประชุมหลักสูตร อีกทั้งมีการน าเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลัก สูตร                      
มาวิเคราะห์ และปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร ผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร  
หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับกลาง ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยกระบวนการวิจัย 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และพัฒนาการผลิตสัตว์ของประเทศ โดย
เป็นหลักสูตรฯ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านก าลังคน และความรู้ความเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
และการท างานเป็นทีม ให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ                   
มีความปลอดภัย และเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศที่เพ่ิมมากข้ึน และมีระบบและ
กลไกการออกแบบหลักสูตรสอดคล้องตามกรอบ TQF (Thailand Qualification Framework for 
Hihger Education) หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และใช้ระบบและกลไก
การพัฒนาหลักสูตรภายใต้มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง คาดว่าจะ
เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1) แต่งตั้งกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้
ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความเหมาะสม 

3) คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมเสนอ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร  
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4) แตง่ตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ภายใต้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  
5) ด าเนินการจัดท าเล่ม มคอ.2 และแนวทางปฏิบัติ การเปิด ปิด ปรับปรุงหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง มีระบบและ

กลไกการด าเนินงานของหลักสูตรดังนี้ 
1) จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง               

เพ่ือเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร 
2) จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุก

รายวิชาในหลักสูตร อย่างน้อยภาคการละ 1 ครั้ง เพื่อ 
- แบ่งภาระงานสอน และก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์สอน 
- วางแผนจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
- การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ทุกภาคการศึกษา โดยให้

จัดส่งก่อนเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา อีกทั้งก ากับรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การให้ความเห็นชอบในการประเมินผลการเรียนการสอน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตร 
- หาแนวทางท่ีจะท าให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 

3) หลักสูตรฯ มีการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ดังนี้ 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง “จรรยาบรรณการใช้

สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องการ
ใช้สถิติเพ่ืองานวิจัยให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ 

- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา เช่น การประชุมวิชาการ การ
น าเสนอผลงานต่าง ๆ โดยติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ บริเวณชั้น 1 
และ ชั้น 5 และคณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาเพ่ือเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ   
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- มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดย
ก าหนดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นประจ าทุก
สิ้นภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะลงนามรับทราบ และน าเข้าพิจารณาในที่
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาติดตามความก้าวหน้าการ
ท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในปัจจุบัน  

- มีการก ากับให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม และส่งเสริมให้นักศึกษาให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีงบประมาณสนับสนุน
ในการเดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักศึกษา และประชาสัมพันธ์งาน
ประชุมวิชาการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษารับทราบ เพ่ือน าไปวางแผนการศึกษาให้
ส าเร็จตามแผนการศึกษาท่ีก าหนด หลักสูตรฯ มีการก ากับ 

 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจัดส่งหลังส่งผลคะแนนแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่รับผิดชอบควบคุม 
ตรวจสอบผลการด าเนินการเรียนการสอนตามแบบฟอร์ม มคอ.5 และพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลการเรียน ก่อนด าเนินการส่งยังคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะด าเนินการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณเ พ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียน การสอนให้ ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึน 
 

6.2 ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีเป็นสถานที่สอน พ้ืนที่ประมาณ 15,048.17 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก 
4 ห้อง ห้องเรียนขนาดใหญ่ 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 14 ห้อง ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง และห้อง
ประชุมขนาดเล็ก 2 ห้อง และยังมีฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตว์ปีก และฟาร์มโคนมและโคเนื้อ ส าหรับ
นักศึกษาในการท าปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์ 
 

แบบรายงานข้อมูลจ านวนหนังสือใช้ส าหรับปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ที่ให้บริการใน

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และห้องสมุดคณะต่างๆ ประกอบด้วยหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร 
และหนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลส าเร็จรูป CD-ROM CD-ROM 
MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นมีจ านวน ดังนี้ 

 
จ านวนหนังสือ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

หมวด ค าอธิบายหมวด ภาษาไทย )เล่ม(  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 สังคมศาสตร์ 48,571 7,361 55,932 
400 ภาษาศาสตร์ 4,492 1,702 6,194 
500 วิทยาศาสตร์ )บริสุทธิ์(  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 7,309 966 8,275 

 รวม 153,604 37,450 191,054 
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สื่อโสตทัศนวัสดุ 

รายการ จ านวน 
CD/DVD เกษตร 257 
CD/DVD สารคดี 1,043 
CD/DVD บทเรียนภาษา 226 
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป 1,274 
CD/DVD บันเทิง 2,501 

รวม 5,301 
 
 
 

บทความวารสาร 139,717 บทความ 
วารสารภาษาไทย 831 ฐานข้อมูล 
วารสารภาษาต่างประเทศ 471 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 12 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-book, E-clipping, E-journal) 19 ฐานข้อมูล 
Single Search 1  
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 35 รายชื่อ 

 
  นอกจากนี้ยังมีให้ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ภาคพายัพเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับฐานข้อมูล Journal 
Link และวิทยานิพนธ์/งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา 

สื่ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย 
2) จัดประชุม เพ่ือให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ์และ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
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6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี ทั้งจากผู้สอนและ

ผู้เรียน โดยวิธีแจกแบบสอบถาม 
2) ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ทรัพยากรของอาจารย์ และผู้เรียนทุก

รายวิชา 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ปีที่) 

1 2 3 4 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

    

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

    

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

    

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

    

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ   มคอ. 4 (ถ้ามี (อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

    

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

    

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

    

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0 

    

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

       

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รวบรวมผลและหาค่าเฉลี่ยในคะแนนที่ได้ของอาจารย์แต่
ละท่าน เพ่ือน าไปประเมินและวางแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป 

2) มีการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน การท ากิจกรรม  และผล
การสอบในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาจารย์ประจ ารายวิชาเป็นผู้ประเมิน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน  ซึ่งท าการประเมินทุกปลายภาค

การศึกษา 
2) ผลการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษาจะแจ้งต่ออาจารย์และหัวหน้ากลุ่ม

วิชาเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
3) การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์  โดยดูจากผล

การเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
4) รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนเพ่ือวาง

แผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต  ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร  โดย
ใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในวันปัจฉิมนิเทศ  และการจัดท าเว็บไซต์ในส่วน
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ  /หรือ ผู้ประเมินภายนอกโดยดูจาก ผลการประเมินตนเองของผู้สอน
และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร  ตลอดจนผลการประเมินจากผู้เรียน ประกอบการ
ประเมิน 

2.3 โดยนายจ้างและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจาก
นายจ้าง  หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์   

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 



มคอ.2 83 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการสอนประจ ารายวิชาที่

รับผิดชอบ และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเพ่ือ
เสนอคณบดี ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

4.3 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯ รวบรวมและจัดท ารายงานการประเมินผล และ
เสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 
 
เอกสารแนบ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
 หลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ 
เอกสารแนบ 2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่ 
เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงหลักสูตร 
เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตร 
เอกสารแนบ 5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
เอกสารแนบ 6 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
เอกสารแนบ 7 รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
เอกสารแนบ 9 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตาม 
 เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
เอกสารแนบ 10 บันทึกความร่วมมือกับ Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah 
 Mada, Indonesia 
เอกสารแนบ 11 บันทึกความร่วมมือกับ Vietnam National University of Agriculture, 
 Vietnam  
เอกสารแนบ 12 บันทึกความร่วมมือกับ National Chung Hsing University, Taiwan 
เอกสารแนบ 13 บันทึกข้อตกลงกับ National Chia Yi University, Taiwan 
เอกสารแนบ 14 บันทึกความร่วมมือกับ National Ping Tung University of Science and 
 Technology, Taiwan 
เอกสารแนบ 15 บันทึกความร่วมมือกับ National I-lan University, Taiwan 
เอกสารแนบ 16 บันทึกข้อตกลงกับ Kagawa University, Japan 
เอกสารแนบ 17   รายงานการออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิด OBE 
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เอกสารแนบ  1 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่ 

     1.  แผน ก แบบ ก (1) 
หมวดวชิา เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร โครงสร้างเดมิ โครงสร้างใหม ่

รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต 

- (7) (7) 

วิทยานพินธ ์ 36 36 36 
รวม 36 36 36 

 

2.  แผน ก แบบ ก (2) 
หมวดวชิา เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร โครงสร้างเดมิ โครงสร้างใหม ่

รายวิชาเรียน 
วิชาเอก 
        วิชาเอกบังคับ 
        วิชาเอกเลือก 

24 
 

ไม่น้อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 

24 
 
9 
15 

24 
 

12 
12 

วิทยานพินธ ์ ไม่น้อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 12 12 
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต 

- (7) (7) 

รวม 36 36 36 
 
หมายเหต ุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหนว่ยกิตและมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U 
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เอกสารแนบ  2 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่ 

 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย      :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
                     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science Program in  
                     Animal Science 

ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย      :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต   
                     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science Program in  
                     Animal Science 

คงเดิม 

ชื่อปริญญาและสาขาวชิา   
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
                               (สัตวศาสตร์) 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) :  วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science  
                               (Animal Science) 
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) :  M.S. (Animal Science) 

ชื่อปริญญาและสาขาวชิา   
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                               (สัตวศาสตร์) 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) :  วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science  
                               (Animal Science) 
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) :  M.S. (Animal Science) 

คงเดิม 
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หลักสูตรแผน ก แบบ ก (1) 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหต ุ

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                36  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                36  หน่วยกิต คงเดิม 
1. รายวชิาที่ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นับ 
    หน่วยกิต 

(7) หน่วยกิต 1. รายวชิาที่ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นับ 
    หน่วยกิต 

(7) หน่วยกิต คงเดิม 

- สศ 520 ระเบียบวิธกีารวจิัยทางสัตว์ (3) (2-3-5) - สศ 501 ระเบียบวิธกีารวจิัยทาง 
             สัตวศาสตร์ 

(3) (2-3-5) ปรับชื่อรายวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

- สศ 591 สัมมนา 1 (1) (1-0-3) - สศ 591 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) ปรับจ านวน 
หน่วยกิตจากเดิม 
(1)(1-0-2) เป็น 
(1)(0-2-1) 
(สัมมนา 1-2 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่มเติม) 

- สศ 592 สัมมนา 2 (1) (1-0-3) - สศ 592 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) 
- สศ 593 สัมมนา 3 (1) (1-0-3) - สศ 593 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) 
- สศ 594 สัมมนา 4 (1) (1-0-3) - สศ 594 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) 

2. วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 2. วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต คงเดิม 
- สศ 691 วิทยานิพนธ์ 1 9 (0-27-0) - สศ 691 วิทยานิพนธ์ 1 6 (0-18-0) ปรับจ านวน

หน่วยกิต และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

- สศ 692 วิทยานิพนธ์ 2 9 (0-27-0) - สศ 692 วิทยานิพนธ์ 2 6 (0-18-0) 
- สศ 693 วิทยานิพนธ์ 3 9 (0-27-0) - สศ 693 วิทยานิพนธ์ 3 12 (0-36-0) 
- สศ 694 วิทยานิพนธ์ 4 9 (0-27-0) - สศ 694 วิทยานิพนธ์ 4 12 (0-36-0) 
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หลักสูตรแผน ก แบบ ก (2) 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหต ุ

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                36  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                36  หน่วยกิต คงเดิม 
1. รายวชิาที่ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นับ 
    หน่วยกิต 

(7) หน่วยกิต 1. รายวชิาที่ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นับ 
    หน่วยกิต 

(7) หน่วยกิต คงเดิม 

- สศ 520 ระเบียบวิธกีารวจิัยทางสัตว์ (3) (2-3-5) - สศ 501 ระเบียบวิธกีารวจิัยทาง 
             สัตวศาสตร์ 

(3) (2-3-5) ปรับชื่อรายวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

- สศ 591 สัมมนา 1 (1) (1-0-3) - สศ 591 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) ปรับจ านวน 
หน่วยกิตจากเดิม 
(1) (1-0-2) เป็น 
(1) (0-2-1) 
(สัมมนา 1-2 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่มเติม) 

- สศ 592 สัมมนา 2 (1) (1-0-3) - สศ 592 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) 
- สศ 593 สัมมนา 3 (1) (1-0-3) - สศ 593 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) 
- สศ 594 สัมมนา 4 (1) (1-0-3) - สศ 594 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) 

2. รายวชิาเอก ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต 2. รายวชิาเอก ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต คงเดิม 
ก. วิชาเอกบังคบั      9  หน่วยกติ ก. วิชาเอกบังคบั      12  หน่วยกิต ปรับเพิ่มจ านวน

หน่วยกิต 
  สศ 500 พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ 3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 
สศ 510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว ์ 3 (2-3-5) สศ 510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว ์ 3 (2-3-5) ปรับเพิ่ม

ค าอธิบาย
รายวิชา 

สศ 507 เมตาโบลิซึมของโภชนะ 3 (2-3-5) สศ 520 เมตาโบลิซึมของโภชนะ 3 (2-3-5) ปรับรหัส, วิชา
บังคับก่อน และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

  สศ 540 การผลิตสัตว์ในเขตร้อนอย่าง 
           ยั่งยืน 

3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 

สศ 653 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
           ในฟาร์มเลี้ยงสัตว ์

3 (2-3-5)   ย้ายไปอยู่กลุ่มที ่
5 กลุ่มวิชาการ
ผลิตสัตว์ และ 
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ฟาร์ม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหต ุ

ข. วิชาเอกเลือก 15  หน่วยกิต ข. วิชาเอกเลือก 12  หน่วยกิต ปรับลดจ านวน
หน่วยกิต 

กลุ่มที่ 3 กลุม่วิชาสถิตแิละการปรับปรงุ 
           พันธุ์สตัว ์

 กลุ่มที่ 1 กลุม่วิชาสถิตแิละการปรับปรงุ 
           พันธุ์สตัว ์

 คงเดิม 

สศ 521 พันธุศาสตร์ประชากร 3 (2-3-5) สศ 502 พันธุศาสตร์ประชากร 3 (2-3-5) ปรับรหัสและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

สศ 522 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ประยุกต์ 3 (2-3-5) สศ 503 เทคนิคชีวโมเลกุลเพื่อการ 
           ปรับปรุงพันธุ์สัตว ์

3 (2-3-5) ปรับรหัส, ชื่อ
และค าอธบิาย
รายวิชา  

สศ 523 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
  สศ 504 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงชีวสถิติ 

           ส าหรับสัตวศาสตร์ 
3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 

  สศ 505 การประเมินพันธกุรรมปศุสัตว์ 3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา  กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา  คงเดิม 
สศ 511 วิทยาเอนโดไครของสัตว์เล้ียง 3 (2-3-5) สศ 511 วิทยาเอนโดไครของสัตว์เล้ียง 3 (2-3-5) คงเดิม 
สศ 512 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของ 
           สัตว์เล้ียง 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 513 สรีรวิทยาการให้น้ านม 3 (2-3-5) สศ 512 สรีรวิทยาการให้น้ านม 3 (2-3-5) ปรับรหัสและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

สศ 514 สรีรวิทยาการสืบพันธุ ์ 3 (2-3-5) สศ 513 สรีรวิทยาการสืบพันธุ ์ 3 (2-3-5) ปรับรหัสรายวิชา 
  สศ 514 สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของ 

           สัตว์เล้ียง 
3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สตัว ์  กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สตัว ์  คงเดิม 
สศ 500 โภชนศาสตร์สัตว์ประยกุต ์ 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 501 โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอื้อง 3 (2-3-5) สศ 521 โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอื้อง 3 (2-3-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา  
สศ 502 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอื้อง 3 (2-3-5) สศ 522 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอื้อง 3 (2-3-5) ปรับรวมรายวิชา

กับ สศ 503 
โภชนศาสตร์สัตว์
เล้ียง  

สศ 503 โภชนศาสตร์สัตว์เล้ียง 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 504 การตรวจสอบและควบคุม 
           คุณภาพอาหารสัตว ์

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 505 สารพิษในอาหารสัตว ์ 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 506 อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์ 3 (2-3-5) สศ 523 อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์ 

           และการควบคุมคุณภาพ 
3 (2-3-5) ปรับรหัส, ชื่อ

และค าอธบิาย
รายวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหต ุ

  สศ 524 สารเสริมในอาหารเพื่อการผลติ 
           ปศุสัตว ์

3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 

กลุ่มที่ 5  กลุ่มวชิาสขุศาสตร์สัตว ์  กลุ่มที่ 4 กลุม่วิชาสุขศาสตร์สตัว ์  คงเดิม 
สศ 540 การจัดการสุขภาพสัตว ์ 3 (2-3-5) สศ 530 การจัดการสุขภาพสัตว ์ 3 (2-3-5) ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

สศ 541 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย ์ 3 (2-3-5) สศ 531 จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) ปรับรหัส, ชื่อ
และค าอธบิาย
รายวิชา 

สศ 542 อิมมูโนวิทยาทางสัตวแพทย ์ 3 (2-3-5) สศ 532 อิมมูโนวิทยาทางสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) ปรับรหัส, ชื่อ
รายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

  กลุ่มที่ 5 กลุม่วิชาการผลิตสตัว์ และ 
           การจัดการสิ่งแวดล้อมฟารม์ 

  

  สศ 541 การจัดการส่ิงแวดลอ้มในฟาร์ม 
           เล้ียงสัตว ์

3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 

  สศ 542 โภชนศาสตร์สัตว์และ 
           สิ่งแวดล้อม 

3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 

  สศ 543 การผลิตสัตว์เชิงธุรกิจ 3 (2-3-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาการผลิตสัตว์
และการจัดการ, 
ปรับชื่อ, 
ค าอธิบาย
รายวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 

  สศ 544 สารสนเทศทางการผลิตสัตว์ 3 (2-3-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาอื่นๆ,              
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 

  สศ 545 เร่ืองเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาอื่นๆ,              
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหต ุ

กลุ่มที่ 6 กลุ่มวิชาการจดัการ     
สศ 550 มาตรฐานการผลิต และการ 
           แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว ์

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 654 การบริหารจัดการโรงงานอาหาร 
           สัตว ์

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 655 การจัดการขนส่งสัตว์และ 
           ผลิตภัณฑ์ 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 656 การบริหารจัดการโรงงาน         
           ผลิตภัณฑ์สัตว์ 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์  กลุ่มที่ 6 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์ 
           และผลิตภัณฑ ์

  

สศ 560 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง 3 (2-3-5) สศ 550 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง 3 (2-3-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา  

สศ 561 สารพิษในเนื้อสัตวแ์ละผลิตภัณฑ์ 
           สัตว ์

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 562 ความปลอดภยัในการบริโภค 
           เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์สัตว ์

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว ์ 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
  สศ 551 การประเมินลักษณะซากและ 

           คุณภาพเนื้อขั้นสูง 
3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 

  สศ 552 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์และ 
           การจัดการ 

3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 

กลุ่มที่ 8 กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ    ยกเลิก 
สศ 570 สารสนเทศทางการผลิตสัตว์  3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 670 เร่ืองเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 3 (2-3-5)   ยกเลิก 
สศ 671 การค้นคว้าอิสระ 3 (0-9-0)   ยกเลิก 
3. วิทยานิพนธ ์ 12  หน่วยกิต  3. วิทยานิพนธ ์ 12  หน่วยกิต   
สศ 695 วิทยานิพนธ ์ 1 6 (0-18-0) สศ 691 วิทยานิพนธ ์ 1 6 (0-18-0) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา สศ 696 วิทยานิพนธ ์ 2 6 (0-18-0) สศ 692 วิทยานิพนธ ์ 2 6 (0-18-0) 
4. รายวชิาที่ไม่นับหน่วยกติ 
    (ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

4. รายวชิาที่ไม่นับหน่วยกติ 
    (ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

คงเดิม 

สต  301   หลกัสถิติ หรอืเทียบเท่า  สต  301   หลกัสถิติ หรอืเทียบเท่า  คงเดิม 
คม  320   ชวีเคมีเบื้องต้น หรือเทียบเทา่   คม  320   ชวีเคมีเบื้องต้น หรือเทียบเทา่  คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหต ุ

5. ข้อบังคับของรายวิชา 
       ในจ านวนรายวิชาทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
24 หน่วยกิต ซ่ึงอาจจะประกอบด้วย
รายวิชาระดับปริญญาตรี รหัสตั้งแต่ 400 
ขึ้นไป สามารถน ามานับและค านวณ     
หน่วยกิตได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 5. ข้อบังคับของรายวิชา 
       ในจ านวนรายวิชาทั้งหมดไม่น้อยกวา่ 
24 หน่วยกิต ซ่ึงอาจจะประกอบด้วย
รายวิชาระดับปริญญาตรี รหัสตั้งแต่ 400 
ขึ้นไป สามารถน ามานับและค านวณ     
หน่วยกิตได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 คงเดิม 
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เอกสารแนบ  3 
สาระการปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
1. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับปรุงจาก

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข  

ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

3. หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561             
เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 
4.1 เพื่อปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ การ

เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในปัจจุบัน 
4.2 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติตามนโยบาย

ของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ปรับปรุงตามรูปแบบ
การจัดวางข้อมูลตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
5.1  ภาษาท่ีใช้ 

เดิม หลักสตูรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ใหม ่ หลักสตูรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 

 
5.2  การรับเข้าศึกษา 

เดิม รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา 
ใหม ่ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตา่งชาติ 
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5.3  ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 
เดิม เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

ใหม ่ - Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
- Vietnam National University of Agriculture, Vietnam  
- National Chung Hsing University, National Chia Yi University, 

National Ping Tung University of Science and  Technology และ  
National I-lan University, Taiwan 

- Kagawa University, Japan  
- มหาวิทยาลยัอื่น ๆ ที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการ 

 
5.4  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

เดิม เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

ใหม ่ หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 
1) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาวิชา

สัตวบาล  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผล
การศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ 

2) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือ
เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง  หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
3.25 โดยจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก าหนด 

3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 1 และข้อ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยน 
(GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75 และต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ และ/หรือเคยปฏิบัติการทางด้านสัตวศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
โดยให้แนบโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะท าวิทยานิพนธ์ พร้อมกับใบ
สมัคร 

4) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิต- ศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง ท่ีบังคับใช้ในขณะนั้น 

5) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก
นักศึกษา 
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หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 
1) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาวิชา

สัตวบาล  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผล
การศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 

2) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือ
เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง  หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
2.50 โดยจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก าหนด 

3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 1 และข้อ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยน 
(GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 จะต้องมีคุณสมบัติตามที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา หรือ 

4) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิต- ศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง ท่ีบังคับใช้ในขณะนั้น 

5) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก
นักศึกษา 

 
5.5  ปรับเพ่ิม - ลด กลุ่มวิชาเอกเลือก 

เดิม 1. กลุ่มวิชาโภชศาสตร์สัตว์ประยุกต์ 
2. กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
3. กลุ่มวิชาสถิติและการปรับปรุงพันธ์สัตว์ 
4. กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์และการจัดการ 
5. กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์ 
6. กลุ่มวิชาการจัดการ 
7. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
8. กลุ่มวิชาอื่น ๆ  
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ใหม ่ 1. กลุ่มวิชาโภชศาสตร์สัตว์ 
2. กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
3. กลุ่มวิชาสถิติและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
4. กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์ 
5. กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์ม 
6. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

   
5.6  ปรับแก้จ านวนหน่วยกิต และปรับค าอธิบายรายวิชา 

เดิม สศ 591 สัมมนา 1 
สศ 592 สัมมนา 2 
สศ 593 สัมมนา 3 
สศ 594 สัมมนา 4 
 

(1) (1-0-3) 
(1) (1-0-3) 
(1) (1-0-3) 
(1) (1-0-3) 

ใหม ่ สศ 591 สัมมนา 1 
สศ 592 สัมมนา 2 
สศ 593 สัมมนา 3 
สศ 594 สัมมนา 4 
 

(1) (0-2-1) 
(1) (0-2-1) 
(1) (0-2-1) 
(1) (0-2-1) 

5.7  ปรับรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา จ านวน 4 รายวิชา  ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 

เดิม สศ 506 อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์  
           ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ชนิดและการท างานของ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ การสุ่มและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
และอาหารส าเร็จรูป รูปแบบและการจัดการในโรงงานอาหารสัตว์ การผสมล่วงหน้า 
อาหารและวัตถุดิบชนิดเหลว  การสูญเสียปริมาณอาหารในโรงงาน และการตลาด
อาหารสัตว์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ สศ 523 อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์ และการควบคุมคุณภาพ 
          ระบบและการจัดการในโรงงานอาหารสัตว์ ลักษณะและคุณสมบัติของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ การสุ่ม การวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและอาหารส าเร็จรูป การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การผสมสื่อผสม
ล่วงหน้า กระบวนการอัดเม็ดและเอ๊กซ์ทรูด การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องผสม
และการสูญเสียปริมาณอาหารในโรงงาน ธุรกิจและการขนส่งอาหารสัตว์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบตัิ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
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รายวิชาที่ 2 

เดิม สศ 522  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ประยุกต ์      
          การใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุง                    
พันธุ์สัตว์ การท าโคลนนิ่ง การคัดเลือกพันธุ์โดยเครื่องหมายพันธุกรรม  การท าแผน
ที่พันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อให้ทนต่อโรคโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม 
การศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

ใหม ่
 

สศ 503  เทคนิคชีวโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์ 3 (2-3-5) 
          การใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ การท าโคลนนิ่ง การคัดเลือกพันธุ์โดยเครื่องหมายพันธุกรรม  การท าแผน
ที่พันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อให้ทนต่อโรคโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม 
การศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

รายวิชาที่ 3 
เดิม สศ 541 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์     

          การแบ่งกลุ่มและสัณฐานวิทยาของจุลชีพที่ก่อโรคชนิดต่าง ๆ ในสัตว์  
ความสัมพันธ์แบบโฮสต์พาราไซต์  คุณสมบัติโดยทั่วไปของเช้ือจุลชีพแต่ละชนิด  
โรคส าคัญที่เกิดในสัตว์  วิธีการเพาะเชื้อจุลชีพแต่ละชนิด วิธีการเพิ่มจ านวน การก่อ
โรค  การตรวจวินิจฉัยจุลชีพแต่ละชนิด ระบาดวิทยาของจุลชีพแต่ละชนิด การ
ป้องกันจุลชีพและการใช้วัคซีน 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง /สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ สศ 531 จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร ์ 3 (2-3-5) 
          การแบ่งกลุ่มและสัณฐานวิทยาของจุลชีพที่ก่อโรคชนิดต่าง ๆ ในสัตว์  
ความสัมพันธ์แบบโฮสต์พาราไซต์  คุณสมบัติโดยทั่วไปของเช้ือจุลชีพแต่ละชนิด  
โรคส าคัญที่เกิดในสัตว์  วิธีการเพาะเชื้อจุลชีพแต่ละชนิด วิธีการเพิ่มจ านวน การก่อ
โรค  การตรวจวินิจฉัยจุลชีพแต่ละชนิด ระบาดวิทยาของจุลชีพแต่ละชนิด การ
ป้องกันจุลชีพและการใช้วัคซีน 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
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รายวิชาท่ี 4 
เดิม สศ 542  อิมมูโนวิทยาทางสัตวแพทย์      

          เซลล์วิทยา  การพัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจน และ แอนติบอดี้
คอมพรีเมนท์ การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ ภูมิคุ้มกันแบบน้ า 
ภูมิคุ้มกันร่างกายต่อการติดเช้ือจุลชีพ  การทดสอบภูมิคุ้มกัน Monoclonal 
Antibodies 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง /สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ สศ 532 อิมมูโนวิทยาทางสัตวศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
          เซลล์วิทยา การพัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจน และ แอนติบอดี้
คอมพรีเมนท์ การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ ภูมิคุ้มกันแบบสารน้ า 
ภูมิคุ้มกันร่างกายต่อการติดเช้ือจุลชีพ การทดสอบภูมิคุ้มกัน โมโนโคลนอลแอนตี 
บอดี 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

5.8  ปรับรหัสรายวิชา วิชาบังคับก่อน และค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา   
เดิม สศ 507 เมตาโบลิซึมของโภชนะ     

วิชาบังคับก่อน   :  สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสตัว์เลีย้ง หรือ 
                       ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
          สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ขบวนการย่อยอาหารและการดูดซึม
ของโภชนะ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับ
สรีรวิทยาการย่อยอาหารและเมตาโบลิซึมของโภชนะในเซลล์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ สศ 520  เมตาโบลิซึมของโภชนะ 3 (2-3-5) 
          วิชาบังคับก่อน : คม  320 ชีวเคมีเบื้องต้น หรือ 
                               ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          ขบวนการย่อยอาหาร การดูดซึม การขนส่ง และเมทาบอลิซึมของโภชนะใน
ระดับเซลล์ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับ
สรีรวิทยาการย่อยอาหารและเมทาโบลิซึมของโภชนะในเซลล์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
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5.9  ปรับชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา  
เดิม สศ 520 ระเบียบวิธีการวจิัยทางสตัว์      

          ศึกษาถึงรูปแบบ ข้อจ ากัด  ขั้นตอนในการวางแผนทดลอง การวิเคราะห์
และการแปรผลจากข้อมูลส าหรับแผนการทดลองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิจัยทาง
สัตว์ รวมถึงรูปแบบ ในการเสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ สศ 501 ระเบียบวิธีการวจิัยทางสตัวศาสตร ์ 3 (2-3-5) 
          จรรยาบรรณของนักวิจัย หลักการในการด าเนินการวิจัย การวางแผนการ
ทดลองและขั้นตอนการวิจัยทางสัตวศาสตร์ การวิเคราะห์และการแปรผลจากข้อมูล
ส าหรับแผนการทดลองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิจัยทางสัตว์ รวมถึงรูปแบบในการ
เสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

5.10  ปรับจ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา จ านวน 5 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาท่ี 1 

เดิม สศ  501  โภชนศาสตรส์ัตว์เคี้ยวเอื้อง     
          ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง จุลชีพในกระเพาะหมัก และการ
หมักย่อย  การดูดซึมโภชนะ  ขบวนการเมตาบอลิซึมของโภชนะในร่างกาย 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ สศ  521  โภชนศาสตรส์ัตว์เคี้ยวเอื้อง     
          ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง จุลชีพในกระเพาะหมัก และการ
หมักย่อย  การดูดซึมโภชนะ  ขบวนการเมตาบอลิซึมของโภชนะในร่างกาย 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 

 
รายวิชาท่ี 2 

เดิม สศ  513  สรีรวิทยาการให้น้ านม         
          สรีรวิทยาของเต้านม  การสังเคราะห์น้ านม  และเมตาบอลิซึมของโภชนะ 
ในเต้านม  ฮอร์โมนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเต้านม  และการหลั่งน้ านม ปัจจัย
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อส่วนประกอบ และปริมาณน้ านม  สรีรวิทยาในการรีดนม 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ   3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
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ใหม ่ สศ 512 สรีรวิทยาการให้น้ านม                                               3 (3-0-6) 
          สรีรวิทยาของเต้านม  การสังเคราะห์น้ านม  และเมตาบอลิซึมของโภชนะ
ในเต้านม  ฮอร์โมนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเต้านม  และการหลั่งน้ านม ปัจจัย
ที่มีผลต่อปริมาณและองค์ประกอบของน้ านม   

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

รายวิชาท่ี 3 
เดิม สศ 514 สรีรวิทยาการสืบพันธุ ์       

           สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก การสร้าง
เซลล์ -สืบพันธุ์  กลไกของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์  และการเปลี่ยนแปลง
ของเซลล์  สรีรวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์  เทคนิคในการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อน  และ
เทคโนโลยีที่ช่วยในการเจริญพันธุ์   
(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 

 
ใหม ่ สศ 513 สรีรวิทยาการสืบพันธุ ์                                               3 ( 6-0-3 ) 

          สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก การสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ กลไกของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลง
ของเซลล์ สรีรวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์ เทคนิคในการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อน และ
เทคโนโลยีที่ช่วยในการเจริญพันธุ์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 

 
รายวิชาท่ี 4 

เดิม สศ 521 พันธุศาสตร์ประชากร         
          พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การศึกษาพารามิเตอร์ของประชากร 
ความสมดุล  และปัจจยัที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงความถี่ของยีน การศึกษาความ
แปรปรวนของลักษณะ การศึกษาความสัมพันธ์ร่วมทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับพันธุศาสตรป์ระชากร 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ สศ 502 พันธุศาสตร์ประชากร                                                      3 (3-0-6) 
          พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การศึกษาพารามิเตอร์ของประชากร 
ความสมดุล  และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน การศึกษาความ
แปรปรวนของลักษณะ การศึกษาความสัมพันธ์ร่วมทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากร 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
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รายวิชาท่ี 5 
เดิม สศ 560 วิทยาศาสตรเ์นื้อสัตว์ข้ันสูง      

          โครงสร้างส่วนประกอบรูปร่าง และสรีรวิทยาของเซลล์กล้ามเนื้อ  การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติทาง
กายภาพและชีวเคมีของกล้ามเนื้อ  การเน่าเสียของเนื้อและจุลชีววิทยาของเนื้อสัตว์  
เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง /สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ สศ 550 วิทยาศาสตรเ์นื้อสัตว์ข้ันสูง                                          3 (3-0-6) 
          โครงสร้างส่วนประกอบรูปร่าง และสรีรวิทยาของเซลล์กล้ามเนื้อ  การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติทาง
กายภาพและชีวเคมีของกล้ามเนื้อการเน่าเสียของเนื้อและจุลชีววิทยาของเนื้อสัตว์  
เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว ์

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 

 
5.11  ปรับรหัส และค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา  

เดิม สศ 540  การจัดการสุขภาพสตัว ์     
          ความส าคัญของสุขภาพสัตว์   ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง  host กับ agent  การป้องกันโรคระบาดโดยวิธี  
Biosecurity  มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ประเภทต่าง ๆ สวัสดิภาพสัตว์และสุขภาพ
สัตว์  Good Agricultural Practice (GAP)  ระบบการจัดการทางเลือกเพื่อป้องกัน
โรคในฟาร์มปศุสัตว์  การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์ (Herd Health Management) 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง /สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ สศ 530 การจัดการสุขภาพสัตว์                                              3 (3-0-6)3 (3-0-6) 
          ความส าคัญของสุขภาพสัตว์   ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง  host กับ agent  การป้องกันโรคระบาดโดยวิธี  
Biosecurity  มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ประเภทต่าง ๆ สวัสดิภาพสัตว์และสุขภาพ
สัตว์  การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร ระบบการจัดการทางเลือกเพื่อป้องกันโรคใน
ฟาร์มปศุสัตว์  การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
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5.12  ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 
เดิม สศ 510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว ์     

          สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของร่างกาย และการให้ผลผลิตต่าง ๆ การท างาน
ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และการท างานร่วมกันของแต่ละระบบในร่างกายสัตว์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ สศ 510 สรีรวิทยาการผลติสัตว ์                                             
          ความสัมพันธ์ของระบบสรีรวิทยาตา่ง ๆ ในร่างกายต่อการเจริญเตบิโต และ
การให้ผลผลิตของสัตว์เลี้ยง 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

5.13  ปรับจ านวนหน่วยกิต จ านวน 1 รายวิชา 
เดิม สศ  511  วิทยาเอนโดไครของสตัว์เลี้ยง         

          การท างานของระบบฮอรโ์มน  ฮอรโ์มนท่ีเกี่ยวกับขบวนการเมตาบอลิซึม
ของโภชนะ  ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์  การใช้ประโยชน์ฮอรโ์มนในการผลิตสัตว์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ สศ 511 วิทยาเอนโดไครของสัตว์เลี้ยง                                      3 (3-0-6) 
          การท างานของระบบฮอร์โมน ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับขบวนการเมตาบอลิซึม
ของโภชนะ ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์ การใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 

 
5.14  ปรับรวมรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา  

เดิม สศ 502  โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง     
          การใช้ประโยชน์ของพลังงาน   กรดอะมิโน  ไวตามิน และแร่ธาตุในร่างกาย
ของสุกรและสัตว์ปีก เพื่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต  อาการผิดปกติจาก
การขาด และการได้รับโภชนะต่าง ๆ  มากเกินความต้องการ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
โภชนะต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพในการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และการ
ปรับปรุงอาหารสุกรและสัตว์ปีกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตร้อน 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 สศ  503  โภชนศาสตรส์ัตว์เลี้ยง      

          ความแตกต่างของระบบทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ความ
ต้องการโภชนะของสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ การประยุกต์ข้อมูลจากงานทดลองเพื่อ
ประโยชน์ในทางโภชนศาสตร์สัตว์และการผลิตสัตว์ 
  (บรรยาย  3  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  0  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  6  ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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ใหม ่ สศ 522 โภชนศาสตร์สตัว์ไมเ่คี้ยวเอื้อง 3 (3-0-6) 

          การใช้ประโยชน์ของพลังงาน กรดอะมิโน ไวตามิน และแร่ธาตุของสุกร 
สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยง เพื่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต อาการผิดปกติจาก
การขาด และการได้รับโภชนะต่าง ๆ มากเกินความต้องการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โภชนะต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพในการผลิตสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง และการ
ปรับปรุงอาหารสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตร้อน 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 

 
5.15  ย้ายกลุ่มรายวิชา และปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาท่ี 1 

เดิม วิชาเอกบังคับ 
สศ  653  การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมในฟารม์เลีย้งสัตว ์   
          ความส าคัญของระบบการเลี้ยงสัตว์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ของ
เสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์  แนวทางและแผนงานในการน ากลับมาใช้ประโยชน์  
ปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์  แนวคิด  
เทคนิค  และวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง /สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สศ 541  การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว ์ 3 (3-0-6) 
          ปัญหาและผลกระทบจากการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิด 
เทคโนโลยี  และวิธีการในการจัดการของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผลกระทบของก๊าซ
แอมโมเนีย และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเลี้ยงสัตว์ ผลของความเครียดจาก
ความร้อน ความหนาวเย็น ต่อปศุสัตว์และสัตว์ปีก ความสัมพันธ์ของการออกแบบ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการเกิดก๊าซแอมโมเนีย วิธีการปรับปรุงการออกแบบโรงเรือน
เพื่อลดความเครียดในสัตว์เลี้ยง วิธีการออกแบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อลดของเสีย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
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รายวิชาท่ี 2 
เดิม กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์และการจัดการ 

สศ 530 การผลติสุกรขั้นสูง      
          การวางแผนการท าฟาร์มสุกรแบบอุตสาหกรรม มาตรฐานฟาร์มสุกร การ
วิเคราะห์และคาดคะเนสถานการณ์ในด้านการตลาดและการผลิตสุกร เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และโรงเรือนสุกร  การบริหารและจัดการฟาร์มสุกรเพื่อลด
ต้นทุนในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบตัิ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
สศ  531  การผลิตสัตว์ปีกข้ันสูง      
          แนวความคิดด้านการตลาดและการผลิตสัตว์ปีก มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก 
ระบบการจัดการเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรม  มาตรฐานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต 
การวางแผนการผลิต เพื่ออุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
สศ 532 การผลติโคนม-โคเนื้อขั้นสูง     
          แนวความคิดในการตลาดและการผลิตโคนมและโคเนื้อ มาตรฐานฟาร์ม 
ระบบการจัดการ และเทคนิคที่ได้จากการค้นคว้าทดลองและเทคโนโลยีการผลิต          
ใหม่ ๆ  การวางแผนโครงการเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุน และ             
การค านวณต้นทุนการผลิต 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์ม 
สศ 543 การผลติสตัว์เชิงธุรกิจ 3 (3-0-6) 
          อุตสาหกรรมและการตลาดปศุสัตว์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ระบบ
การผลิตสัตว์เชิงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การวางแผนการธุรกิจ การจัดการ 
จนถึงการตลาดผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสัตว์
เชิงอุตสาหกรรม มาตรฐานการผลิตปศุสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
 

รายวิชาท่ี 3 
เดิม กลุ่มวิชาอื่น ๆ  

สศ 570 สารสนเทศทางการผลิตสตัว์     
          การพัฒนาด้านฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลในการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
การจัดการฟาร์มโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมในการ
บริหารและจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดเก็บเอกสารตลอดจนการสืบค้นข้อมูล              
การจัดส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่และสืบค้นเพิ่มเติมในระบบอินเตอร์เน็ต 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
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ใหม ่ กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์และการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์ม 

สศ 544 สารสนเทศทางการผลิตสตัว์ 3 (2-3-5) 
          การจัดการฟาร์มโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บ
เอกสารตลอดจนการสืบค้นข้อมูลการจัดส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่และสืบค้นเพิ่มเติมใน
ระบบอินเตอร์เน็ต 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 

 
รายวิชาท่ี 4 

เดิม กลุ่มวิชาอื่น ๆ  
สศ  670  เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร ์     
          การศึกษา ค้นคว้า ในหัวข้อเฉพาะที่ส าคัญและ น่าสนใจทางสัตวศาสตร์ ซึ่ง
ต้องเป็นหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน ในลักษณะการน าข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์ และ
อภิปรายร่วมกันและเรียบเรียงเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักการวิชาการ โดย
หัวข้อที่ศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ ภายใต้การให้ค าปรึกษาและการดูแลจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาท่ีได้รับการมอบหมาย 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ช่ัวโมง /สัปดาห)์ 
 

ใหม ่ กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์และการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์ม 
สศ 545 เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
          การศึกษา ค้นคว้า ในหัวข้อเฉพาะที่ส าคัญและน่าสนใจทางสัตวศาสตร์ ซึ่ง
ต้องเป็นหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน อาทิเช่น การผลิตสัตว์ที่ลดการใช้ยา กฎหมาย
อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ ธุรกิจอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ระบบการขนส่งสินค้า
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ในลักษณะการน าข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์ และอภิปราย
ร่วมกันและเรียบเรียงเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักการวิชาการ โดยหัวข้อที่
ศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ ภายใต้การให้ค าปรึกษาและการดูแลจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาท่ีได้รับการมอบหมาย 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 
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5.16  เพ่ิมรายวิชาใหม่ จ านวน 10 รายวิชา ดังนี้ 

 
ล าดับ รหัสวิชา-ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต หมายเหตุ 

1 สศ 500 พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ 3 (2-3-5) อยู่ในหน้า 29 ของ มคอ.2 
2 สศ 504 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ชีวสถิติส าหรับสตัวศาสตร ์
3 (2-3-5) อยู่ในหน้า 32 ของ มคอ.2 

3 สศ 505 การประเมินพันธุกรรม
ปศุสัตว ์

3 (2-3-5) อยู่ในหน้า 33 ของ มคอ.2 

4 สศ 514 สรีรวิทยาการ
เจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง 

3 (2-3-5) อยู่ในหน้า 35 ของ มคอ.2 

5 สศ 524 สารเสริมในอาหารเพื่อ
การผลิตปศสุัตว ์

3 (2-3-5) อยู่ในหน้า 37 ของ มคอ.2 

6 สศ 540  การผลิตสัตว์ในเขต
ร้อนอย่างยั่งยืน 

3 (2-3-5) อยู่ในหน้า 30 ของ มคอ.2 

7 สศ 541 การจัดการสิ่งแวดล้อม
ในฟาร์มเลีย้งสัตว ์

3 (2-3-5) อยู่ในหน้า 40 ของ มคอ.2 

8 สศ 542 โภชนศาสตร์สตัว์และ
สิ่งแวดล้อม 

3 (2-3-5) อยู่ในหน้า 41 ของ มคอ.2 

9 สศ 551 การประเมินลักษณะ
ซากและคณุภาพเนื้อขั้นสูง 

3 (2-3-5) อยู่ในหน้า 44 ของ มคอ.2 

10 สศ 552 การแปรรูปผลติภณัฑ์
สัตว์และการจดัการ 

3 (2-3-5) อยู่ในหน้า 44 ของ มคอ.2 

 
5.17  ยกเลิกรายวิชา จ านวน 20 รายวิชา ดังนี้ 

 
ล าดับ รหัสวิชา-ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1 สศ 500  โภชนศาสตรส์ัตว์ประยุกต์ 3 (2-3-5) 
2 สศ 503  โภชนศาสตรส์ัตวเ์ลี้ยง 3 (3-0-6) 
3 สศ 504  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์ 3 (2-3-5) 
4 สศ 505  สารพิษในอาหารสตัว ์ 3 (2-3-5) 
5 สศ 512  สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์เลีย้ง 3 (2-3-5) 
6 สศ 523  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขัน้สูง 3 (2-3-5) 
7 สศ 530  การผลิตสุกรขั้นสูง 3 (2-3-5) 
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ล าดับ รหัสวิชา-ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

8 สศ 531  การผลิตสัตว์ปีกข้ันสูง 3 (2-3-5) 
9 สศ 5 32  การผลิตโคนม-โคเนื้อขัน้สูง 3 (2-3-5) 
10 สศ 533  การจัดการฟารม์เลี้ยงสตัว์อย่างยั่งยืน 3 (2-3-5) 
11 สศ 550  มาตรฐานการผลติและการแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตว์ 3 (2-3-5) 
12 สศ 654  การบริหารจดัการโรงงานอาหารสตัว ์ 3 (2-3-5) 
13 สศ 655  การจัดการขนส่งสัตว์และผลติภณัฑ ์ 3 (2-3-5) 
14 สศ 656  การบริหารจดัการโรงงานผลิตภณัฑ์สตัว ์ 3 (2-3-5) 
15 สศ 561  สารพิษในเนื้อสัตว์และผลิตภณัฑส์ัตว์ 3 (2-3-5) 
16 สศ 562  ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์และ 

ผลิตภณัฑ์สตัว ์
3 (2-3-5) 

17 สศ 563  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ 3 (2-3-5) 
18 สศ 570  สารสนเทศทางการผลิตสัตว ์ 3 (2-3-5) 
19 สศ 670  เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร ์ 3 (2-3-5) 
20 สศ 671  การค้นคว้าอิสระ 3 (0-9-0) 
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เอกสารแนบ 4 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 109 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวบัวเรียม  มณีวรรณ์ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Buaream  Maneewan 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 252 หมู่ 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 ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  

Ph.D. Agriculture Ehime University, Japan 2548 
M.Sc. Agriculture Kagawa University, Japan 2545 
วท .บ.  เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ 
2) สรีรวิทยาสัตว์กระเพาะเดี่ยว 

 
4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2538-2539 หัวหน้างานฝ่ายผลิต โรงงานนมซอนต้าแดรี่โพรดักส์ จังหวัดราชบุรี 
2539-2540 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทวิสดอมเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร 
2540-2549 นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2550- ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ   
(5 ปีย้อนหลัง) 

      ไม่มี 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล้วกล้า  เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และโยธิน นันตา .

 )2559 ( .  การใช้ถ่านกัมมัตต์จากถ่านไม้ล าไยในอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า    ) รายงาน
ผลงานวิจัย.( เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

ทองเลียน บัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์  สุกิจ ขันธปราบ  เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และ โยธิน นันตา .
(2558)  .  การใช้กากล าไยจากการผลิตน้ าตาลเป็นอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า 
(รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และ โยธิน นันตา  .(2557) . การศึกษา
ผลการใช้สาหร่ายเกลียวทองในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนัง และการย่อย
ได้ของโภชนะในไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า  (รายงานผลงานวิจัย) . เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
แม่โจ้. 

 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ  (5 ปีย้อนหลัง) 
Vathsana phonexai  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. 2560. การใช้

สารสกัดหยาบบอระเพ็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 55-61. 

บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียน บัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์ และ สุกิจ ขันธปราบ. 2560. การใช้
เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 
(2 พิเศษ): 452-458. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
รชานนท์ ธนภัทรพงศ์  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล้วกล้า และ จุฬากร ปานะ

ถึก. 2560. ผลของผงถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และคุณภาพไข่. 
ใน การประชุมวิชาการประจ าปี 2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 

สุรีรัตน์ ถือแก้ว  ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ์. 2560. องค์ประกอบทางเคมีของกากผล
ปาล์มน้ามันและการนาไปใช้ในอาหารไก่พ้ืนเมือง. ใน การประชุมวิชาการประจ าปี 2560, 7-
8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 
เชียงใหม่. 

ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว  อภิชัย เมฆบังวัน  สุทัศน์ ศิริ และ บัวเรียม มณีวรรณ์. 2558. การศึกษาเสริม 
ไคโตซานที่สกัดโดยวิธีเคมี และ Lactobacillus plantarum (TISTR 543) ในอาหารที่มีผลต่อการ

ย่อยได้ของโภชนะและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรเล็ก- รุ่น (น้ าหนัก 15 – 60 
ก.ก.). วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 229-233. (น าเสนอในการประชุม
วิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

ครรชิต ชมภูพันธ์  บัวเรียม มณีวรรณ์  นรินทร์ ทองวิทยา และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. 2558. ผลผลิต
และองค์ประกอบทางเคมีของแหนแดงแห้งและหมักเพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในอาหาร
ไก่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (1): 313-316. (น าเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

ชณุดี แสบงบาล  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม และ สุกิจ ขันธปราบ. 2558. ผลของการใช้
กากล าไยจากการผลิตน้ าตาลล าไยในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและ
ส่วนประกอบของซากในไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. ใน การประชุมวิชาการประจ าปี 
2558, 8-9 ธันวาคม 2558, ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 
เชียงใหม่. 
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บัวเรียม มณีวรรณ์  บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียน บัวจูม  สุกิจ ขันธปราบ จันทร์จิรา สิทธิยะ  
Kosho Yamauchi และ Koh-en Yamauchi. 2558. ผลของขนาดเปลือกหอยเชอรี่ใน
อาหารไก่ไข่ต่อการเปลี่ยนแปลงล าไส้เล็ก. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2(1): 85-
90. (น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, 
โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียนบัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์ และ สุกิจ ขันธปราบ. 2557. ผลของขนาด
เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย. 1 (พิเศษ 2): 21-24. (น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 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 ต ารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ   (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายอานนท์  ปะเสระกัง 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Anon Paserakung 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
 โทรศัพท์ : 0-5387-543 2   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address :  anoncp@hotmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  

ปร .ด.  สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 
วท .ม.  สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 
วท .บ.  เกษตรศาสตร์  - สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) การผลิตและการให้อาหารโคนม 
2) การใช้เทคโนโลยีด้านจุลินทรีย์ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

 

4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  
2545 – 2546 
2546 – 2547 
2551 
 
2558 – ปัจจุบัน 

ต าแหน่ง 
พนักงานขายไก่เนื้อ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อีสาน 
สัตวบาลฟาร์มไก่ไข่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อีสาน 
ผู้ช่วยวิจัยโครงการการพัฒนาสายพันธุ์อ้อยเพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบ
ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
อาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
(5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 

6. ผลงานวิจัย  (5 ปีย้อนหลัง) 
ไม่มี 

 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ไม่มี 

 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ธัญญรัตน์ รู้หลัก  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  อานนท์ ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. 2560. 

อิทธิพลของระดับพลังงานร่วมกับการเสริมกากน้ าตาลในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือกและซัง
ข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและจลน์ศาสตร์การผลิต
แก็สในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 739-747. 

อานนท์ ปะเสระกัง  เฉลิมพล ม่วงเย็น  สุบรรณ ฝอยกลาง และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. 2560. การ
ทดสอบอิทธิพลของตอซังต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการหมักด้วยยูเรียต่อความสามารถใน
การย่อยได้ของวัตถุแห้ง และจลน์ศาสตร์กระบวนการหมักย่อยโดยใช้เทคนิคการวัดแก็ส. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 176-183. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (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 ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาววันทมาส จันทะสินธุ์ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Wantamas Jantasin 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 252 หมู่ 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 ชื่อสถาบันการศึกษา 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. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) อาหารและการจัดการฟาร์ม 
2) การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ 
3) การผลิตสุกร 
4) พฤติกรรมสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์ 
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4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 

2553-2556 Head of Swine Farm Unit at National Pingtung University of 

Science and Technology, Taiwan 

2556-ปัจจุบัน อาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปีย้อนหลัง) 
  ไม่มี 
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ไม่มี 

 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (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. 
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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 ต ารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
  



มคอ.2 118 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Yanin  Opatpatanakit 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 252 หมู่ 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 ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  

Ph.D. 
 

Agriculture- Ruminant 
Nutrition 

The University of Sydney, 
Australia 

2537 

วท.ม. เกษตรศาสตร-์การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2529 
วท.บ. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2525 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
2) การผลิตโคเนื้อโคนม 

 
4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2529 อาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2538-2540 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2542-2546 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
2550 โอนย้ายมาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ซึ่งต่อมายกฐานะเป็น  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ .2551  

2552-2556 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2556-ปัจจุบัน คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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. 
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8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
จารุนันท์ ไชยนาม และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. 2560. การเปรียบเทียบคุณภาพเนื้อของแม่โคนม

คัดทิ้ง โคนมเพศผู้ขุนและโคลูกผสมชาโรเลส์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 
896-905. 

ธัญญรัตน์ รู้หลัก  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  อานนท์ ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. 2560. 
อิทธิพลของระดับพลังงานร่วมกับการเสริมกากน้ าตาลในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือกและซัง
ข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและจลน์ศาสตร์การผลิต
แก็สในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 739-747. 

บัณฑิต กีรติการกุล  จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. 2560. ผลการเปรียบเทียบ
ประสาทสัมผัสของเนื้อไก่พ้ืนเมืองพันธ์ประดู่หางดาที่มีรูปแบบการเลี้ยงต่างกัน และเนื้อไก่
ทางการค้า. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 756-762. 

อานนท์ ปะเสระกัง  เฉลิมพล ม่วงเย็น  สุบรรณ ฝอยกลาง และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. 2560. 
การทดสอบอิทธิพลของตอซังต้นข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ร่วมกับการหมักด้วยยู เรียต่อ
ความสามารถในการย่อยได้ของวัตถุแห้ง และจลน์ศาสตร์กระบวนการหมักย่อยโดยใช้
เทคนิคการวัดแก็ส. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 176-183. 

ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วีรยุทธ อยู่บุญ และ สุบรรณ ฝอยกลาง. 2559. ผลของการหมักต้นข้าวโพด
สดโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้โดยใช้เทคนิคถุงไน
ล่อน. แก่นเกษตร 44 (พิเศษ 2): 107-116. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
วิไล มงคล  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วรรณลักษณ์ ถาวร และ วาที คงบรรทัด. 

2558. ประสิทธิภาพการปฏสนธินอกร่างกายของน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อสุกรแช่แข็งจากการใช้
น้ ายาสูตร MJ-Ex2TM. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53. 3-6 
กุมภาพันธ์ 2558. กรุงเทพมหานคร. 

บัณฑิต กิรติการกุล  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และ ศิริพร กิรติการกุล. 2557. การสร้างมูลค่าเพ่ิมไก่
ประดู่หางด าจากระบบการเลี้ยงปล่อยอิสระตามธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคในตลาด
ระดับบน. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (พิเศษ 2): 187-190. (น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน, เชียงใหม่) 
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จิรภิญญา เทพศรี  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ และ วาที  คงบรรทัด. 2557. ผล
ของโมนาโคลิน เค ที่สกัดจากข้าวราแดงโดยเชื้อ Monascus  purpureu CMU002U ต่อ
การเจริญเติบโต และผลผลิตไข่ในนกกระทาญี่ปุ่นระยะไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย. 1 (พิเศษ 1): 85-88. (น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-
10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่) 

จารุนันท์ ไชยนาม  ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  บัณฑิต กิรติการกุล  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ. 2557. สภาพการซื้อขายโคมีชีวิตของตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัด
เชียงใหม่และล าพูน (หน้า 169-174). ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5, 25-26 กรกฎาคม 2557, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร. 

บัณฑิต กิรติการกุล  ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  จารุนันท์ ไชยนาม  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ. 2557. ผลของการใช้ฟางข้าวเปลือกและซังข้าวโพดต่อสมรรถภาพการผลิต
น้ านมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ (หน้า 164-168). ใน การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 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. 

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. 
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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 ต ารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายสุกิจ  ขันธปราบ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sukit Khantaprab 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
 โทรศัพท์ : 0-5387-543 2   โทรสาร :  0-5335-3830 
 E-mail Address :  sukit@mju.ac.th 
 

2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  

Dr.Sc.agr. Animal Science Kyushu Tokai University, 
Japan 

2540 

M.Sc. 
 

Animal Science  Central Luzon State 
University, Philippines 

2527 

ทษ .บ.  สัตวศาสตร์  - สัตว์ปีก สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 2525 
 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) การจัดการผลิตสัตว์ปีก 
2) การตลาดปศุสัตว์ 
3) การเลี้ยงม้า 

 

4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2529 อาจารย์ประจ าสาขาสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 
2545 - 2548  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 
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ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
(5 ปีย้อนหลัง) 

 ไม่มี 
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ทองเลียน บัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์  สุกิจ ขันธปราบ  เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และ โยธิน นันตา .

(2558)  .  การใช้กากล าไยจากการผลิตน้ าตาลเป็นอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า 
(รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ไม่มี 

 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
สิริญาณ์ พาเหมาะ  ทวินันท์ แววทอง  กฤษณธร สินตะละ  สุวรรณ ช่างกลึงดี และ สุกิจ ขันธปราบ. 

2560. ผลการเสริมใบย่านางบดผงในอาหารต่อจานวนเม็ดเลือดขาวของไก่พ้ืนเมืองสามสาย
พันธุ์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48(2 พิเศษ): 439-445. 

บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียน บัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์ และ สุกิจ ขันธปราบ. 2560. การใช้เปลือก
หอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 
พิเศษ): 452-458. 

 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ชณุดี แสบงบาล  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม และ สุกิจ ขันธปราบ. 2558. ผลของการใช้

กากล าไยจากการผลิตน้ าตาลล าไยในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและ
ส่วนประกอบของซากในไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. ใน การประชุมวิชาการประจ าปี 2558 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 8-9 ธันวาคม 2558. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 
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บัวเรียม มณีวรรณ์  บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียน บัวจูม  สุกิจ ขันธปราบ  จันทร์จิรา สิทธิยะ  
Kosho Yamauchi และ Koh-en Yamauchi. 2558. ผลของขนาดเปลือกหอยเชอรี่ใน
อาหารไก่ไข่ต่อการเปลี่ยนแปลงล าไส้เล็ก. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2(1): 85-
90. (น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, 
โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียนบัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์ และ สุกิจ ขันธปราบ. 2557. ผลของขนาด
เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย. 1 (พิเศษ 2): 21-24. (น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 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. 

 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
ไม่มี  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายประภากร  ธาราฉาย 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Prapakorn Tarachai 
     ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     ต าแหน่งสาขาวิชา - 
     หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 252 หมู่ 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 ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  

Ph. D. Animal Functional 
Anatomy  

Ehime University, Japan 2544 

วท .ม . สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2535 
ทษ .บ . สัตวศาสตร์ - สัตว์ปีก สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 2532 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) สวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 
2) อาหารสัตว์ปีก 
3) การใช้สมุนไพรสกัดในอาหารสัตว์ปีก 
4) ปักษีวิทยา 

 

4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2535 - 2536 ผู้ช่วยนักวิชาการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ 
2536 - 2551 อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
(5 ปีย้อนหลัง) 
  ไม่มี 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ไม่มี 

 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
จุฬากร ปานะถึก  มัณฑนา ทองนิ่ม  พัชรี สมรักษ์  กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย. 

2560. ผลของการใช้สารสกัดจากเมล็ดล าไยและเมล็ดมะขามในการรักษาคุณภาพเนื้อโค
ภายใต้การจัดเก็บโดยการแช่เย็น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48(2 พิเศษ): 868-874. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
สมชาย อารยพิทยา และ ประภากร ธาราฉาย. 2560. การพัฒนาฐานข้อมูลชนิดพันธุ์นกในเขต

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการประจ าปี 2560, 7-8 ธันวาคม 
2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 

ชนัดดา สุวรรณวิชนีย์  ประภากร ธาราฉาย และ จอมสุดา ดวงวงษา. 2558. การประมาณค่า
สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏระหว่างลักษณะน้ าหนักตัว
และระดับสีด าของผิวหนังไก่กระดูกด าฝูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้. วารสารสัตวศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 41-46. (น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้ง
ที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

ชนัดดา สุวรรณวิชนีย์ และ ประภากร ธาราฉาย. 2557. ผลของอายุต่อระดับความเข้มสีผิวหนังในไก่
กระดูกด า. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (พิเศษ 1): 163-166. (น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน, เชียงใหม่) 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 



มคอ.2 128 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวทองเลียน  บัวจูม 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Tonglian Buwjoom 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 252 หมู่ 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 ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  

Ph.D. Agriculture - Animal 
Science 

Ehime University, Japan 2549 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 2537 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) โภชนศาสตร์สัตว์ปีก 
2) การผลิตสัตว์ปีก 
3) อาหารสัตว์ 
 

4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2543 เลขานุการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ 
2549 หัวหน้าสาขาอาหารสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2553 ผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับดูแลด้านสหกิจศึกษา 
2558 ผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับดูแลส านักทรัพย์สิน 
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ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2559 รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
2541 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปีย้อนหลัง) 
   ไม่มี 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

 ไม่มี 
 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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. 

 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)  
Vathsana phonexai  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. 2560. การใช้

สารสกัดหยาบบอระเพ็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 55-61. 

บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียน บัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์ และ สุกิจ ขันธปราบ. 2560. การใช้เปลือก
หอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 
พิเศษ): 452-458. 
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จักรพงษ์ พวงงามชื่น  พูนพัฒน์ พูนน้อย และ ทองเลียน  บัวจูม. 2559. ความพร้อมและความ
ต้องการของเกษตรกรในการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ส าหรับโรงงานอาหาร
สัตว์อินทรีย์ภาคเหนือตอนบน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 33(3): 35-45. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
รชานนท์ ธนภัทรพงศ์  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล้วกล้า และ จุฬากร                 

ปานะถึก. 2560. ผลของผงถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และ
คุณภาพไข่. ใน การประชุมวิชาการประจ าปี 2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 

สุรีรัตน์ ถือแก้ว  ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ์. 2560. องค์ประกอบทางเคมีของกากผล
ปาล์มน้ามันและการนาไปใช้ในอาหารไก่พ้ืนเมือง. ใน การประชุมวิชาการประจ าปี 2560, 7-
8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 
เชียงใหม่. 

ชณุดี แสบงบาล  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  สุกิจ ขันธปราบ. 2558. ผลของการใช้กาก
ล าไยจากการผลิตน้ าตาลในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบของซาก
ในไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. การประชุมวิชาการประจ าปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 8-9 
ธันวาคม 2558, ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 

บัวเรียม มณีวรรณ์  บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียน บัวจูม  สุกิจ ขันธปราบ และ จันทร์จิรา สิทธิยะ. 
2558. ผลของขนาดเปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อการเปลี่ยนแปลงในล าไส้เล็ก. วารสาร
สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2558. 2 (พิเศษ 1): 85-89. (น าเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

บดินทร์ โคตรทอง  ทองเลียน บัวจูม  บัวเรียม มณีวรรณ์ และ สุกิจ ขันธปราบ. 2557. ผลของขนาด
เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย. 1 (พิเศษ 2): 21-24. (น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 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. The 17th Asian-Australasian 
Association of Animal Production Societies Animal Science Congress. 22-25 
August 2016. Fukuoka, Japan. Paper presented at the 17th Asian-Australasian 
Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, Fukuoka, 
Japan. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายวิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Wiwat Pattanawong 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 252 หมู่ 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 ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  

วท .ด.  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
วท .ม.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
วท .บ.  เทคโนโลยีการเกษตร –  

การผลิตสัตว์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) เทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์ 
2) การก าหนดเวลาผสมเทียมในโคและกระบือ 
3) เทคโนโลยีน้ าเชื้อโคและกระบือแยกเพศ 

 

4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2556 ได้รับต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2558 ร่วมเป็นคณะท างานที่ปรึกษา กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
2551 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
(5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ไม่มี 

 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
นิตยา ทองทิพย์  วิวัฒน์ พัฒนาวงค์  วาที คงบรรทัด และ อภิชัย เมฆบังวัน. 2559. การ

เปรียบเทียบอัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในแพะ โดยใช้น้ าเชื้อแช่แข็งที่ผลิตจาก
น้ ายาแช่แข็งน้ าเชื้อสูตร Tris-egg yolk กับน้ ายาแช่แข็งน้ าเชื้อสูตร MJ-EX2TM. แก่นเกษตร 
44 (พิเศษ 2): 933-938. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ(5 ปีย้อนหลัง)  
วิไล มงคล  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วรรณลักษณ์ ถาวร และ วาที คงบรรทัด. 

2558. ประสิทธิภาพการปฏสนธินอกร่างกายของน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อสุกรแช่แข็งจากการใช้
น้ ายาสูตรMJ-Ex2TM. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53. 3-6 
กุมภาพันธ์ 2558, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์  วรรณลักษณ์ ถาวร  ศร ธีปฏิมากร และ ณัฐพล สุ่มสมบูรณ์. 2558. การ
เปรียบเทียบรูปแบบอุปกรณ์ปล่อยฮอร์โมนเพ่ือการก าหนดเวลาในการผสมเทียมโคเนื้อ. 
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 73-77. (น าเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 
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นิตยา ทองทิพย์ และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 2558. การเปรียบเทียบการใช้สารละลายเจือจางน้ าเชื้อ
พ้ืนฐาน (Tris-egg yolk) กับสารละลายเจอจางน้ าเชื้อทางการค้า (MJ-EX2TM Extender) 
ในการแช่แข็งน้ าเชื้อแพะต่อคุณภาพตัวอสุจิภายหลังการแช่แข็ง (หน้า 829-834). ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4, 29-30 มกราคม 2558,หอประชุมพญางา
เมือง, พะเยา. 

จิรภิญญา เทพศรี  ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ  วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ และ วาที คงบรรทัด. 2557. ผล
ของโมนาโคลิน เค ที่สกัดจากข้าวราแดงโดยเชื้อ Monascus  purpureu CMU002U ต่อ
การเจริญเติบโต และผลผลิตไข่ในนกกระทาญี่ปุ่นระยะไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย. 1 (พิเศษ 1): 85-88. (น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่  3, 8-
10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่) 

วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ วรรณลักษณ์ ถาวร. 2557. การพัฒนาอุปกรณ์การเหนี่ยวน าการเป็นสัดเพ่ือ
ใช้ก าหนดเวลาการผสมเทียม. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (พิเศษ 2): 87-90. 
(น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรม
เซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่) 

วรรณลักษณ์ ถาวร และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 2557. คุณภาพน้ าเชื้อสุกรแช่แข็งหลังการละลายจาก
การใช้ Egg-yolk 20% ของไข่ไก่ ไข่เป็ดและไข่นกกระทาในน้ ายาเจือจาง MJ-Ex2TM. 
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (พิเศษ 2): 79-82. (น าเสนอในการประชุมวิชาการ
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
และล าพูน (หน้า 169-174). ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 
5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร. 

บัณฑิต กิรติการกุล  ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  จารุนันท์ ไชยนาม  วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ. 2557. ผลของการใช้ฟางข้าวเปลือกและซังข้าวโพดต่อสมรรถภาพการผลิต
น้ านมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ (หน้า 164-168). ใน การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร. 

ศร ธีปฏิมากร  ณัฐพล สุ่มสมบูรณ์ และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 2557. การใช้แผ่นฮอร์โมนเพ่ือการ
ก าหนดเวลาในการผสมเทียมโคนม. รายงานประชุมวิชาการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์. 
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วรรณลักษณ์ ถาวร และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 2557. คุณภาพน้ าเชื้อสุกรแช่แข็งหลังการละลายจาก
การใช้น้ ายาเจือจาง MJ-Ex2. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 
4-7 กุมภาพันธ์ 2557, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายมงคล  ยะไชย 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Mongkol Yachai 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 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 ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  

ปร.ด. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
วท.ม. เกษตรศาสตร์  - สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 
วท.บ. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 
2) การจัดการฟาร์มสุกร 
3) ปศุสัตว์อินทรีย์ 

 
4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2553 – 2558 อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
(5 ปีย้อนหลัง) 

  ไม่มี 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
วรรณพร ทะพิงค์แก   มงคล ยะไชย  และ ธัญญา ทะพิงค์แก . 2557. การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จาก

การเพาะเห็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ  (รายงานผลการวิจัย). เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Tapingkae, W., Panyachai, K., Yachai, M., & Doan, H. V. (2017). Effects of dietary red 

yeast (Sporidiobolus pararoseus) on production performance and egg quality 
of laying hens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 
doi:10.1111/jpn.12751 

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. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
วรรณพร ทะพิงค์แก  กนกทิพย์ ปัญญาไชย  กัลยาณี ศรีจันทร์ และ มงคล ยะไชย. 2560. คุณสมบัติ

เชิงหน้าที่ของกากถั่วเหลืองหมักโดยเชื้อ Bacillus subtilis PN76. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 613-619. 

กัลยาณี ศรีจันทร์  วรรณพร ทะพิงค์แก และ มงคล ยะไชย. 2559. คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเยื่อหุ้ม
เมล็ดกาแฟ และผลต่อจุลินทรีย์ในไส้ติ่งของไก่เนื้อ. วารสารแก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 2): 
735-742. 

ชัยวัฒน์ อาจิน  มงคล ยะไชย  ธัญญา ทะพิงค์แก  ประจิตต์ อุดหนุน และ วรรณพร ทะพิงค์แก. 
2559. ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและ
จุลินทรีย์ในไส้ตันของไก่ไข่. วารสารแก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 2): 647-653. 

พิมพร ค าทวี  วรรณพร ทะพิงค์แก และ มงคล ยะไชย. 2559. ผลของการเสริมไฟเตสที่ผลิตจากเชื้อ 
Bacillus subtilis PDS2-9 ต่อการย่อยได้ในหลอดทดลอง สมรรถภาพการเจริญเติบโต 
และสุขภาพของลูกสุกรหลังหย่านม. วารสารแก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 2): 713-719. 
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ภควัต ยินดี  ทศพล มูลมณี  มงคล ยะไชย  ประจิตต์ อุดหนุน และ วรรณพร ทะพิงค์แก. 2559. 
  ผลของการเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต 

และสัณฐานวิทยาของล าไส้เล็กในไก่ไข่. วารสารแก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 2): 182-188. 
วรรณพร ทะพิงค์แก  สุรีรัตน์ ถือแก้ว และ มงคล ยะไชย. 2557. ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยโดยรวม

จากวัสดุเพาะเห็ดนางรมต่อค่าการย่อยได้ในหลอดทดลองและการใช้ประโยชน์ได้ของ
โภชนะในอาหารไก่เนื้อ. วารสารเกษตร. 30 (2): 171-180. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (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-
192. (น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 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. 
(น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรม
หรรษา เจบี, สงขลา) 

มงคล ยะไชย  วรรณพร ทะพิงค์แก  ธัญญา ทะพิงค์แก และ ศุภชัย ศรีธิวงค์. 2558. ผลของการ
เสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและจุลินทรีย์ในล าไส้ใหญ่ของ
ไก่เนื้อ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 267-270. (น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, 
สงขลา) 

พิมพร ค าทวี  มงคล ยะไชย และ วรรณพร ทะพิงค์แก. 2558. การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์
ไฟเตสส าหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 241-
244. (น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, 
โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

 
 
 



มคอ.2 139 

กัตติกา กันทะด้วง  วรรณพร ทะพิงค์แก และ มงคล ยะไชย. 2557. ผลของการใช้เห็ดถั่งเช่าสีทอง
เพ่ือทดแทนสารเร่งการเจริญเติบโตที่เป็นยาปฏิชีวนะต่อสมรรถนะการผลิตและจุลินทรีย์ใน
ล าไส้ใหญ่ของไก่เนื้อ . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (1): 41-44. (น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน, เชียงใหม่) 

กัลยาณี ศรีจันทร์  วรรณพร ทะพิงค์แก และ มงคล ยะไชย. 2557. ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ด
กาแฟในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและการตอบสนองภูมิคุ้มกันของไก่. วารสารสัตว
ศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (1): 33-36. (น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 
ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่) 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
กนกทิพย์ ปัญญาไชย และ มงคล ยะไชย. 2557. บทบาทของผนังเซลล์ยีสต์ในการเป็นสารเสริม

อาหารสัตว์. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 1 (2): 1-10. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวกฤดา  ชูเกียรติศิริ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Kridda Chukiatsiri 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 252 หมู่ 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 ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  
วท .ด.  อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 
วท .ม.  อายุรศาสตร์สัตว์ปีก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
สพ .บ.  สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) โรคสัตว์ 
2) แบคทีเรียวิทยา 
3) สัตว์ปีก 

 

4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2547 นักวิจัยศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ า คณะสัตวแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ   
    (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Vathsana phonexai  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. 2560. การใช้

สารสกัดหยาบบอระเพ็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 55-61. 

ตวงสิทธิ์ ยะนิล  นิรันดร์ พลธี  กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2559. การเสริมพริกป่น 
(Capsicum frutescens Linn.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและคุณภาพซาก
ของไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. 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
กากงาด า (Sesamum indicum L.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและ
องค์ประกอบซากของไก่กระทง. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 523-470. 
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9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ครรชิต ชมภูพันธ์  บัวเรียม มณีวรรณ์  นรินทร์ ทองวิทยา และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. 2558. ผลผลิตและ

องค์ประกอบทางเคมีของแหนแดงแห้งและหมักเพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในอาหารไก่. 
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (1): 313-316. (น าเสนอในการประชุมวิชาการสัตว
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 ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายจุฬากร  ปานะถึก 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Julakorn Panatuk 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 252 หมู่ 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 ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  

ปร .ด.  สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
วท .บ.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 
2) โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 

 

4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2556– ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
     (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
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6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ไม่มี 

 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
รชานนท์ ธนภัทรพงศ์  บัวเรียม มณีวรรณ์  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล้วกล้า และ จุฬากร               

ปานะถึก. 2560. ผลของผงถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และ
คุณภาพไข่. ใน การประชุมวิชาการประจ าปี 2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 

ธัญญรัตน์ รู้หลัก  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  อานนท์ ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. 2560. 
อิทธิพลของระดับพลังงานร่วมกับการเสริมกากน้ าตาลในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือกและซัง
ข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและจลน์ศาสตร์การผลิต
แก็สในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 739-747. 

จุฬากร ปานะถึก  มัณฑนา ทองนิ่ม  พัชรี สมรักษ์  กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย. 
2560. ผลของการใช้สารสกัดจากเมล็ดล าไยและเมล็ดมะขามในการรักษาคุณภาพเนื้อโค
ภายใต้การจัดเก็บโดยการแช่เย็น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(2 พิเศษ): 868-874. 

ถนอม ทาทอง และ จุฬากร ปานะถึก. 2559. ผลของการเสริมเปลือกฟักข้าว (Momordica 
cochinchinensis) ในอาหารต่อสมรรถนะในการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ
ของนกกระทาญี่ปุ่น. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 2): 554-562. 

 
 



มคอ.2 145 

ธัญญรัตน์ รู้หลัก  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  อานนท์ ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. 2560. 
อิทธิพลของระดับพลังงานร่วมกับการเสริมกากน้ าตาลในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือกและซัง
ข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและจลน์ศาสตร์การผลิต
แก็สในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 739-747. 

ถนอม ทาทอง  จุฬากร ปานะถึก  สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ และ ชนะชัย บุญเพ่ิม. 2559. 
การศึกษาสถานการณ์การส่งออกโคเนื้อและกระบือผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จังหวัด
นครพนม. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 454-458. 

ตวงสิทธิ์ ยะนิล  นิรันดร์ พลธี  กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2559. การเสริมพริกป่น 
(Capsicum frutescens Linn.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและคุณภาพซาก
ของไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. 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
กากงาด า (Sesamum indicum L.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและ
องค์ประกอบซากของไก่กระทง. แก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 523-470. 

จุฬากร ปานะถึก  สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์  ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ และ Eric P. Berg. 2556. 
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและสีของเนื้อระหว่างการเก็บรักษาซากสุกร. 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. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  (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. 

 



มคอ.2 146 

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 ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) 

 ไม่มี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายจ ารูญ  มณีวรรณ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Chamroon  Maneewan 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
 โทรศัพท์ : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830   
 E-mail Address :  chamroon@mju.ac.th 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  

Ph.D. Animal Science Ehime University, Japan 2557 
วท .ม.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 
ทษ .บ.  สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 2530 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) การผลิตสุกร 
2) การจัดการฟาร์มสุกร 
3) การผลิตกระต่าย 

 
4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2530 นักสัตวบาล ทองเสงี่ยมฟาร์ม จังหวัดเชียงราย 
2532 นักวิชาการสัตวบาล สาขาสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 
2545 อาจารย์ประจ าสาขาสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์  

คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  
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ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 
2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
     (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
6. ผลงานวิจัย  (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)  
 ไม่ม ี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายสุบรรณ ฝอยกลาง 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Suban Foiklang 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 252 หมู่ 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 ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  

ปร .ด.  สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 

วท.ม. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 

วท.บ. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1. โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
2. การผลิตโคนมและโคเนื้อ 
3. นิเวศวิทยาในรูเมน 
4. เทคโนโลยีชีวภาพในรูเมน 
5. ทรัพยากรอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 

 
4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  ต าแหน่ง 

2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
(5 ปีย้อนหลัง) 
  ไม่มี 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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. 
doi:10.1007/s11250-017-1268-x 

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. 
doi:10.1080/09712119.2017.1288627 

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. 
doi:10.1111/asj.12428 

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 
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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. doi:10.1007/s11250-013-0485-1 

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 fermentation in Thai native beef cattle fed on rice straw. Animal Feed 
Science and Technology, 198(Supplement C), 151-157. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2014.10.016 

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., . . . 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. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ  (5 ปีย้อนหลัง) 
Foiklang, S., Wanapat, M., & Norrapoke, T. (2016c). 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 
Agr. J. . Khon Kaen Agriculture Journal, 42(Suppl.1), 14-19.  



มคอ.2 152 

ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วีรยุทธ อยู่บุญ และ สุบรรณ ฝอยกลาง. 2559. ผลของการหมักต้นข้าวโพด
สดโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้โดยใช้เทคนิคถุงไน
ล่อน. แก่นเกษตร 44 (พิเศษ 2): 107-116. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
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 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. 
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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. 

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. 
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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 ต ารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี  



มคอ.2 155 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายภาคภูมิ เสาวภาคย์ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Phakphume Saowaphak 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
ต าแหน่งสาขาวิชา - 
หน่วยงานที่สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 252 หมู่ 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 ชื่อสถาบันการศึกษา พ .ศ.  

ปร .ด.  สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 
วท .ม.  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552 
วท .บ.  เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2547 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

1) การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พันธุกรรมไก่พ้ืนเมือง 
2) การประเมินพันธุกรรมปศุสัตว์ 
3) การผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยจากสารพิษ 
4) การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
5) เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4. ประวัติการท างาน 
ปี พ .ศ.  
2558 – ปัจจุบัน 

ต าแหน่ง 
อาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
(5 ปีย้อนหลัง) 
  ไม่มี 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ไม่มี 

 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
วุฒิไกร บุญคุ้ม  มนต์ชัย ดวงจินดา  บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และ ภาคภูมิ เสาวภาคย์. 2556. ความ

เป็นไปได้ทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในการใช้เป็นสายไข่ของไก่ไทยสายพันธุ์
สังเคราะห์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 44(1 พิเศษ): 163-166. 

กนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์  ภาคภูมิ เสาวภาคย์  สมสุข พวงดี  มนต์ชัย ดวงจินดา  วุฒิไกร บุญคุ้ม และ
สายัณห์ บัวบาน. 2556. อิทธิพลทางพันธุกรรมของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อปริมาณ
โปรตีนน้ านมของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์. 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. อิทธิพลทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันของวันท้องว่างในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยของ
โคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 44(1 พิเศษ): 323-326. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
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เอกสารแนบ 5 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เอกสารแนบ 6 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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เอกสารแนบ 7 
รายงานกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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เอกสารแนบ 8 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ . 2560 
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เอกสารแนบ 9 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข 

เพ่ือการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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เอกสารแนบ 10 
บันทึกความร่วมมือกับ Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
 คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Animal Science, Universitas 
Gadjah Mada, Indonesia ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร
สายวิชาการ 
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เอกสารแนบ 11 
บันทึกความร่วมมือกับ Vietnam National University of Agriculture, Vietnam 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Vietnam National University of 
Agriculture, Vietnam ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสาย
วิชาการ 
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เอกสารแนบ  12  
บันทึกความร่วมมือกับ National Chung Hsing University, Taiwan 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ National Chung Hsing University, 
Taiwan ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ 
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เอกสารแนบ 13 
บันทึกข้อตกลงกับ National Chia Yi University, Taiwan 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ National Chia Yi University, Taiwan       
ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ 
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เอกสารแนบ 14 
บันทึกความร่วมมือกับ National Ping Tung University of Science and Technology, Taiwan 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ National Ping Tung University of 
Science and Technology, Taiwan ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
และบุคลากรสายวิชาการ 
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เอกสารแนบ 15 
บันทึกความร่วมมือกับ National I-lan University, Taiwan 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ National I-lan University, Taiwan                    
ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ 
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เอกสารแนบ 16 
บันทึกข้อตกลงกับ Kagawa University, Japan 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Kagawa University, Japan ในด้านวิชาการ                 
การเรียน  และงานวิจัยในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ  และร่วมท างาน
วิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบ 17 
รายงานการออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิด OBE 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .2561  
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รายงานการออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิด OBE 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .2561  
 

ข้อก าหนดของหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรใน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วย ความรู้ และความเข้าใจที่ผู้เรียนจะได้เมื่อจบการศึกษา ทักษะหลัก 
ทักษะทางปัญญา ทักษะเฉพาะทาง และก าหนดกระบวนการเรียนการสอนที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ 
รวมทั้งวิธีการประเมินผลที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลชัดเจน (Program Specification, Program 
Structure and Content, Teaching and Learning Approach) 

 
ตารางท่ี 1 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

PLO Outcome Statement Specific LO Generic LO Level 
1 มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อ

ตัวเองและผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สัตวบาล กระตือรือร้นในการท างาน 
และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนอยู่เสมอ 

  Understanding 

2 อธิบายและสรุปความรู้พ้ืนฐานทาง
วิชาชีพสัตวบาล ได้แก่ พันธุศาสตร์
สัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์และกายวิภาค
และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงได้อย่าง
ลึกซึ้ง 

  Understanding 

3 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางสัตว
ศาสตร์เพื่อบูรณาการกับเนื้อหาใน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รวมถึงศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  Applying 

4 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสัตว
ศาสตร์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตปศุสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  Applying 
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PLO Outcome Statement Specific LO Generic LO Level 

5 มีความสามารถในการจัดการข้อมูล 
และการวิเคราะห์สังเคราะห์ ให้
ข้อคิดเห็น ตลอดจนแก้ไขปัญหางาน
ทางสัตวศาสตร์อย่างมีระบบ 

  Applying 

6 สามารถออกแบบงานวิจัย และ
เลือกใช้สถิติเพ่ือการท างานและ
พัฒนางานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

  Analyzing 

7 สามารถใช้สารสนเทศในการรวบรวม
ข้อมูลและติดต่อสื่อสาร จัดการและ
น าเสนอข้อมูล 

  Applying 

8 มีทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
และใช้รูปแบบการสื่อสารที่
เหมาะสม 

  Understanding 

9 สามารถน าองค์ความรู้ทางสัตว
ศาสตร์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

  Evaluating 
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ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
PLO รายละเอียด สกอ. มหาวิทยาลัย บัณฑิต ผู้ใช้งาน

บัณฑิต 
วิชาชีพ ภาค

สังคม 
1 มีความซื่อสัตย์ ความ

รับผิดชอบต่อตัวเองและ
ผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพสัตวบาล 
กระตือรือร้นในการท างาน 
และมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยน
อยู่เสมอ 

M F F F F F 

2 อธิบายและสรุปความรู้
พ้ืนฐานทางวิชาชีพสัตวบาล 
ได้แก่ พันธุศาสตร์สัตว์ 
โภชนศาสตร์สัตว์และกาย
วิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
เลี้ยงได้อย่างลึกซึ้ง 

F F F F F M 

3 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางสัตวศาสตร์เพื่อบูรณา
การกับเนื้อหาในสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ รวมถึงศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

F F F F F M 

4 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง
สัตวศาสตร์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปศุ
สัตว์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

M F F F F F 
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PLO รายละเอียด สกอ. มหาวิทยาลัย บัณฑิต ผู้ใช้งาน
บัณฑิต 

วิชาชีพ ภาค
สังคม 

5 มีความสามารถในการ
จัดการข้อมูล และการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ ให้
ข้อคิดเห็น ตลอดจนแก้ไข
ปัญหางานทางสัตวศาสตร์
อย่างมีระบบ 

F F F F F M 

6 สามารถออกแบบงานวิจัย 
และเลือกใช้สถิติเพ่ือการ
ท างานและพัฒนางานวิจัย
ได้อย่างถูกต้อง 

F F F F F M 

7 สามารถใช้สารสนเทศใน
การรวบรวมข้อมูลและ
ติดต่อสื่อสาร จัดการและ
น าเสนอข้อมูล 

M F F F F M 

8 มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการและใช้รูปแบบ
การสื่อสารที่เหมาะสม 

F F F F F F 

9 สามารถน าองค์ความรู้ทาง
สัตวศาสตร์ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

M M F F F M 

F-Fully fulfilled   M-Moderately fulfilled   P- Partially fulfilled 
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ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ  สกอ.  
 
PLO คุณธรรม 

และจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะ 

ทางปัญญา 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
PLO1 X X              
PLO2    X X           
PLO3    X X           
PLO4      X          
PLO5       X         
PLO6        X        
PLO7          X X     
PLO8             X   
PLO9              X X 
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ตารางท่ี 4  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม
วิชาแกน 
              กลุ่มวิชาเอก  และกลุ่มวิชาเอกเลือก 

รายวิชา ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO
8 

PLO
9 

รายวิชาเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
AS 501  Research 
Methodology in Animal 
Science 

U    A A   A 

AS 591  Seminar 1 U    U  U U  
AS 592  Seminar 2 U    U  U U  
AS 593  Seminar 3 U    A  A A  
AS 594  Seminar 4 U    A  A A  
วิทยานิพนธ์ 
AS 695  Thesis 1 U U U U A A U U A 
AS 696  Thesis 2 A A A A A A A A E 
รายวิชาเอกบังคับ 
AS 500  Nutrient metabolism  U A    A  A 
AS 510  Physiology of Animal 
Production 

 U A    A  A 

AS 521  Quantitative genetics  U A    A  A 
AS 540  Sustainable Animal 
Production in the Tropics 

 U A    A  A 

รายวิชาเอกเลือก 
AS 502  Population Genetics  U A    A  A 
AS 503  Molecular 
techniques for animal 
improvement 

 U A    A  A 

AS 504  Biostatistical Data 
Analysis for Animal Science 

 U A   A A  A 
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รายวิชา ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO
8 

PLO
9 

AS 505  Livestock Genetic 
Evaluation 

 U A   A A  A 

AS 511  Endocrinology of 
Domestic Animals 

 U A    A  A 

AS 512  Physiology of 
Lactation 

 U A    A  A 

AS 513  Reproductive 
Physiology 

 U A    A  A 

AS 514  Growth Physiology of 
Domestic Animals 

 U A    A  A 

AS 5 21  Ruminant Nutrition  U A U   A  A 
AS 5 22  Non-Ruminant  
Nutrition 

 U A U   A  A 

AS 523  Feed Manufacturing 
and Quality Control 

U U A    A  A 

AS 524  Feed Additives for 
Livestock Production 

 U A U   A  A 

AS 530  Animal Health 
Management 

U U A    A  A 

AS 531  Animal Microbiology  U A    A  A 
AS 532  Animal Immunology 
 

 U A    A  A 

AS 541  Environmental 
Management in Animal Farm 

U U A A   A  A 

AS 542  Environment and 
Animal Nutrition 

U U A A   A  A 
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รายวิชา ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO
8 

PLO
9 

AS 543  Commercial 
Livestock Production 

U U A    A  A 

AS 544  Information 
Technology for Animal 
Production 

 U A  A  A  A 

AS 545  Selected Topics in 
Animal Science 

 U A  A  A  A 

AS 550  Advanced Meat 
Science 

U U A    A  A 

AS 551  Advanced Meat and 
Carcass Evaluation 

U U A    A  A 

AS 552  Animal Products 
Processing and Management 

U U A    A  A 

Bloom’s Taxonomy : 
U = Remembering/Understanding,   A = Applying/Analyzing,  E = 
Evaluating/Creating 
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ตารางท่ี 5 Course Structure 
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 
Year Course structure Total 

credit 
1 Statistics, 

Non credit (3) 
Seminar, 

Non credit (2) 
Thesis 

18 credit 
18 (5) 

2 Seminar 
Non credit (2) 

Thesis 
18 credit 

18 (2) 

 
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 
Year Course structure Total 

credit 
1 Statistics, 

Non credit (3) 
Core course 

12 credit 
Elective course 

 9 credit 
Seminar, 

Non credit (2) 
21 (5) 

2 Elective course 
3 credit 

Seminar 
Non credit (2) 

Thesis 
12 credit 

15 (2) 
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รายงานการได้มาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .2561  

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
คณะ    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ชื่อหลักสูตร 

)ภาษาไทย(    : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
)ภาษาอังกฤษ(    : Master of Science Program in Animal Science 

 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม )ภาษาไทย(   :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
ชื่อย่อ  )ภาษาไทย(   :    วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
ชื่อเต็ม )ภาษาอังกฤษ(   :    Master of Science (Animal Science) 
ชื่อย่อ  )ภาษาอังกฤษ(   :    M.S. (Animal Science) 
 
ประเด็นประกอบการพิจารณา 
 ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ  .ศ  .2561  คณะ             
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าเนื้อหาหลักสูตรตาม Outcome based 
Education เพ่ือด าเนินการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการได้มาซึ่ง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย 
โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
1. สถานประกอบการ จ านวน 14 หน่วยงาน  
2. ประเภทหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.9 สถานศึกษาและ

หน่วยงานวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.4 และหน่วยงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 14.3 
ตามล าดับ 
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3. ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามในหน่วยงาน ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
71.4 ต าแหน่งผู้จัดการ 14.3 ต าแหน่งเจ้าของกิจการ คิดเป็ นร้อยละ 7.1 และอ่ืน )รอง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต,ผู้จัดการส่วนงานวิชาการฟาร์ม, สัตวบาลประจ าฟาร์ม, นักวิชาการ
เผยแพร่, นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ, พนักงานพัฒนาธุรกิจ  (คิดเป็นร้อยละ 

7.1 ตามล าดับ  
   

ตอนที่ 2 คุณลักษณะของมหาบัณฑิต /ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  
คุณลักษณะของมหาบัณฑิต /ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  ล าดับความส าคัญ 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต 1 
- มีวินัย ความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 2 

- มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 3 
- มีจิตอาสา และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 4 

2. ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  
- ด้านพื้นฐานสัตวศาสตร์ )กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์  

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์(  
1 

- ด้านการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มสัตว์ 2 
- ด้านสุขภาพและการใช้ยาในสัตว์ 3 
- ด้านอาหารและการให้อาหารสัตว์ 4 
- ด้านวิทยาการสืบพันธุ์และผสมเทียมสัตว์ 5 
- ด้านการตลาดและธุรกิจปศุสัตว์ 6 
- ด้านกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ 7 
- ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 8 
- ด้านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 9 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหางานอย่างเป็น

ระบบ 
1 

- มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน 2 
- มีความสามารถในการวางแผนการท างาน 3 
- มีการค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการท างานอย่างสม่ าเสมอ 4 

2 
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คุณลักษณะของมหาบัณฑิต /ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  ล าดับความส าคัญ 
- มีความสามารถในการคิดงานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม 5 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
- มีทัศนคติที่ดีต่องาน เพ่ือนร่วมงาน และองค์กร 1 
- มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 2 
- เคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 3 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- มีความสามารถในการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน ามาปรับปรุงการ

ท างาน 
1 

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 2 
- มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
3 

- มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและน าเสนอ 4 
- มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการท างานและการวิจัย 5 

6. ด้านบุคลิกภาพ และคุณลักษณะส่วนตัว  
- มีความขยัน อดทน สู้งาน และกระตือรือร้น 1 
- มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักควบคุมตนเอง 2 
- มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ 3 
- สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี 4 
- มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 5 
- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 6 
- มีความม่ันใจในตนเอง และมีความกล้าแสดงออก 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

 

หน่วยงาน ต าแหน่งงาน ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
1. สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด   
2. สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 
ฝ่ายผู้บริหาร 

  

3. บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

1. เจ้าหน้าที่วิชาการ 
2. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
งานวิจัย 

1. มีความรู้ความสามารถในการคิด
งานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2. มีความสามารถในการประยุกต์องค์
ความรู้มาใช้เพ่ือการพัฒนา 
3. มีความรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือการท างาน 
พัฒนาวิจัย 
4. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูล แก้ไขปัญหางานอย่างเป็นระบบ 
5. ชอบค้นคว้าความรู้ใหม่ๆเพ่ือพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

4. โชคชัยยืนยงฟาร์ม 1. สัตวบาลประจ าฟาร์ม 1. ขยัน อดทน รักในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. โชคชัยยืนยงฟาร์ม 1. สัตวบาลประจ าฟาร์ม 1. ขยัน อดทน รักในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

6. อ .ส.ค .ฝ่ายวิจัย/ถ่ายทอด    
7. สนง .เกษตรอ าเภอดงหรา จ.
พัทลุง 

1. นักวิชาการสัตวบาล 
2. นักวิชาการส่งเสริมกาเกษตร 

1. มีความรู้ด้านการจัดการพืช 
2. มีความเฉลียวฉลาด และไหวพริบใน
การท างาน 

8. สนง .เกษตรอ าเภอดงหรา จ.
พัทลุง 

1. นักวิชาการสัตวบาล 
2. นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร 

1. มีความรู้ด้านการจัดการพืช 
2. มีความเฉลียวฉลาด และไหวพริบใน
การท างาน 

9. บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์
อาหารจ ากัด ฝ่ายบุคคล 

1. ผู้จัดการแผนกประกัน
ควบคุมคุณภาพ 

1. ประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 
2-3 ปี  
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หน่วยงาน ต าแหน่งงาน ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
10. บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์
อาหารจ ากัด ฝ่ายบุคคล 

1. หัวหน้าแผนกประกัน
คุณภาพ /ควบคุมคุณภาพ  
2. สัตวศาสตร์โรงงาน 

1. ทักษะในการท าเสนอ และตอบ
ค าถามต่างๆ จากลูกค้า และหน่วยงาน
ต่างๆ ในการน ามาตรวจสอบ 

11. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1. นักวิจัย 1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 
2. ใช้ภาษาอังกฤษ -จีนได้ดี  

12. ธนาคารเพ่ือการเกษตร และ
สหกรณ์การเกษตร 

1. พนักงานพัฒนาธุรกิจ  

13. ธนาคารเพ่ือการเกษตร และ
สหกรณ์การเกษตร 

1. พนักงานพัฒนาธุรกิจ  

14. บจก .รวมพรมิตรโภคภัณฑ์  1. พนักงานปฏิบัติทางแผนก
ควบคุมคุณภาพ 

1. การตรวจสอบวัตถุดิบคร่าว ๆ ได้ 
2. ความรู้ทางด้านการผลิตอาหารสัตว์
เบื้องต้น 
3. ความรู้ทางด้านโภชนะของอาหารสัตว์
เบื้องต้น 

 
 

**************************** 
 
 
 
 
   

 
 




