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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 



ค ำน ำ 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ที่ได้รับการปรับปรุงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ.2553 การปรับปรุงครั้งนี้ 
ได้รับการพิจารณาจากทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับนี้ จึง
มุ่งเน้นที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการวิจัยทางสัตวศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ และปศุสัตว์อินทรีย์ ในการพัฒนาปศุสัตว์เพ่ือผลผลิตอาหาร 
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์ ที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป 
  
 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
        มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 

 หน้า 
สรุปขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป                2 
หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร              8 
หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร        11
หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล          66 
หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา            74 
หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์              77 
หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร             78 
หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร        104 
ภาคผนวก 

เอกสารแนบ  1  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่ 

เอกสารแนบ  2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่ 
เอกสารแนบ  3 สาระการปรับปรุงหลักสูตร 
เอกสารแนบ  4 ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เอกสารแนบ  5  ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 252/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

เอกสารแนบ  6  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

เอกสารแนบ  7  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

เอกสารแนบ  8 รายงานกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
เอกสารแนบ  9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

เอกสารแนบ 10 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2550 

เอกสารแนบ 11  บันทึกความร่วมมือกับ Faculty of Animal Science, Universitas  
Gadjah Mada, Indonesia 

เอกสารแนบ 12  บันทึกความร่วมมือกับ Vietnam National University of Agriculture,  
    Vietnam 

เอกสารแนบ 13  บันทึกความร่วมมือกับ National Chung Hsing University, Taiwan 
เอกสารแนบ 14  บันทึกข้อตกลงกับ National Chia Yi University, Taiwan 
เอกสารแนบ 15  บันทึกความร่วมมือกับ National Ping Tung University of Science  

and  Technology, Taiwan 
เอกสารแนบ 16  บันทึกความร่วมมือกับ National I-lan University, Taiwan 
เอกสารแนบ 17  บันทึกข้อตกลงกับ Kagawa University, Japan 

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

 
 



สรุปขั้นตอนการเสนอ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

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

 
 การขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุม ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2558 

2. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ 7/2558   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 

3. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
    ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 

4. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ 8/2558   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 

5. คณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญ  

ในการประชุมครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

6. คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

7. คณะกรรมการวิชาการ  

ในการประชุมครั้งที่ 11/2559  เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2559 

8. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 22/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2559 

9. สภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขต/คณะ     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร     :  25530131104806 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Animal Science 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) :  ปร.ด. (สัตวศาสตร์) 

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Animal Science) 
   ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) :  Ph.D. (Animal Science) 
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรแบบ  1.1  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
 หลักสูตรแบบ  1.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 
 หลักสูตรแบบ  2.1  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
 หลักสูตรแบบ  2.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 1 ปริญญา (National Degree) 

5.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 1.1 และ 2.1 มี
ระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา 

5.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 1.2 และ 2.2 มี
ระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา 

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  
- มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการ 

5.5 การให้ปริญญากับผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา            
สัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2560 
6.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบให้น าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ   

ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2559 
6.4 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
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6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  
ในการประชุมครั้งที่ 22/2559 วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

6.6 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร   
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที ่5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
               หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและกรอบมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1  อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
  8.2  นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  8.3  นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  8.4  อาชีพอิสระ 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จาก 
ปี 

1. รองศาสตราจารย์ 
 

นายญาณิน   
โอภาสพัฒนกิจ 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Agriculture-
Ruminant 
Nutrition 
เกษตรศาสตร์- 
การผลิตสัตว ์
เกษตรศาสตร์ 

University of Sydney, 
Australia 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2537 
 
 

2529 
 

2525 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวบัวเรียม 

มณีวรรณ์ 
Ph.D. 
M.Sc. 
วท.บ. 

Agriculture 
Agriculture 
เคม ี

Ehime University, Japan 
Kagawa University, Japan 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
2545 
2538 

3. อาจารย์ นายมงคล 
ยะไชย 
 

ปร.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

 

เทคโนโลยีอาหาร 
เกษตรศาสตร์- 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์- 
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2546 

 
2543 

    
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและนานาชาติได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผลิตปศุสัตว์เป็นสิ่งสาคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องสามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะการวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
การผลิตสัตว์ของประเทศ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางสัตวศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการผลิต
สัตว์ของประเทศออกไปสู่ความเป็นสากล พร้อมกับการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ให้สามารถแข่งขันและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของโลก  

11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
     ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท าให้คนไทยและนานาชาติได้รับข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆ อย่างทั่วถึง ท าให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท า
ให้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นสินค้าหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากขึ้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีการผลิตที่
ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภค จึงต้องผลิตนักวิชาการ/นักวิจัยที่เชี่ยวชาญระดับสูงในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
      การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีจริยธรรม ความรู้ 
ความสามารถ ในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตให้
เป็นนักวิชาการท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ทางด้านก าลังคนที่เชี่ยวชาญระดับสูง
ด้านสัตวศาสตร์ 
 
 
 
 
 



7 
 

 

 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
       บูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความ 
สามารถในวิชาการและวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมในสาขาสัตว
ศาสตร์ โดยเฉพาะการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ GO Eco University (Green Organic Ecology University) เพ่ือการบริการ
ทางวิชาการสู่สังคม และพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตรในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
       ไม่มี 

13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
       การพิจารณาให้นักศึกษาคณะอ่ืนมาเรียน ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ 

13.3  การบริหารจัดการ 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดท ารายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอน เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอน 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1  ปรัชญา ความส าคัญ  
     การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ยังให้ความส าคัญด้านการเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรอินทรีย์ เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการพฒันาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้สะอาดและปลอดภัย และสามารถแข่งขัน
ในตลาดโลกได้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์ ใน
การพัฒนาสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยมีปรัชญา “ผลิตบุคลากร
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร์เพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์อย่างยั่งยืน” 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1) ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการวิจัยทางสัตวศาสตร์ให้

สอดคล้องต่อความต้องการด้านการผลิตปศุสัตว์ระดับประเทศและนานาชาติ 
2) สร้างผลงานวิจัยใหม่ทางสัตวศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่
ประกอบด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี               
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 
จัดหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ตรงสาขา 
เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ
ราชการ 
 

1. วางแผนและจัดหาอัตรา 
    ทดแทนบุคลากร 
    ที่เกษียณอายุราชการ 
2. จัดจ้างอาจารย์พิเศษ 

ตัวบ่งชี้ 
    มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรง
สาขาทดแทนบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการ  
หลักฐาน 
1. แผนอัตราก าลังของคณะฯ 
2. สัญญาจ้าง/ค าสั่งแต่งตั้ง 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยทุธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี               
ด้านหลักสูตร  
บริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ติดตามควบคุมให้มีมาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ 
    มีหลักสูตรที่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ สกอ. 
ก าหนด 
หลักฐาน 
1.  รายงานการประชุม 
2.  รายงานผลการบริหาร 
     หลักสูตร 

ด้านนักศึกษา    
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความ
พร้อมสู่ความต้องการของสังคม 

จัดการเรียนการสอนให้มีการ
สอดแทรกความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาต่างประเทศ 

ตัวบ่งชี้ 
    นักศึกษามีการพัฒนา
ศักยภาพให้มีความพร้อมสู่
ความต้องการของสังคม 
หลักฐาน 
1. แบบ มคอ.3  
   รายละเอียดของรายวิชา 
2. แบบ มคอ.5 รายงานผล            
   การด าเนินการของรายวิชา 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน และพัฒนาหลักสูตร 
 

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 
    มีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรที่ก่อให้เกิดศักยภาพ
ต่อความต้องการ ผู้ใช้บัณฑิต 
หลักฐาน 
รายงานผลการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

 การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
      ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืนนอกจากระบบทวิภาค 
 

2.   การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 -  ภาคการศึกษาที่ 1        เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
 -  ภาคการศึกษาที่ 2        เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 
 -  หรือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ในขณะนั้น 
2) เงื่อนไขในด้านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาเฉพาะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีดังนี้ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หรือสาขาที่เก่ียวข้องทางด้านสัตวศาสตร์ 

- ในกรณีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1) นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
2) นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ ได้

ก าหนดไว้ เช่น เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.50 (กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี) 
หรือคุณวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์ 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ต้องได้รับการพัฒนาและ

เตรียมความพร้อมเพ่ือสอบผ่านตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ 
2) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ของหลักสูตรฯ และมีความประสงค์ต้องการศึกษา

จริง  ต้องมีการเสนอเหตุผลหรือเสนอโครงการวิจัยหรือประสบการณ์การท างาน  หรือ
อ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

1) แผนการรับนักศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 

จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1  
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 

4 
- 
- 

4 
4 
- 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

รวม 4 8 12 12 12 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 4 4 4 

 
2) แผนการรับนักศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2 

จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 
ชั้นปีที่ 5 

1 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
- 
- 

1 
1 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
1 
1 

รวม 1 2 3 4 5 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 1 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
       งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
(หลักสูตร) 

 

แหล่งทุนสนับสนุน 
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบประมาณแผ่นดิน 3,300,000 3,310,000 3,320,000 3,330,000 3,340,000 

2. งบประมาณเงินรายได ้ 340,000 340,000 340,000 390,000 390,000 
 
2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร 
    -  อัตราเดิม 
    -  อัตราใหม่ 
2. งบด าเนินงาน 
    -  ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
    -  ค่าสาธารณูปโภค 
3. งบลงทุน 
    -  ครุภัณฑ ์
    -  สิ่งก่อสร้าง 
4. งบอุดหนุน 
    -  อุดหนุนโครงการวิจัย 

 
3,300,000 

- 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
- 

 
3,310,000 

- 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
- 

 
3,320,000 

- 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
- 

 
3,330,000 

- 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
- 

 
3,340,000 

- 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
- 

 
2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท) 

หมวดรายรับ  
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 2564 
 - ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 
 - งบอุดหนุนโครงการวิจัย 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 

รวม 340,000 340,000 340,000 390,000 390,000 
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2.7  ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
        การเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                      

1) หลักสูตรแบบ 1.1  
 เป็นแผนการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการวิจัย
โดยมีการท าเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 
หน่วยกิต  

2) หลักสูตรแบบ 1.2 
เป็นแผนการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน้นการวิจัย
โดยมีการท าเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 
หน่วยกิต 

3) หลักสูตรแบบ 2.1 
เป็นแผนการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มุ่งสร้างนักวิจัย
ให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชา
เฉพาะ โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 
หน่วยกิต 

4) หลักสูตรแบบ 2.2 
เป็นแผนการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มุ่งสร้าง
นักวิจัยให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัยใน
สาขาวิชาเฉพาะ โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน 48 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
72 หน่วยกิต 
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       ทั้งนี้ดุษฎีนิพนธ์ตามหลักสูตร แบบ 1.1 และ 1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 จะต้อง มี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน และการศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีประกาศใช้ในขณะนั้น 
 

     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
1)   หลักสูตรแบบ 1.1 

ก.  ดุษฎีนิพนธ์    48  หน่วยกิต 
ข.  วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต   (9)  หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 

    2)   หลักสูตรแบบ  1.2 
ก.  ดุษฎีนิพนธ์    72  หน่วยกิต 
ข.  วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต           (13) หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต 

    3)   หลักสูตรแบบ  2.1 
ก.  วิชาเอกบังคับ     3  หน่วยกิต 
ข.  วิชาเอกเลือก      9  หน่วยกิต 
ค.  ดุษฎีนิพนธ์    36  หน่วยกิต 
ง.  วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต   (9)  หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 

    4)   หลักสูตรแบบ  2.2 
ก.  วิชาเอกบังคับ     3  หน่วยกิต 
ข.  วิชาเอกเลือก    21  หน่วยกิต 
ค.  ดุษฎีนิพนธ์    48  หน่วยกิต 
ง.  วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต           (13)  หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต 

 ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกิตจากรายวิชาระดับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ิมเติม                
ซึ่งข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

1)  หลักสูตรแบบ 1.1   
1.1) รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต     (9)  หน่วยกิต 
สศ  751  เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง (3) (2-3-5) 
AS  751  Advanced Animal Science Research Techniques 
สศ  791  สัมมนา 1  (1) (0-2-1) 
AS  791  Seminar 1  
สศ  792  สัมมนา 2  (1) (0-2-1) 
AS  792  Seminar 2  
สศ  793  สัมมนา 3  (1) (0-2-1) 
AS  793  Seminar 3  
สศ  794  สัมมนา 4  (1) (0-2-1) 
AS  794  Seminar 4  
สศ  795  สัมมนา 5  (1) (0-2-1) 
AS  795  Seminar 5  
สศ  796  สัมมนา 6  (1) (0-2-1) 
AS  796  Seminar 6 
 

 

1.2) ดุษฎีนิพนธ ์        48  หน่วยกิต 
สศ  891  ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0-18-0) 
AS  891  Dissertation 1  
สศ  892  ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0-18-0) 
AS  892  Dissertation 2  
สศ  893  ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0-18-0) 
AS  893  Dissertation 3  
สศ  894  ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0-18-0) 
AS  894  Dissertation 4  
สศ  895  ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0-36-0) 
AS  895  Dissertation 5  
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

สศ  896  ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 (0-36-0) 
AS  896  Dissertation 6  

หมายเหตุ :  ก.  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจ านวนหน่วยกิตข้ันต่ าของหลักสูตรได้แก่ 
- รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าท่ีไม่ได้เป็นวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
- รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมเพ่ือปรับพื้นฐานเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ข.  การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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2)  หลักสูตรแบบ 1.2    
2.1) รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต     (13)  หน่วยกิต 
สศ  751  เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง (3) (2-3-5) 
AS  751  Advanced Animal Science Research Techniques 
สศ  791  สัมมนา 1  (1) (0-2-1) 
AS  791  Seminar 1  
สศ  792  สัมมนา 2  (1) (0-2-1) 
AS  792  Seminar 2  
สศ  793  สัมมนา 3  (1) (0-2-1) 
AS  793  Seminar 3  
สศ  794  สัมมนา 4  (1) (0-2-1) 
AS  794  Seminar 4  
สศ  795  สัมมนา 5  (1) (0-2-1) 
AS  795  Seminar 5  
สศ  796  สัมมนา 6 (1) (0-2-1) 
AS  796  Seminar 6  
สศ  797  สัมมนา 7 (1) (0-2-1) 
AS  797  Seminar 7  
สศ  798  สัมมนา 8 (1) (0-2-1) 
AS  798  Seminar 8  
สศ  799  สัมมนา 9 (1) (0-2-1) 
AS  799  Seminar 9  
สศ  800  สัมมนา 10 (1) (0-2-1) 
AS  800  Seminar 10  
  
2.2) ดุษฎีนิพนธ ์        72 หน่วยกิต 
สศ  891  ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0-18-0) 
AS  891  Dissertation 1  
สศ  892  ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0-18-0) 
AS  892  Dissertation 2  
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
สศ  893  ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0-18-0) 
AS  893  Dissertation 3  
สศ  894  ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0-18-0) 
AS  894  Dissertation 4  
สศ  895  ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0-36-0) 
AS  895  Dissertation 5  
สศ  896  ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 (0-36-0) 
AS  896  Dissertation 6  
สศ  897  ดุษฎีนิพนธ์ 7 6 (0-18-0) 
AS  897  Dissertation 7  
สศ  898  ดุษฎีนิพนธ์ 8 6 (0-18-0) 
AS  898  Dissertation 8  
สศ  899  ดุษฎีนิพนธ์ 9 6 (0-18-0) 
AS  899  Dissertation 9  
สศ  900  ดุษฎีนิพนธ์ 10 6 (0-18-0) 
AS  900  Dissertation 10  

หมายเหตุ :   ก.  รายวชิาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจ านวนหน่วยกิตข้ันต่ าของหลักสูตรได้แก่ 
- รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าท่ีไม่ได้เป็นวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
- รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมเพ่ือปรับพื้นฐานเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ข.  การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

3)  หลักสูตรแบบ 2.1   
3.1) รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต     (9)  หน่วยกิต 
สศ  751  เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง (3) (2-3-5) 
AS  751  Advanced Animal Science Research Techniques 
สศ  791  สัมมนา 1  (1) (0-2-1) 
AS  791  Seminar 1  
สศ  792  สัมมนา 2  (1) (0-2-1) 
AS  792  Seminar 2  
สศ  793  สัมมนา 3  (1) (0-2-1) 
AS  793  Seminar 3  
สศ  794  สัมมนา 4  (1) (0-2-1) 
AS  794  Seminar 4  
สศ  795  สัมมนา 5  (1) (0-2-1) 
AS  795  Seminar 5  
สศ  796  สัมมนา 6  (1) (0-2-1) 
AS  796  Seminar 6  
  
3.2) วิชาเอก 12 หน่วยกิต 
ก. วิชาเอกบังคับ        3 หน่วยกิต 
สศ  722  การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง      3 (3-0-6) 
AS  722  Advanced Animal Growth and Development  
  
ข. วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 
สศ  711  พิษวิทยาในอาหารและพืชอาหารสัตว์ 3 (2-3-5) 
AS  711  Toxicology in Feeds and Forage Crops   
สศ  712  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขั้นสูง 3 (2-3-5) 
AS  712  Advanced Ruminant Nutrition   
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

สศ  713  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง   3 (2-3-5) 
AS  713  Advanced Monogastric Animal Nutrition 
สศ  714  โภชนศาสตร์พลังงาน 3 (3-0-6) 
AS  714  Energy Nutrition 
สศ  715  โภชนศาสตร์โปรตนีและกรดอะมิโน 3 (3-0-6) 
AS  715  Protein and Amino Acid Nutrition 
สศ  721  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการผลิตสัตว์  3 (2-3-5) 
AS  721  Advanced Biotechnology in Animal Production 
สศ  723  วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต์ในการผลิตสัตว์ 3 (3-0-6) 
AS  723  Applied Endocrinology in Animal Production 
สศ  724  เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในการผลิตสัตว์ 3 (3-0-6) 
AS  724  Reproductive Technology in Animal Production 
สศ  731  การประยุกต์ใช้สถิติเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์      3 (3-0-6) 
AS  731  Applied Statistics for Animal Improvement 
สศ  732  พันธุศาสตร์โมเลกุลในการผลิตสัตว์ 3 (3-0-6) 
AS  732  Molecular Genetics in Animal Production 
สศ  733  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์   3 (2-3-5) 
AS  733  Advanced Biotechnology for Livestock Improvement 
สศ  741  ความก้าวหน้าการจัดการของเสียจากฟาร์มสัตว์        3 (2-3-5) 
AS  741  Advanced Waste Management in Animal Farm  
สศ  742  ระบบการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 3 (3-0-6) 
AS  742  Sustainable Animal Production System  
สศ  752  สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง 3 (2-3-5) 
AS  752  Advanced Statistics and Research Methodology  
สศ  753  หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 1 1 (1-0-3) 
AS  753  Selected Topics in Advanced Animal Science 1  
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

สศ  754  หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 2 2 (2-0-4) 
AS  754  Selected Topics in Advanced Animal Science 2 
สศ  755  หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 3 3 (3-0-5) 
AS  755  Selected Topics in Advanced Animal Science 3 
  
3.3) ดุษฎีนิพนธ์   36 หน่วยกติ 
สศ  891  ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0-18-0) 
AS  891  Dissertation 1  
สศ  892  ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0-18-0) 
AS  892  Dissertation 2  
สศ  893  ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0-18-0) 
AS  893  Dissertation 3  
สศ  894  ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0-18-0) 
AS  894  Dissertation 4  
สศ  895  ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0-36-0) 
AS  895  Dissertation 5  

หมายเหตุ :   ก.  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจ านวนหน่วยกิตข้ันต่ าของหลักสูตรได้แก่ 
- รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าท่ีไม่ได้เป็นวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
- รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมเพ่ือปรับพื้นฐานเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ข.  การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4)  หลักสูตรแบบ   2.2   
4.1) รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต     (13)  หน่วยกิต 
สศ  751  เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง (3) (2-3-5) 
AS  751  Advanced Animal Science Research Techniques 
สศ  791  สัมมนา 1  (1) (0-2-1) 
AS  791  Seminar 1  
สศ  792  สัมมนา 2  (1) (0-2-1) 
AS  792  Seminar 2  
สศ  793  สัมมนา 3  (1) (0-2-1) 
AS  793  Seminar 3  
สศ  794  สัมมนา 4  (1) (0-2-1) 
AS  794  Seminar 4  
สศ  795  สัมมนา 5  (1) (0-2-1) 
AS  795  Seminar 5  
สศ  796  สัมมนา 6  (1) (0-2-1) 
AS  796  Seminar 6  
สศ  797  สัมมนา 7  (1) (0-2-1) 
AS  797  Seminar 7  
สศ  798  สัมมนา 8  (1) (0-2-1) 
AS  798  Seminar 8  
สศ  799  สัมมนา 9  (1) (0-2-1) 
AS  799  Seminar 9  
สศ  800  สัมมนา 10  (1) (0-2-1) 
AS  800  Seminar 10  
  
4.2) วิชาเอก 24 หน่วยกติ 
ก. วิชาเอกบังคับ        3 หน่วยกิต 
สศ  722  การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง    3 (3-0-6) 
AS  722  Advanced Animal Growth and Development 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

ข. วิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต 
สศ  711  พิษวิทยาในอาหารและพืชอาหารสัตว์ 3 (2-3-5) 
AS  711  Toxicology in Feeds and Forage Crops 
สศ  712  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง 3 (2-3-5) 
AS  712  Advanced Ruminant Nutrition  
สศ  713  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง   3 (2-3-5) 
AS  713  Advanced Monogastric Animal Nutrition 
สศ  714  โภชนศาสตร์พลังงาน 3 (3-0-6) 
AS  714  Energy Nutrition  
สศ  715  โภชนศาสตร์โปรตนีและกรดอะมิโน 3 (3-0-6) 
AS  715  Protein and Amino Acid Nutrition  
สศ  721  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการผลิตสัตว์ 3 (2-3-5) 
AS  721  Advanced Biotechnology in Animal Production 
สศ  723  วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต์ในการผลิตสัตว์ 3 (3-0-6) 
AS  723  Applied Endocrinology in Animal Production 
สศ  724  เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในการผลิตสัตว์ 3 (3-0-6) 
AS  724  Reproductive Technology in Animal Production 
สศ  731  การประยุกต์ใช้สถิติเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์      3 (3-0-6) 
AS  731  Applied Statistics for Animal Improvement 
สศ  732  พันธุศาสตร์โมเลกุลในการผลิตสัตว์ 3 (3-0-6) 
AS  732  Molecular Genetics in Animal Production 
สศ  733  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์   3 (2-3-5) 
AS  733  Advanced Biotechnology for Livestock Improvement 
สศ  741  ความก้าวหน้าการจัดการของเสียจากฟาร์มสัตว์ 3 (2-3-5) 
AS  741  Advanced Waste Management in Animal Farm 
สศ  742  ระบบการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 3 (3-0-6) 
AS  742  Sustainable Animal Production System 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
สศ  752  สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง 3 (2-3-5) 
AS  752  Advanced Statistics and Research Methodology 
สศ  753  หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 1 1 (1-0-3) 
AS  753  Selected Topics in Advanced Animal Science 1 
สศ  754  หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 2 2 (2-0-4) 
AS  754  Selected Topics in Advanced Animal Science 2 
สศ  755  หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 3 3 (3-0-5) 
AS  755  Selected Topics in Advanced Animal Science 3 

            ทั้งนี้สามารถศึกษารายวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                   
สัตวศาสตร์ และน ามานับหน่วยกิตแทนได้ไม่เกินจ านวน 6 หน่วยกิต 
 
4.3) ดุษฎีนิพนธ์   48 หน่วยกิต 
สศ  891  ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0-18-0) 
AS  891  Dissertation 1  
สศ  892  ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0-18-0) 
AS  892  Dissertation 2  
สศ  893  ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0-18-0) 
AS  893  Dissertation 3  
สศ  894  ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0-18-0) 
AS  894  Dissertation 4  
สศ  895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0-36-0) 
AS  895  Dissertation 5  
สศ  896  ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 (0-36-0) 
AS  896  Dissertation 6  
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หมายเหตุ :   ก.  รายวชิาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจ านวนหน่วยกิตข้ันต่ าของหลักสูตรได้แก่ 
- รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าท่ีไม่ได้เป็นวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
- รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมเพ่ือปรับพื้นฐานเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       ข.  การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
เกณฑ์ก าหนดรหัสและเลขประจ าวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 รายวิชาในหลักสูตรฯ มีชื่อรายวิชา และรหัสรายวิชาก ากับไว้ รหัสรายวิชาประกอบด้วยชื่อย่อ 
หรือเลขรหัสของสาขาวิชา และเลขประจ ารายวิชา 
 
    1   345   รายชื่อวิชา (ไทย) 
 
    สศ  751   เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 

AS  751   Advanced Animal Science Research Techniques 
 

 2    รายชื่อวิชา (อังกฤษ) 
 

 รหัสและเลขประจ ารายวิชามีความหมายดังนี้ 
1. สศ  หมายถึง  รหัสย่อภาษาไทยของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
2. AS  หมายถึง  รหัสย่อภาษาอังกฤาของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
3. หมายเลขตัวแรกของรหัสวิชา (หลักร้อย) เลข “7”, “8” และ “9” แสดงถึง ระดับรายวิชา

ในระดับปริญญาเอก 
4. หมายเลขตัวกลางของรหัสวิชา (หลักสิบ) แสดงถึงกลุ่มวิชาในหลักสูตรฯ ดังนี้ 

เลข  1     หมายถึง กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ 
เลข  2    หมายถึง กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
เลข  3    หมายถึง กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
เลข  4    หมายถึง กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ 
เลข  5, 9 และ 0   หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ  

5. เลขตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง ล าดับที่ในหมวดวิชานั้น ๆ 
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     3.1.4  แผนการศึกษา   
     แบบ 1.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง (3) 2 3 5 
สศ  791 สัมมนา 1 (1) 0 2 1 
สศ  891   ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 0 18 0 

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

สศ  792 สัมมนา 2 (1) 0 2 1 
สศ  892   ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 0 18 0 

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

สศ  793 สัมมนา 3 (1) 0 2 1 
สศ  893  ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 0 18 0 

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

สศ  794 สัมมนา 4 (1) 0 2 1 
สศ  894  ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  795 สัมมนา 5 (1) 0 2 1 
สศ  895   ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 
ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  796 สัมมนา 6 (1) 0 2 1 
สศ  896  ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
หมายเหตุ : ( ) หมายถึง รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกติและมีระบบประเมินผลเป็นระบบ S และ U 
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แบบ 1.2 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง (3) 2 3 5 
สศ  791 สัมมนา 1 (1) 0 2 1 
สศ  891   ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  792 สัมมนา 2 (1) 0 2 1 
สศ  892   ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  793 สัมมนา 3 (1) 0 2 1 
สศ  893   ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  794 สัมมนา 4 (1) 0 2 1 
สศ  894   ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  795 สัมมนา 5 (1) 0 2 1 
สศ  895   ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 
ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  796 สัมมนา 6 (1) 0 2 1 
สศ  896   ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 
ปีท่ี 4/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  797 สัมมนา 7 (1) 0 2 1 
สศ  897   ดุษฎีนิพนธ์ 7 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปีท่ี 4/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  798 สัมมนา 8 (1) 0 2 1 
สศ  898   ดุษฎีนิพนธ์ 8 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปีท่ี 5/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  799 สัมมนา 9 (1) 0 2 1 
สศ  899   ดุษฎีนิพนธ์ 9 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปีท่ี 5/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  800 สัมมนา 10 (1) 0 2 1 
สศ  900   ดุษฎีนิพนธ์ 10 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
หมายเหตุ : ( ) หมายถึง รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีระบบประเมินผลเป็นระบบ S และ U 
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แบบ 2.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง (3) 2 3 5 
สศ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  791 สัมมนา 1 (1) 0 2 1 

รวม 3 2 3 5 
 
ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ  722   การเจริญเติบโตและการพัฒนา 
ของสัตว์ขั้นสูง 

3 3 0 6 

สศ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  792 สัมมนา 2 (1) 0 2 1 
สศ  891 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 0 18 0 

รวม 12 5 21 11 
 
ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

สศ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  793 สัมมนา 3 (1) 0 2 1 
สศ  892 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 0 18 0 

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

สศ  794 สัมมนา 4 (1) 0 2 1 
สศ  893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  795 สัมมนา 5 (1) 0 2 1 
สศ  894 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  796 สัมมนา 6 (1) 0 2 1 
สศ  895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
หมายเหตุ : ( ) หมายถึง รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีระบบประเมินผลเป็นระบบ S และ U 
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แบบ 2.2 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง (3) 2 3 5 
สศ  791  สัมมนา 1 (1) 0 2 1 
สศ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 0 18 0 

รวม 12 4 24 10 
 
ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ  722   การเจริญเติบโตและการพัฒนา 

ของสัตว์ขั้นสูง 
3 3 0 6 

สศ 792  สัมมนา 2 (1) 0 2 1 
สศ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 0 18 0 

รวม 15 7 24 16 
 
ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ 793  สัมมนา 3 (1) 0 2 1 
สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 0 18 0 

รวม 12 4 24 10 
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ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ 794  สัมมนา 4 (1) 0 2 1 
สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 0 18 0 

รวม 9 2 21 5 
 
ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ 795  สัมมนา 5 (1) 0 2 1 
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 
ปีท่ี 3/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ 796  สัมมนา 6 (1) 0 2 1 
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 
ปีท่ี 4/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ 797  สัมมนา 7 (1) 0 2 1 
สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปีท่ี 4/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ 798  สัมมนา 8 (1) 0 2 1 
สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปีท่ี 5/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ 799 สัมมนา 9 (1) 0 2 1 
สศ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
 
ปีท่ี 5/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
สศ 800 สัมมนา 10 (1) 0 2 1 
สศ 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
หมายเหตุ : ( ) หมายถึง รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีระบบประเมินผลเป็นระบบ S และ U 
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     3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
      1)  รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Non-credit courses) 
สศ  751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง          3 (2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัยและงาน

ทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบ ข้อจ ากัดในการใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย ขั้นตอนและการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
วิจัยเฉพาะทางด้านสัตวศาสตร์ เช่น in vitro and in vivo techniques, nutrient utilization, 
molecular genetics, biotechnology เป็นต้น 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 
AS 751 Advanced Animal Science Research Techniques        3 (2-3-5) 

Prerequisite : None   
Ethics of researchers, ethics and law of animal usage for research and scientific 

works, types and limitations of animal using for researches,  procedures and 
application of research techniques in animal science such as in vitro and in vivo 
techniques, nutrient utilization, molecular genetics, biotechnology etc. 

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

สศ  791 สัมมนา 1             1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การทบทวนวรรณกรรม การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่ทันสมัย ในแขนงต่าง ๆ ทาง               

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

 
AS  791 Seminar 1              1 (0-2-1) 

 Prerequisite : None 
 Literature review, Presentation, and discussion of recent advances in various 

topics in animal science and related fields  
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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สศ  792  สัมมนา 2             1 (0-2-1) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การทบทวนวรรณกรรม การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่ทันสมัย ในแขนงต่าง ๆ ทาง               

สัตวศาสตร์และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ  2  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
AS  792  Seminar 2              1 (0-2-1) 

  Prerequisite : None  
  Literature review, Presentation, and discussion of recent advances in various 

topics in animal science and related fields which are related to graduate student 
dissertation  

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 
สศ  793  สัมมนา 3             1 (0-2-1) 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอแนวทางการท าดุษฎีนิพนธ์ ความก้าวหน้า และการอภิปรายผลของดุษฎีนิพนธ์

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

   
AS  793  Seminar 3              1 (0-2-1) 

  Prerequisite : None  
  Presentations of dissertation framework, dissertation progress. Discussion and 

reports on research study  
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

 
สศ  794  สัมมนา  4             1 (0-2-1) 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการท าดุษฎีนิพนธ์

บางส่วน 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ  2  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 794  Seminar 4              1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None   
 Presentations of dissertation progress and discussion on research problems  

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 
สศ  795 สัมมนา  5             1 (0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการท าดุษฎีนิพนธ์ 

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

   
AS  795  Seminar 5              1 (0-2-1) 

  Prerequisite : None  
  Presentations of dissertation progress and discussion on research problems. 

Publication report concerning the recent research works 
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

 
สศ  796 สัมมนา  6             1 (0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการท าดุษฎีนิพนธ์ 

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

 
AS 796  Seminar 6                   1 (0-2-1) 

 Prerequisite : None  
 Presentations of dissertation progress and discussion on research problems. 

Publication report concerning the recent research works  
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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สศ  797 สัมมนา  7             1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการท าดุษฎีนิพนธ์ 

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

 
AS 797  Seminar 7              1 (0-2-1) 

 Prerequisite : None  
 Presentations of dissertation progress and discussion on research problems. 

Publication report concerning the recent research works  
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

 
สศ  798 สัมมนา  8             1 (0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการท าดุษฎีนิพนธ์ 

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

 
AS 798  Seminar 8             1 (0-2-1) 

 Prerequisite : None  
 Presentations of dissertation progress and discussion on research problems. 

Publication report concerning the recent research works  
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

 
สศ  799 สัมมนา  9             1 (0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการท าดุษฎีนิพนธ์ 

รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ  2  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 799  Seminar 9              1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  
 Presentations of dissertation progress and discussion on research problems. 

Publication report concerning the recent research works  
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

 
สศ  800 สัมมนา  10             1 (0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการท าดุษฎีนิพนธ์ 

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

 
AS 800  Seminar 10              1 (0-2-1) 

 Prerequisite : None  
 Presentations of dissertation progress and discussion on research problems. 

Publication report concerning the recent research works 
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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    2)  วิชาเอกบังคับ (Compulsory Courses ) 
สศ 722  การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง         3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  พัฒนาการและการเจริญเติบโตของสัตว์ ตั้งแต่ตัวอ่อนถึงหลังคลอด การเจริญและพัฒนาของ
กระดูก กล้ามเนื้อ และไขมัน ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาในสัตว์ ความก้าวหน้าใน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 722 Advanced Animal Growth and Development         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None   
 Development and growth of animal during fetal and postnatal life, growth and 
development of bone, skeletal muscle and adipose tissue, regulation of animal growth 
and development, research advances in growth and development  

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

 3)  วิชาเอกเลือก  (Elective Courses ) 
3.1)  กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ (Courses in Animal Nutrition ) 
สศ  711  พิษวิทยาในอาหารและพืชอาหารสัตว์          3 (2-3-5) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   ความเป็นพิษในอาหารและพืชอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ กลไกการสร้างสารพิษ เมทาบอลิ
ซึมของสารพิษ การประเมินความปลอดภัยของอาหารและพืชอาหารสัตว์ การตรวจสอบความเป็นพิษ 
การป้องกันและท าลายสารพิษ ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางด้านพิษวิทยา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS  711  Toxicology in Feeds and Forage Crops         3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None   
 Toxicity of various feed and forage, mechanisms of toxicity, metabolism of 
toxic substances, evaluation in feed and forage safety, toxicity determination, 
protection and detoxification of toxic substances, recent advances in toxicology 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week) 
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สศ 712  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง            3 (2-3-5) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   การควบคุมการกินอาหาร การปรับเปลี่ยนกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ ของโปรตีนและพลังงาน และความก้าวหน้าในงานวิจัยด้าน                  
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 712  Advanced Ruminant Nutrition           3 (2-3-5) 
  Prerequisite : None   
  Digestion process in the rumen, rumination, salivation and rumen efficiency, 
concept of feed intake, energy and volatile fatty acids, manipulation of rumen 
fermentation, modern technique, recent advances in ruminant nutrition 

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

สศ 713  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง           3 (2-3-5) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การย่อย การดูดซึมและการใช้ประโยชน์ของโภชนะในสัตว์กระเพาะเดี่ยวในสภาวะการผลิตที่
ต่าง ๆ กัน เช่น การเจริญเติบโต การอุ้มท้อง การให้นม การให้ไข่ และการขุนความก้าวหน้าในงานวิจัย
ด้านโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 

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

AS 713 Advanced Monogastric Animal Nutrition          3 (2-3-5) 
  Prerequisite : None   
  Digestion, absorption and utilisation of nutrients in monogastric animals in 
various productive statuses such as growth, pregnancy, lactation, egg production and 
fattening, recent advances in monogastric animal nutrition 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week) 
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สศ 714  โภชนศาสตร์พลังงาน            3 (3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ส่วนประกอบที่ให้พลังงานในอาหารสัตว์ ความต้องการพลังงานของสัตว์เลี้ยงเพ่ือการด ารงชีพ
และการให้ผลผลิต เมทาบอลิซึมของโภชนะที่ให้พลังงานในร่างกาย การควบคุมในการสังเคราะห์และ
การสลายตัวของพลังงาน และความ ก้าวหน้าในงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์พลังงาน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 714 Energy Nutrition            3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Energy constituents of feedstuffs, energy requirements of animals for 
maintenance and production, metabolism of energy nutrients in body, regulation of 
energy synthesis and degradation, recent advances in energy nutrition 

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

สศ 715  โภชนศาสตร์โปรตีนและกรดอะมิโน          3 (3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ส่วนประกอบของกรดอะมิโนและโปรตีนในอาหารสัตว์ ความต้องการโปรตีนและกรดอะมิโน
ของสัตว์เลี้ยง เพ่ือการด ารงชีพและการให้ผลผลิต เมทาบอลิซึมของกรดอะมิโนและโปรตีนในร่างกาย 
การควบคุมในการสังเคราะห์และการสลายตัวของโปรตีนและกรดอะมิโน และความก้าวหน้าในงานวิจัย
ด้านโภชนศาสตร์โปรตีนและกรดอะมิโน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 715 Protein and Amino Acid Nutrition          3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Protein and amino acid constituents of feeds tuffs, protein and amino acid 
requirements of animals for maintenance and production, metabolism of protein and 
amino acids in body and regulation of protein and amino acid synthesis and 
degradation, recent advances in protein and amino acid nutrition 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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3.2)  กลุ่มวิชาสรีรวิทยา (Courses in Animal Physiology ) 
สศ 721  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการผลิตสัตว์          3 (2-3-5) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  พัฒนาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่อการผลิตสัตว์ ความก้าวหน้างานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 721 Advanced Biotechnology in Animal Production        3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None   
 Development and application of biotechnology for animal production, recent 
advances in biotechnology for animal production 

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

สศ 723  วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต์ในการผลิตสัตว์          3 (3-0-6) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   วิทยาต่อมไร้ท่อที่เก่ียวข้องกับระบบสืบพันธุ์ และเมทาบอลิซึม การประยุกต์ใช้ฮอร์โมนในการ
ผลิตสัตว์ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 723 Applied Endocrinology in Animal Production         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Endocrinology associated with reproduction systems and metabolisms, 
application of hormones for animal production 

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

สศ 724  เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในการผลิตสัตว์          3 (2-3-5) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ต่อการผลิตสัตว์ 
ความก้าวหน้างานวิจัยด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ ในการผลิตสัตว์  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 724 Reproductive Technology in Animal  Production          3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None   
 Development and application of animal reproductive technology, recent 
advances in animal reproductive technologies for animal production 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week) 
 
3.3)  กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Courses in Animal Genetics ) 
สศ 731  การประยุกต์ใช้สถิติเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์         3 (3-0-6) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ประชากรในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ วิธีการประเมินค่าทาง 
พันธุกรรมแบบจ าลองในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 731 Applied Statistics for Animal Improvement         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None   
 Application of quantitative genetics to the improvement of animals, methods of 
estimating genetic parameters, simulative model for animal improvement, application 
of advanced statistics and computered programme in animal improvement 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 
สศ 732 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการผลิตสัตว์           3 (3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  องค์ประกอบจีโนม โครงสร้างของดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีน เทคนิคชีวภาพในทางจีโน
มิค การท าแผนที่ต าแหน่งพันธุกรรมในลักษณะปริมาณ เครื่องหมายพันธุกรรมช่วยในการคัดเลือกพันธุ์
สัตว์ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 732  Molecular Genetics in Animal Production         3 (3-0-6) 
  Prerequisite : None   
  Genome organization, DNA structure and gene expression, biological technique 
in genomics, quantitative traits loci (QTL) mapping, animal marker assisted selection 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 
สศ 733  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์        3 (2–3–5) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุศาสตร์ของสัตว์ เช่น พันธุศาสตร์โมเลกุล การถ่ายฝาก
ยีน การก าหนดเพศและโคลนนิ่ง การใช้ฮอร์โมนร่วมปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การใช้ตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมใน
การคัดเลือกสัตว์ สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และการศึกษา
ความก้าวหน้างานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

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

AS 733 Advanced Biotechnology for Livestock Improvement      3 (2–3–5) 
 Prerequisite : None 
 Techniques of modern biology such as molecular genetics, gene transfer, 
genetic manipulation, embryo sexing and cloning, Hormone use, genetic markers and 
marker-assisted selection, transgenic animals, environmental concerns to genetic 
biotechnology and advance research study on livestock breeding biotechnology 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 
3.4)  กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ (Courses in Animal Production ) 
สศ 741  ความก้าวหน้าการจัดการของเสียจากฟาร์มสัตว์         3 (2-3-5) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ประเภทของเสียจากระบบการผลิตสัตว์ ผลกระทบจากของเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดัชนีต่างๆ ที่ใช้
วัดมลภาวะที่เกิดจากการผลิตสัตว์ การจัดการของเสียจากระบบการผลิตสัตว์ การประยุกต์ใช้ประโยชน์
จากของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ในรูปแบบต่างๆ การประเมินคุณค่าในระบบคาร์บอนเครดิต การศึกษา
ความก้าวหน้าในการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ 

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



47 
 

 

 

AS 741 Advanced Waste Management in Animal Farm        3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None   
 Types of wastes from animal farming and effects of the waste on the 
environment. The indicators index for measurement of pollution from animal 
production. Applied utilization of waste in livestock farming. Evaluate value in carbon 
credit system. Advantage study in animal waste management 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week) 
 
สศ 742 ระบบการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน           3 (3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การผลิตสัตว์ในสภาพวิถีชีวิตในชนบท กับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม แนวคิด ในการพัฒนา
ปศุสัตว์ส าหรับคนยากจน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพของสัตว์ ระบบการผลิตสัตว์ภายใน ประเทศและ
โอกาสทางการค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 

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

AS 742 Sustainable Animal Production System         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None   
 Animal production in the way of life in rural areas and industrialised animal 
production, concepts in livestock production for poors, environment and animal 
welfare, animal production systems in Thailand, opportunity of international trade of 
animal and animal products 

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

3.5)  กลุ่มวิชาอ่ืนๆ (The Other Courses ) 
สศ 752  สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง            3 (2-3-5)  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  สถิติเพ่ือการวางแผน วิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยด้านสัตว
ศาสตร์ เช่น การประมวลผลข้อมูล โมเดลการถดถอยเชิงเส้นตรง โมเดลการถดถอยไม่เป็นเชิงเส้นตร ง 
การวิเคราะห์การอยู่รอด การพยากรณ์ เป็นต้น 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 752 Advanced Statistics and Research Methodology         3 (2-3-5)  
 Prerequisite : None   
 Use of advanced statistics for research designation, methodology and analysis 
such as data processing, linear regression, nonlinear regression, survival analysis, 
forecasting etc. 

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

สศ 753  หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 1          1 (1-0-3) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์โดยการบรรยายและมอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้าและท ารายงาน 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 3 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 
AS 753 Selected Topics in Advanced Animal Science 1        1 (1-0-3) 
 Prerequisite : None   
 Recent advances and scientific innovation in animal science by lecture and 
assignment for review and report  

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

สศ 754  หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 2          2 (2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์โดยการบรรยายและมอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้าและท ารายงาน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 

AS 754 Selected Topics in Advanced Animal Science 2        2 (2-0-4) 
 Prerequisite : None   
 Recent advances and scientific innovation in animal science by lecture and 
assignment for review and report  

(Lecture 2 hours, Practice 0 hour, Self-study 4 hours/week) 
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สศ 755  หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 3          3 (3-0-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์โดยการบรรยายและมอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้าและท ารายงาน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 

AS 755 Selected Topics in Advanced Animal Science 3        3 (3-0-5) 
 Prerequisite : None   
 Recent advances and scientific innovation in animal science by lecture and 
assignment for review and report  

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self-study 5 hours/week) 
 

4)  ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์  1           6 (0-18-0) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าดุษฎีนิพนธ์ กรอบแนวคิด การออกแบบการทดลอง
และวางแผนการท าดุษฎีนิพนธ์ ได้โจทย์วิจัยในการท าดุษฎีนิพนธ์ การเสนอประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในการท าดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS1 891 Dissertation 1           6 (0-18-0) 
 Prerequisite : None 
 A comprehensive review of the research literature related to designated 
themes and a general topic of research interest, with a focus on literature review of 
the anticipated dissertation topic. Regularly discussions and reports by doctoral 
student with advisory committee on research problems 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
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สศ 892  ดุษฎีนิพนธ์ 2           6 (0-18-0) 
   วิชาบังคับก่อน :  สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1  
   ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา  เพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าดุษฎีนิพนธ์อย่าง สม่ าเสมอ รวบรวมการทบทวนวรรณกรรม ส าหรับใช้
เป็นกรอบก าหนดแนวทางการท าดุษฎีนิพนธ์  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

AS 892 Dissertation 2           6 (0-18-0) 
 Prerequisite :   AS 891 Dissertation 1  
 Directed research and study of specific and advanced level problems in various 
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by 
doctoral student with advisory committee on research problem. Students will 
complete the integrative literature review and begin framing research questions for 
further pursuit   

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
สศ 893  ดุษฎีนิพนธ์ 3           6 (0-18-0) 
   วิชาบังคับก่อน :  สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2  
 ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ ขนส่งที่จ าเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการรวบรวมเสนอ ประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษารวมถึง
ค าแนะนา เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ส าหรับการเรียบเรียงเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัย 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 893 Dissertation 3           6 (0-18-0) 
 Prerequisite :   AS 892 Dissertation 2  
  Directed research and study of specific and advanced level problems in various 
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by 
doctoral student with advisory committee on research problems. Students receive 
direction and guidance needed to develop dissertation research proposals. At the end 
of the course, students are required to submit a revised proposal to the graduate 
school   

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
สศ 894  ดุษฎีนิพนธ์ 4           6 (0-18-0) 
   วิชาบังคับก่อน :  สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3  
   ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ที่จ าเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การรวบรวมเสนอ ประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา  เพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าดุษฎีนิพนธ์อย่าง สม่ าเสมอ การประมวลองค์ความรู้ดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือการ
เรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการน าเสนอ   

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

AS 894 Dissertation 4           6 (0-18-0) 
 Prerequisite :   AS 893 Dissertation 3  
 Directed research and study of specific and advanced level problems in various 
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by 
doctoral student with advisory committee on research problems. Preparation of a 
dissertation or scientific papers required to earn a 
Ph.D. degree  

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
 
 
 

 



52 
 

 

 

สศ 895  ดุษฎีนิพนธ์ 5           12 (0-36-0) 
  วิชาบังคับก่อน :  สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4  
  ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา  เพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท าดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ าเสมอ 
   หลักสูตรแบบ 1.2 นักศึกษาท าดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่องด้วยความคิดสร้างสรรค์ผสานทฤษฎี
และหลักการที ่เกี่ยวข้อง เข้ากับการรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 

 หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.2 นักศึกษาจะต้องประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือการเรียบ
เรียงเขียนบทความ งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งการจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่าง 
           หลักสูตรแบบ 2.1 นักศึกษาจะต้องประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือการเรียบเรียง
เขียนบทความงานวิจัย เพ่ือการตีพิมพ์ รวมทั้งการจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์สมบูรณ์เพ่ือการน าเสนอ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 895 Dissertation 5           12 (0-36-0) 
 Prerequisite :   AS 894 Dissertation 4  
 Directed research and study of specific and advanced level problems in various 
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by 
doctoral student with advisory committee on research problems 
  For Plan 1.2 Student will continuously conduct research with creativity 
involving theories and principle together with data collection and analysis 
  For Plans 1.1, and 2.2 Students will be expected to present a draft of scientific 
paper(s), a draft of literature review, and method sections of their dissertations by the 
end of this course 
  For Plan 2.1 Students will be expected to writing up a completed dissertation 
and scientific paper(s) required to earn a Ph.D. degree 

(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week) 
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สศ 896  ดุษฎีนิพนธ์ 6            12 (0-36-0) 
   วิชาบังคับก่อน :  สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5  
   ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา  เพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท าดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ าเสมอ 

  หลักสูตรแบบ 1.2 นักศึกษาท าดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่องด้วยความคิดสร้างสรรค์ผสานทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้องเข้ากับการรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผลรวมทั้งเรียบเรียงเขียน
บทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
    หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.2 นักศึกษาจะต้องประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือการ
เรียบเรียงเขียนบทความ งานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ รวมทั้งการจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์สมบูรณ์เพ่ือการ
น าเสนอ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

AS 896 Dissertation 6           12 (0-36-0) 
 Prerequisite :   AS 895 Dissertation 5  
 Directed research and study of specific and advanced level problems in various 
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by 
doctoral student with advisory committee on research problems 
  For Plan 1.2 Student will continuously conduct research with creativity 
involving theories and principle together with data collection and analysis. Students 
will be expected to writing up scientific paper(s) for publish in scientific journal 
  For Plans 1.1, and 2.2 Students will be expected to writing up a complete 
dissertation and scientific paper(s) required to earn a Ph.D. degree   

(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week) 
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สศ 897  ดุษฎีนิพนธ์ 7           6 (0-18-0) 
   วิชาบังคับก่อน :  สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6  
 ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ าเสมอการประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือ
การเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการน าเสนอ รวมถึงการจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 897 Dissertation 7           6 (0-18-0) 
 Prerequisite :   AS 896 Dissertation 6  
 Directed research and study of specific and advanced level problems in various 
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by 
doctoral student with advisory committee on research problems. Preparation of a 
dissertation or scientific paper(s) required to earn a Ph.D. degree  

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

สศ 898  ดุษฎีนิพนธ์ 8           6 (0-18-0) 
   วิชาบังคับก่อน :  สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7  
 ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ าเสมอการประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือ
การเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการน าเสนอ รวมถึงการจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

AS 898 Dissertation 8           6 (0-18-0) 
 Prerequisite :   AS 897 Dissertation 7  
 Directed research and study of specific and advanced level problems in various 
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by 
doctoral student with advisory committee on research problems. Preparation of a 
dissertation or scientific paper(s) required to earn a Ph.D. degree   

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
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สศ 899  ดุษฎีนิพนธ์ 9          6 (0-18-0) 
   วิชาบังคับก่อน :  สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8  
 ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท าดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ าเสมอการประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือ
การเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการน าเสนอและจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 899 Dissertation 9          6 (0-18-0) 
 Prerequisite :   AS 898 Dissertation 8  
 Directed research and study of specific and advanced level problems in various 
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by 
doctoral student with advisory committee on research problems. Preparation of a 
dissertation or scientific paper(s) required to earn a Ph.D. degree 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

สศ 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10          6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน :  สศ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9  
 ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ าเสมอการประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือ
การเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพ่ือการน าเสนอรวมถึงการจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์  โดยนักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนท าดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 900 Dissertation 10          6 (0-18-0) 
 Prerequisite :   AS 899 Dissertation 9  
 Directed research and study of specific and advanced level problems in various 
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by 
doctoral student with advisory committee on research problems. Preparation of a 
dissertation or scientific paper(s) required to earn a Ph.D. degree Students will remain 
continuously enrolled until the dissertation is completed. If additional time is required 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
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3.2  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 

1 รองศาสตราจารย ์ นายญาณิน  
โอภาสพัฒนกิจ 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Agriculture-
Ruminant 
Nutrition 
การผลิตสัตว ์
สัตวศาสตร ์

University of Sydney, 
Australia 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2537 
 
 

2529 
2525 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นางสาวบัวเรียม  
มณีวรรณ ์

Ph.D. 
M.S. 
วท.บ. 

Agriculture 

Agriculture 
เคม ี

Ehime University, Japan 
Kagawa University, Japan 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2548 
2545 
2538 

3 อาจารย์ นายมงคล 
ยะไชย 
 

ปร.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

 

เทคโนโลยีอาหาร 
เกษตรศาสตร-์ 
สัตวศาสตร ์
เกษตรศาสตร-์ 
สัตวศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2552 
2546 

 
2543 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

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

1 รองศาสตราจารย ์ นายสุกิจ 
ขันธปราบ 

Dr.Sc. 
agr. 
M.S. 

 
ทษ.บ. 

Animal Science 
 
Animal Science 
 
สัตวศาสตร-์ 
สัตว์ปีก 

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

2540 
 

2527 
 

2525 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายประภากร  
ธาราฉาย 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

Animal Functional 
Anatomy 
สัตวศาสตร ์
สัตวศาสตร-์ 
สัตว์ปีก 

Ehime University, Japan 
 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบนัเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

2544 
 
 

2535 
2532 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

นางสาว 
ทองเลียน   
บัวจูม 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

Agriculture-Animal 
Science 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สัตวศาสตร์   

Ehime University, Japan 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

2549 
 

2541 
2537 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายวิวัฒน์ 
พัฒนาวงศ์ 
 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เกษตรศาสตร์ 
เทคโนโลยีการเกษตร-
การผลิตสัตว์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2553 
2547 
2544 

5 อาจารย ์ นายจ ารญู 
มณีวรรณ 

Ph.D 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

Animal Science 
เกษตรศาสตร ์
สัตวศาสตร ์

Ehime University,  Japan 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบนัเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

2557 
 

2543 
2530 

6 อาจารย ์ นายภาคภมู ิ
เสาวภาคย ์

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว ์
เทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุร
นาร ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 

2559 
2552 
2547 
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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 
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3.2.3  อาจารย์ผู้สอน 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

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

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายบัญชา   
พงศ์พิศาลธรรม 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

สพ.บ. 

Biochemistry 
 
Agriculture 
 
สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต 

Macquarie  University, 
Australia  
University of new 
England, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2543 
 

2536 
 

2528 

2 อาจารย ์ นายวินัย   
โยธินศิริกลุ 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Science 
 
 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

University of the 
Philippines at Los 
Banos, Philippines 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2538 
 
 

2527 
2523 

3 อาจารย ์ นายอานนท์ 
ปะเสระกัง 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2551 
2545 

4 อาจารย ์ นายสุบรรณ 
ฝอยกลาง 
 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2553 
2548 

5 อาจารย ์ นางสาววันทมาส 
จันทะสินธุ ์
 
 

Ph.D. 
 
 

M.Sc. 
 
 

วท.บ. 

Animal Science 
 
 
Animal Science 
 
 
สัตวศาสตร-์การ
ผลิตสุกร 

National Pingtung  
University of Science 
and Technology 
National Pingtung  
University of Science 
and Technology 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2558 
 
 

2552 
 
 

2550 
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        3.2.4  อาจารย์พิเศษ   
 

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
จาก 

ปี พ.ศ. 

1 ศาสตราจารย ์ นายเมธา  
วรรณพัฒน ์

Ph.D. Ruminant 
Nutrition 

North Dakota State 
University, U.S.A 

2523 

2 ศาสตราจารย ์ นายสัญชยั   
จตุรสิทธา 

Dr. Sc. 
agr. 

Meat  Science Georg - August 
University of 
Goettingen,  
Germany 

2539 

3 รองศาสตราจารย ์ นางจุฑารัตน์    
เศรษฐกุล 

Dr.sci. 
agr. 

(cum 
laude) 

Animal Nutrition Hohenheim University,  
Germany 

2527 

4 รองศาสตราจารย ์ นางเยาวมาลย์    
ค้าเจรญิ 

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

2519 

5 รองศาสตราจารย ์ นายสุชน 
ตั้งทววิีพัฒน์ 

Ph.D. 
 

Poultry Nutrition Ehime University, 
Japan  

2540 

6 รองศาสตราจารย ์ นายไชยณรงค์  
นาวานุเคราะห ์ 

Ph.D. 
 

เทคโนโลย ี
การผลิต 

North Dakota State 
University, U.S.A 

2546 

7 รองศาสตราจารย ์ นายมนต์ชัย 
ดวงจินดา 

Ph.D. 
 

Animal Science The University of 
Georgia, U.S.A 

2543 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายเสกสม 
อาตมางกูร 

Ph.D. 
 

Poultry Nutrition Oregon State 
University, USA 

2535 

9 Professor Mr. Koh-en 
Yamauchi 

Ph.D. Animal Science Nagoya University, 
Japan 

2519 

10 Professor 
 

Mr. Ali Agus Dr.  
 

Nutrition and 
Dairy Physiology 

Ecole Nationale 
Superieure 
Agronomique de 
Rennes (ENSA), France 

2539 

11 Professor Mr. Zainal 
Aznam Bin 
Mohd Jelan 

Ph.D. Animal Nutrition University of 
Cambridge, 
England 

2537 
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ที ่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จาก 
ปี พ.ศ. 

12 Associate 
Professor  

Mr.Vu Dinh Ton Ph.D. Agricultural University of 
Gembloux,  Belgium 

2547 

13 Associate 
Professor 

Mr. Fa-Jui Tan Ph.D. Meat Science, 
Animal Products 
Processing 

Ohio State University, 
USA 

2545 

14 Associate 
Professor 

Mr.Loh Teck  
Chwen 

Ph.D. Animal Nutrition University of London, 
UK 

2540 

15 Associate 
Professor 

Mr.Mohamad  
Yamin 

Ph.D. Animal Science Adelaide University, 
Australia 

2549 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  มีการศึกษาดูงาน การเข้าเยี่ยมชม การจัดประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัย 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตสัตว์  
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ทางประสบการณ์ภาคสนาม 

- บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางการผลิตสัตว์ได้อย่างเหมาะสม 

- ได้ประเด็นหัวข้องานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต 
 4.2  ช่วงเวลา 
           การเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม สามารถด าเนินกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 
2 ของทุกชั้นปี โดยแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกรณีศึกษาในวิชาเรียน ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
        ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
1)   ก าหนดให้ส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภายในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษาที ่2 
2)   ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
3)   ก าหนดระยะเวลาด าเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปีการศึกษา ส าหรับแผนการศึกษา 
      แบบ 1.1 และ 2.1 และภายใน 5 ปีการศึกษา ส าหรับแผนการศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2555  ก าหนด 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
         นักศึกษาทุกคนจะต้องท างานวิจัยและลงทะเบียนเรียนในส่วนของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน และวาจา               
โดยจัดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัย โดยอาจารย์สอบประเมินผล ไม่ต่ ากว่า 3 คน  

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

คณิตศาสตร์ 
5. สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
6. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 
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 5.3  ช่วงเวลา 
       ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 

- แบบ 1.1 ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต 

- แบบ 1.2 ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 72 หน่วยกิต 

- แบบ 2.1 ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกติ 

- แบบ 2.2 ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 72 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

1) อาจารย์ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 

2) อาจารย์ที่จัดตารางเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษา ตลอด 
16  สัปดาห์ 

3) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ  
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

4) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี ตลอดการ
ท างานนอกเวลา  

5) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย และในห้องปฏิบัติการของคณะฯ 

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

ประเมินผล 
3) นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิต

วิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาจากการสอบของสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีภาวะผู้น าในวงการวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัยจาก
คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
- การอบรมเรื่องการท าวิจัยที่ถูกต้อง โดยไม่คัดลอก
ผลงานทางวิชาการ และละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
- การน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับ
นานาชาติและตีพิมพ์ผลงานในวารสารต่างประเทศท่ีอยู่
ในฐานที่ สกว. ยอมรับ 

2. มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ในระดับนานาชาติ 

- การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการค้นคว้าวารสาร
ภาษาอังกฤษ การจัดท ารายงานและน าเสนอด้วย
ภาษาอังกฤษ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในทางวิชาการ 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือไปศึกษาวิจัยใน
ต่างประเทศ  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) มีความยึดมั่นในความดีงามทางวิชาการ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลา 
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับปัญหา คุณธรรม และจริยธรรมที่ซับซ้อน 
3) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และ

จริยธรรม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

1) ปลูกฝังให ้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้ นการเข้ าชั้นเรียนให้ ตรงเวลา และการ
ส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 

2) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดย
ยกตัวอยา่ง จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอย่าง 

3) การประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีของอาจารย์ในดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากการตรงต่อเวลา การมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต

ของนักศึกษา 

3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษาได้อย่าง
ถ่องแท้และลึกซึ้ง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้หรือความเข้าใจใหม่ ๆ                  
ในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาการของตนกับสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

3) มีความสามารถในการประเมินค่า และพัฒนาสาขาวิชาการของตนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ในระดับชาติและนานาชาติ 
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2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์จ าลอง

บทบาทสมมติ การอภิปรายเป็นกลุ่ม โดยน าเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับ

เนื้อหาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ มีการแสดงความคิดเห็น

และซักถามข ้อสงสัย 

2) การค ้นคว้ าและท ารายงานทั้งเดี่ยว และกลุ่มตามหัวข อที่เป็นปัจจุบัน และผู้ เรียนมี
ความสนใจ 

3) การเรียนรู้ จากสถานการณจ์ริงโดยการศึกษานอกสถานที่ 
4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
5) การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝากกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ 

ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม 
6) การตรวจสอบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่  

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอบยอ่ย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

2) การประเมินจากผลงานและรายงานที่ได ้รับมอบหมาย 
3) การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรอบรู้ การสอบโครงร่าง                   

ดุษฎีนิพนธ์ และการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

6) ประเมินด านความรู้ จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให ผู้ เรียนในห้องเรียน 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีวัฒนธรรมการวิจัยที่เข้มแข็ง มีความสามารถและทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 

2) มีความสามารถในการออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อน 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  
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2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้ เรียนให้ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ได้  โดย
ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผู้ เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ ในการแก้ ไข
ปัญหา เช่น การเรียนรู้ แบบแก้ ไขปัญหา (Problem-Based Learning) หรือ 
การจัดท าโครงการ (Project Based Learning) 

3) มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานค้ นคว้ าข้ อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์ อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข ้องน ามาบูรณาการเพื่อสร างองคค์วามรู้ใหม ่

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้  นการวิจัยเ พ่ือสร  างองค์ความรู้  ใหม่
(Research-Based Learning) 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินจากงานที่ไ รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว เช่น โครงการหรือ
งานวิจัยที่มอบหมาย 

2) การประเมินจากพฤติกรรมของผู้ เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3) การประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 
4) การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรอบรู้ การสอบโครงร่าง                 

ดุษฎีนิพนธ์ และการสอบดุษฎีนิพนธ์ 

2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตส านึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเคารพสิทธิของผู้อื่น 
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ  
3) มีทักษะการเป็นผู้น าและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส 

2.4.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
    ความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้  นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้  องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการ
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

2) ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
และผู้รายงานผล 
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3) การวางแผนในการด าเนินการวิจัย ซึ่งต้องติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืนในการหา
ข้อมูล ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการ 

4) การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการ 

2.4.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  
  ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับหน้าที่ได้รับมอบหมาย และการ
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ระหว่างการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการ
สัมมนา 

2) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้  เรียน ขณะท ากิจกรรมกลุ่มและงาน

ที่ต ้องมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

3) ประเมินพฤติกรรมของการเป็นผู้น าและผู้ ตามที่ดีในสถานการณ์ต่างๆ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการข้อโต้แย้ง และปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยเพ่ือนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอน 

4) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้น า ซึ่งมีความรับผิดชอบ 
การจัดวางระบบการท างานร่วมกับผู้อื่น 

5) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม 
 

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล คัดกรอง และ

น าเสนอข้อมูลได ้
2) มีความสามารถใช้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบุคคล           

ต่าง ๆ ในวงการวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
3) มีความสามารถในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปสิ่งตีพิมพ์ในระดับชาติ

และนานาชาติ  

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                    
   การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล คัดกรอง และน าเสนอข้อมูลได้ 
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2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ นการฝึ กทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการ
ฟังในเชิงวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

3) การจัดท ารายงานการค้นคว้า รายงานสัมมนา และต้นฉบับวารสารส าหรับตีพิมพ์
ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
   และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินความสามารถในการน าเสนอรายงานในวิชาสัมมนา 
2) ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ 
3) ประเมินจากรายงานการค้นคว้า รายงานสัมมนา และผลงานทางวิชาการที่ได้

เผยแพร่ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1) วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 

สศ  751 เทคนิคการวิจัยทาง 
            สัตวศาสตร์ขั้นสูง 

               

สศ  791 สัมมนา 1                 

สศ  792 สัมมนา 2                 

สศ  793 สัมมนา 3                 

สศ  794 สัมมนา 4                 

สศ  795 สัมมนา 5                 

สศ  796 สัมมนา 6                 

สศ  797 สัมมนา 7                

สศ  798 สัมมนา 8                

สศ  799 สัมมนา 9                

สศ  800 สัมมนา 10                

2) วิชาเอกบงัคับ 

สศ 722 การเจริญเติบโตและ 
           การพัฒนาของสัตว ์
           ขั้นสูง 

               

3) วิชาเอกเลือก 

สศ  711 พิษวิทยาในอาหาร 
            และพืชอาหารสัตว ์

               

สศ  712 โภชนศาสตร์สัตว ์
            เค้ียวเอื้องขั้นสูง  

               

สศ  713 โภชนศาสตร์สัตว ์
            กระเพาะเด่ียวขั้นสูง 

               

สศ  714 โภชนศาสตร์ 
            พลังงาน  

               

สศ  715 โภชนศาสตร์โปรตีน 
            และกรดอะมิโน  

               

หมายเหต ุ :     หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
สศ  721 เทคโนโลยีชีวภาพ 
           ขั้นสูงในการผลิตสัตว์  

               

สศ  723 วิทยาต่อมไร้ท่อ 
            ประยุกต์ในการ 
            ผลิตสัตว์  

               

สศ  724 เทคโนลยีการ 
            สืบพันธุ์ในการ 
            ผลิตสัตว ์

               

สศ  731 การประยุกต์ใช้สถิต ิ
            เพื่อการปรับปรุง 
            พันธุ์สัตว ์

               

สศ  732 พันธุศาสตร์โมเลกุล 
            ในการผลิตสัตว ์ 

               

สศ  733 เทคโนโลยีชีวภาพ 
            ขั้นสูงในการ   
            ปรับปรุงพันธุ์สัตว ์

               

สศ  741 ความกา้วหนา้ 
            การจัดการของเสีย 
            จากฟาร์มสัตว ์

               

สศ  742 ระบบการผลิต 
            ปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 

               

สศ  752 สถิติและวธิีวิจยั 
           ขั้นสูง 

               

สศ  753 หัวข้อพิเศษในทาง 
            สัตวศาสตร์ขั้นสูง 1 

               

สศ  754 หัวข้อพิเศษในทาง 
            สัตวศาสตร์ขั้นสูง 2 

               

สศ  755 หัวข้อพิเศษในทาง 
            สัตวศาสตร์ขั้นสูง 3 

               

หมายเหต ุ :     หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
4) ดุษฎีนิพนธ์ 
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ ์1                

สศ 892 ดุษฎีนิพนธ ์2                

สศ 893 ดุษฎีนิพนธ ์3                

สศ 894 ดุษฎีนิพนธ ์4                

สศ 895 ดุษฎีนิพนธ ์5                

สศ 896 ดุษฎีนิพนธ ์6                

สศ 897 ดุษฎีนิพนธ ์7                

สศ 898 ดุษฎีนิพนธ ์8                

สศ 899 ดุษฎีนพินธ ์9                

สศ 900 ดุษฎีนพินธ ์10                

หมายเหต ุ :     หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



74 
 

หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ใช้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555              
และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ประกาศใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1) เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือกรรมการ

ระดับอ่ืนตามความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และให้เกรดในรายวิชา
นั้น ถ้าผิดสังเกต เช่น มี A หรือ C หรือ I มากเกินไป ให้บันทึกและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

2) กรรมการประจ าคณะฯ จัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวนสอบให้เป็น
วาระพิจารณาการรายงานผลจาก ข้อ 1 

3) คณะกรรมการประจ าคณะฯ อาจพิจารณาให้อาจารย์ประจ ารายวิชาทบทวนการให้
เกรด 

4) มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบป้องกัน               
ดุษฎีนิพนธ์ 

5) ประเมินภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต และความพึงพอใจต่อดุษฎีบัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินหลักสูตร โดยมีระบบประกัน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลศึกษา และการท าวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการตามข้อก าหนดของบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาในเวลาที่ก าหนด 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ

การศึกษาในด้านความรู้ ความสามารถและความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่ง
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1  แผนการศึกษาแบบ 1 (แผน 1.1 และ 1.2) 

1)   สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2)   สอบผ่านการสอบประมวลความรู้และวัดคุณสมบัติ  (Comprehensive and 

Qualifying Examination)  เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์  โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับนานาชาติ (International Standard) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3)   สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธาน 

4)   การตีพมิพ์ผลงาน ดังนี้ 
   แบบ 1.1 

1) ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และเป็น
วารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ  

   แบบ 1.2 
1) ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และเป็น

วารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ และ 
2) ตีพิมพ์วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย  1 เรื่อง โดยต้อง

อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1  
 

3.2  แผนการศึกษาแบบ 2 (แผน 2.1 และ 2.2) 
1)   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย

ไม่ต่ ากว่า 3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า    
2)   สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3)   สอบผ่านการสอบประมวลความรู้และวัดคุณสมบัติ  (Comprehensive and 

Qualifying Examination)  เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์  โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับนานาชาติ (International Standard) และกรอบมาตรฐานและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4)   สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธาน  
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5)   การตีพิมพ์ผลงาน ดังนี้ 
   แบบ 2.1  

1) ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และเป็น
วารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ 

   แบบ 2.2 
1) ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และเป็น

วารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ และ 
2) ตีพิมพ์วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้อง

อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) จัดปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียด

หลักสูตรการจัดท าประมวลรายวิชา ตลอดจนสิทธิประโยชน์และกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางบัณฑิต
วิทยาลัย ให้กับอาจารย์ใหม่ 

2) จัดเตรียมคู่มือแนะน าและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้ันตอนในการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
3) มอบหมายให้อาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่  เพ่ือคอยให้ค าแนะน าหรือ

ปรึกษาและเรียนรู้ในการปรับตัวเองให้เข้าสู่การเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน  และ
การวัดประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ 

2) ก าหนดให้มีสัมมนาโครงการวิจัยในชั้นเรียน 
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับสถาบันหรือหน่วยงานอ่ืน 

ทั้งในและต่างประเทศ 
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1) ส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์และนักวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยท างานวิจัย

มากขึ้น และพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 
2) จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มี

การเรียนการสอนในบัณฑิตวิทยาลัย  โดยให้มีการสืบค้นหาประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนแล้วจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมดังกล่าวให้มีการปฏิบัติสืบต่อไปโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้วย                    

3) ปรับปรุงระบบสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอ้ือต่อการท างานวิจัยของคณาจารย์
นักวิชาการ และนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

4) แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือที่จะพัฒนา
นวัตกรรมและวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัยและยังเป็นแหล่ง              
บ่มเพาะความรู้ให้กับนักศึกษา 

5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานวิจัยกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 11 ข้อ ดังนี้ 

1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 

1 รองศาสตราจารย ์ นายญาณิน  
โอภาสพัฒนกิจ 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Agriculture-
Ruminant 
Nutrition 
การผลิตสัตว ์
สัตวศาสตร์ 

University of Sydney, Australia 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2537 
 
 

2529 
2525 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

นางสาวบัวเรียม  
มณีวรรณ์ 

Ph.D. 
M.S. 
วท.บ. 

Agriculture 
Agriculture 
เคมี 

Ehime University, Japan 
Kagawa University, Japan 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
2545 
2538 

3 อาจารย ์ นายมงคล 
ยะไชย 
 
 

ปร.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

 

เทคโนโลยีอาหาร 
เกษตรศาสตร์- 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์- 
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2546 

 
2543 

1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 

1 รองศาสตราจารย ์ นายสุกิจ 
ขันธปราบ 

Dr.Sc. 
agr. 
M.S. 

 
ทษ.บ. 

Animal Science 
 
Animal Science 
 
สัตวศาสตร์- 
สัตว์ปีก 

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

2540 
 

2527 
 

2525 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายประภากร  
ธาราฉาย 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

Animal 
Functional 
Anatomy 
สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์- 
สัตว์ปีก 

Ehime University, Japan 
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

2544 
 
 

2535 
2532 
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ที่ ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นางสาวทองเลียน  
บัวจูม 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

Agriculture-Animal 
Science 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สัตวศาสตร์   

Ehime University, Japan 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

2549 
 

2541 
2537 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายววิัฒน ์
พัฒนาวงศ์ 
 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เกษตรศาสตร์ 
เทคโนโลยีการเกษตร-
การผลิตสัตว์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2553 
2547 
2544 

5 อาจารย ์ นายจ ารูญ 
มณีวรรณ 

Ph.D 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

Animal Science 
เกษตรศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

Ehime University,  Japan 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

2557 
 

2543 
2530 

6 อาจารย ์ นายภาคภูม ิ
เสาวภาคย ์

ปร.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ 
เทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
มหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม 

2559 
2552 

 
2547 

7 อาจารย์ สพ.ญ. นางสาวกฤดา   
ชูเกียรติศิร ิ
 

วท.ด. 
 

วท.ม. 
สพ.บ. 

อายุรศาสตร์ 
สัตวแพทย ์
อายุรศาสตร์สัตว์ปกี 
สัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
 

2550 
2547 

8 อาจารย ์ นายจุฬากร  
ปานะถึก 

ปร.ด. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556 
2551 

 

 1.3  คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคนมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 3 คน  

2) สาขาวิชาที่จบการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา                 
สัตวศาสตร์จ านวน 5 คน, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 คน, สาขาอายุรศาสตร์ 1 คน และ
สาขาเทคโนโลยีอาหาร 1 คน ทั้งนี้เป็นสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับด้านสัตวศาสตร์ และ              
มีผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทางด้านสัตวศาสตร์   
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1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน  
 

1.5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  

- ภาคการศึกษาที่ 1/2559  มีอาจารย์ผู้สอน  1 คน จ านวน 2 รายวิชา  

- ภาคการศึกษาที่ 2/2559  มีอาจารย์ผู้สอน  1 คน จ านวน 2 รายวิชา 
อาจารย์ผู้สอน ต าแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน 

1. นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. สอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 
ประสบการณ์การท าวิจัย 
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วีรยุทธ อยู่บุญ และ สุบรรณ ฝอยกลาง. 2559. ผลของการหมักต้น

ข้าวโพดสดโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้โดย
ใช้เทคนิคถุงไนล่อน. แก่นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2) : 107-116. 

Wonnakorn, P., Y. Opatpatanakit, N. Chokethaworn, B. Maneewan and N. 
Thongwittaya. 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): 
accepted. 

Khenjan, P., P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat and D. Leenanuruksa. 
2016. Utilization of male dairy calves in Thailand. Thai Journal of 
Agricultural Science. 49 (2). 

Foiklang, S., M. Wanapat, Y. Opatpatanakit, and A. Paserakung. 2016. Effect of 
yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility and 
fermentation by using in vitro gas technique (pp. 555-558). In 
Proceeding of the 17th Asian – Australasian Association of Animal 
Production Societies Animal Science Congress. August 22-25, 2016, 
Fukuoka, Japan. 
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 1.6  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต าแหน่งวิชาการ/

คุณวุฒิ 
นักศึกษา 

1. นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. 
Ph.D. (Agriculture-
Ruminant Nutrition) 

นายบัณฑิต กีรติการกุล 
น.ส.จารุนันท์ ไชยนาม 
นายพิชิตร์ วรรณค า 

ประสบการณ์การท าวิจัย 
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วีรยุทธ อยู่บุญ และ สุบรรณ ฝอยกลาง. 2559. ผลของการหมักต้น

ข้าวโพดสดโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้โดยใช้
เทคนิคถุงไนล่อน. แก่นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2) : 107-116. 

Wonnakorn, P., Y. Opatpatanakit, N. Chokethaworn, B. Maneewan and N. 
Thongwittaya. 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): 
accepted. 

Khenjan, P., P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat and D. Leenanuruksa. 
2016. Utilization of male dairy calves in Thailand. Thai Journal of 
Agricultural Science. 49 (2). 

Foiklang, S., M. Wanapat, Y. Opatpatanakit, and A. Paserakung. 2016. Effect of 
yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility and 
fermentation by using in vitro gas technique (pp. 555-558). In 
Proceeding of the 17th Asian – Australasian Association of Animal 
Production Societies Animal Science Congress. August 22-25, 2016, 
Fukuoka, Japan. 
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 1.7  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต าแหน่งวิชาการ/

คุณวุฒิ 
นักศึกษา 

 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   
1. นางศิริพร  กิรติการกุล รองศาสตราจารย์ 

ปร.ด. บริหารธุรกิจ 
- ภาคภาษาอังกฤษ 

นางสาวจารุนันท์  ไชยนาม 
นายบัณฑิต  กีรติการกุล 

บัณฑิต กีรติการกุล  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และ ศิริพร กิรติการกุล. 2557. การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ไก่ประดู่หางด าจากระบบการเลี้ยงปล่อยอิสระตามธรรมชาติ เพื่อตอบสนอง/ผู้บริโภคใน
ตลาดระดับบน. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (ฉบับพิเศษ 2) : 187-190. 

2. นายนันทฤทธิ์  โชคถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Ph.D. Food 
Toxicology 

นายพิชิตร์ วรรณค า 

นรินทร์ ทองวิทยา  นริสา อ่ิมสมบัติ  นันทฤทธิ์ โชคถาวร และ พาวิน มะโนชัย. 2555. การใช้
กากเมล็ดล าไยในอาหารไก่เนื้อ. วารสารแก่นเกษตร. 40 (ฉบับพิเศษ 2) : 285-288. 

3. นายประภากร ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D. (Animal 
Science) 

นายพิชิตร์ วรรณค า 

ชนัดดา สุวรรณวิชนีย์  ประภากร  ธาราฉาย และจอมสุดา ดวงวงษา. 2558. การประมาณค่า
สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏระหว่างลักษณะน้ าหนัก
ตัวและระดับสีด าของผิวหนังไก่กระดูกด าฝูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้. วารสารสัตวศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (2) : 41-46. 

4. นางสาวบัวเรียม  มณีวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Ph.D. (Animal 
Science) 

นายพิชิตร์ วรรณค า 

Maneewan, B., T. Buwjoom and K. Yamauchi. 2016. The effects of dietary 
spirulina (Spirulina platensis) on growth performance, skin color and 
nutritional digestibility in Thai native chicken (pp. 246-249). In proceeding 
of the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies 
Animal Science Congress. August 22-25, 2016, Fukuoka, Japan. 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต าแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิ นักศึกษา 
 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   
1. Professor Dr.Rong Shinn 

Lin 
Professor 
Ph.D. (Animal Sciences) 

นางสาวจารุนันท์  ไชยนาม 

Lin, X.-Y. and R.-S. Lin. 2016. Meatball quality is affected by the addition of black 
garlic powder (pp. 246-249). In proceeding of the 17th Asian-Australasian 
Association of Animal Production Societies Animal Science Congress. August 
22-25, 2016, Fukuoka, Japan. 

2. นางจุฑารัตน์  เศรษฐกุล รองศาสตราจารย์ 
Dr.Sci.Agr. (cum laude) 
Animal Nutrition 

นายบัณฑิต กีรติการกุล 

จุฑารัตน์ เศรษฐกุล. 2556. การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเนื้อสุกร : เทคโนโลยีการตัดแต่ง 
(หน้า 209-219). ในการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4, 19 
กรกฎาคม 2556, โรงแรมรามาการ์เดนส์ ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร. 

3. นายนรินทร์  ทองวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Ph.D. (Animal Science) 

นายพิชิตร์ วรรณค า 

Wonnakorn, P., Y. Opatpatanakit, N. Chokethaworn, B. Maneewan and N. 
Thongwittaya. 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): 
accepted. 

4. นายนรินทร์  ทองวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Ph.D. (Animal Science) 

นายพิชิตร์ วรรณค า 

Wonnakorn, P., Y. Opatpatanakit, N. Chokethaworn, B. Maneewan and N. 
Thongwittaya. 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): 
accepted. 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต าแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิ นักศึกษา 

5. นางสาวปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Ph.D. (Animal Science) 

นางสาวจารุนันท์   
ไชยนาม 

Klatbenjakul, P., K. Intarapichet and K. R. Cadwallader. 2015. Characterization of 
potent odorants in male giant water bug Lethocerus indicus (Lep. And Serv.), an 
important edible insect of Southeast Asia. Food Chemistry. 168: 639-647. 

 
   1.8  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรฯ ด าเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์ในรอบปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 คน โดยได้แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ และประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

นักศึกษา/วิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
1. นายพชิิตร์ วรรณค า  

เร่ือง “UTILIZATION OF POND SNAILS 
(Filopaludina martensi) AS AN 
ALTERNATIVE FEED FOR THAI NATIVE 
CHICKENS” 

รศ.ดร.สุชน  ตั้งทวีวิพฒัน์ 
รศ.ดร.สุกิจ  ขันธปราบ 
รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพฒันกิจ 
ผศ.ดร.นรินทร์  ทองวิทยา 
ผศ.ดร.นันทฤทธิ์  โชคถาวร 
ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ 
(สอบวันที่  10 มีนาคม  2560) 

 
1.9  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 นักศึกษาในหลักสูตรฯ ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 คน คือ 

ชื่อนักศึกษา 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(เขียนแบบบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง) 
วันที่สภา
อนุมัติจบ 

นางสาวปวีณอิศรัชต์  
เคนจันทน ์

P. Khenjan, P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat 
and D. Leenanuruksa. 2016. Utilization of 
male dairy calves in Thailand. Thai Journal of 
Agricultural Science. 49 (2). 

6 ก.ค. 2559 

 
 
 
 
 



85 
 

1.10  ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ภาระงานที่ปรึกษา  

จ านวนคน (จ านวนแต้ม) 
รวม หมายเหตุ 

ดุษฎีนิพนธ ์ การค้นคว้าอิสระ   
รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 3(9) - 3(9) ตามเกณฑ ์

 
    1.11 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย   
           อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

ต าแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน 

 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
1. นายญาณนิ  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. สอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 

ประสบการณ์การท าวิจัย 
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วีรยุทธ อยู่บุญ และ สุบรรณ ฝอยกลาง. 2559. ผลของการหมัก

ต้นข้าวโพดสดโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้
โดยใช้เทคนิคถุงไนล่อน. แก่นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2) : 107-116. 

Wonnakorn, P., Y. Opatpatanakit, N. Chokethaworn, B. Maneewan and N. 
Thongwittaya. 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): accepted. 

Khenjan, P., P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat and D. Leenanuruksa. 
2016. Utilization of male dairy calves in Thailand. Thai Journal of 
Agricultural Science. 49 (2). 

Foiklang, S., M. Wanapat, Y. Opatpatanakit, and A. Paserakung. 2016. Effect 
of yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility 
and fermentation by using in vitro gas technique (pp. 555-558). In 
Proceeding of the 17th Asian – Australasian Association of Animal 
Production Societies Animal Science Congress. August 22-25, 2016, 
Fukuoka, Japan. 
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  1.12  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
           หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เริ่มเปิดครั้งแรกในปีการศึกษา 2554 โดย 
สกอ.แจ้งการรับทราบความเห็นชอบจาก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ทั้งนี้หลักสูตรฯ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุง เพ่ือให้ใช้กับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560 
 
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 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมใช้ข้อมูลการส ารวจภาวการณ์            

มีงานท าของบัณฑิต ตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   

 
3.  นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษา 
  หลักสูตรฯ มีกระบวนการการรับนักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ก าหนดแผนการรับนักศึกษา 
คุณสมบัติผู้สมัครที่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรฯ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาในสาขาสัตวศาสตร์
เท่านั้น และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ ก าหนด วิธีการรับ -การคัดเลือก ก าหนดวันสอบ
คัดเลือก ทั้งนี้หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ โดยให้
ผู้สมัครเขียนขอบเขตในเรื่องที่จะท าดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
จ านวน 1-3 หน้ากระดาษ A4 ยื่นพร้อมกับใบสมัคร เพ่ือเป็นเอกสารให้คณะกรรมการด าเนินการ 
สอบฯ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งเป็นการวางแผนให้กับนักศึกษาล่วงหน้าในการท า                  
ดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ในคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ในกรณีที่นักศึกษามี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศรับ หลักสูตรฯ จะพิจารณาองค์ประกอบโดยรวม 
และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือ
ปรับพื้นฐาน และมีความพร้อมในการศึกษาในหลักสูตรฯ  โดยก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
และต้องผ่านในรายวิชานั้น เมื่อหลักสูตรฯ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
จะร่วมประชุมเพ่ือก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนและอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษา เพ่ือลงทะเบียนเรียน
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ในรายวิชาที่เป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษามากที่สุด ซึ่งหลักสูตรฯ แจ้ง
ให้กับนักศึกษารับทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษา พร้อมทั้งแนะน าคณะฯ หลักสูตรฯ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ แผนการเรียน รายวิชาที่เรียน การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การท าดุษฎีนิพนธ์ ฯลฯ ให้กับ
นักศึกษาในการเข้าศึกษา หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่ตรง
ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรฯ ต้องการ และตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ ที่ก าหนดไว้ 

ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จึงมีการ
ประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ ประจ าปี 2559 เพ่ือหาจุดบกพร่องในกระบวนการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 โดยการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาของหลักสูตรฯ จากเดิมเป็นช่วงเวลาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ ซึ่งส่งผลให้ไม่มี
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ เนื่องจากผู้เข้าสมัครไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนดได้ ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงแจ้งความประสงค์โดยการเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ                
ตลอดปี โดยจะก าหนดช่วงเวลาในการปิดรับสมัครก่อนเปิดภาคการศึกษาล่วงหน้า 1 เดือน 

นอกจากนี้คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เพ่ิมขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้ไขข้อมูลแผ่นพับ 
เพ่ือจะได้จัดท าและส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  

2) จะด าเนินการร่างข้อมูลการเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักศึกษาใน
หลักสูตร โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรให้มาก
ขึ้น 

3) จะด าเนินการท าประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตลอดทั้งปี ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางมหาวิทยาลัย และสื่อต่าง ๆ  

ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 หลักสูตรฯ ไดร้่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในงาน 
“Open House 2016” กับบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย  
 

3.2  การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
      หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษา

ในปีแรก หลักสูตรฯ มีการจัดท าประวัติการศึกษา แผนการศึกษาในแฟ้มของนักศึกษาทุกคนและมี
การมอบหมายให้ประธานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ รับภาระเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ 
โดยท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน ให้ความรู้ในการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
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และรายละเอียดต่าง ๆ กรณนีักศึกษาที่ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาที่ 
3 นับแต่ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนแรกเข้าแล้ว เพ่ือควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แก่
นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จะก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยท า
หน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน แนะแนวการใช้ชีวิต การท างานวิจัย การท าดุษฎีนิพนธ์ 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าผลงานเพ่ือเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ของ
หลักสูตรฯ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
จัดท ารายงานความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประธานหลักสูตรฯ  รับทราบความก้าวหน้าและน าเสนอเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาว่าได้ด าเนินการไปแล้วมากน้อยแค่ไหน และ
อยู่ระหว่างด าเนินการข้อมูลส่วนไหน มีปัญหา/อุปสรรคในการท าดุษฎีนิพนธ์หรือไม่ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ 
จะท าหนังสือสรุปรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบความก้าวหน้าของ
นักศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ติดตามนักศึกษาให้ด าเนินการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
การศึกษาที่ก าหนด ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรฯ มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาครบตามจ านวนที่รับเข้า
ศึกษา โดยไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรฯ ลาออก ทังนี้ หลักสูตรฯ ยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนา
ศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามพันธกิจของคณะฯ และของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
ทางด้านสัตวศาสตร์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยคณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการท า                
ดุษฎีนิพนธ์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือ
เดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียน           
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าจัดท าโปสเตอร์ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ได้คนละไม่เกิน 1 ครั้ง 
ตลอดภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร 

2) หลักสูตรฯ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวัน
สงกรานต์และงานท าบุญให้สัตว์ทดลอง ประจ าปี 2559 และกิจกรรมไหว้ครู โดยมีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

3) บัณฑิตวิทยาลัยมีทุนการศึกษาและทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษา
สามารถขอรับทุนได้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

4) กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 จัดโดย 
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษา 
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5) หลักสูตรฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ เพ่ือ
การฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) รับสมัครนักศึกษาท่ีอยู่ระหว่างศึกษาในชั้นปีที่ 3-4 ระดับ
ปริญญาโท-เอก เพ่ือร่วมฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจ าปี 2557 
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558  

6) หลักสูตรฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ประจ าปี พ.ศ. 2558 เพ่ือมอบให้นิสิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ในการค้นคว้าวิจัย  

7) หลักสูตรฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การแนะแนวทุน Endeavour Scholarship 
and Fellowships ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยแบ่งการให้ทุนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1) 
ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship) ส าหรับศึกษาต่อระดับปริญญา
โทและเอก 2) ทุนเพ่ือการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) ส าหรับการวิจัยระยะสั้น
ส าหรับผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือสูงกว่าระดับปริญญาเอก 3) ทุน
อาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training (VET) 
Scholarships) ส าหรับผู้สนใจเรียนต่อ Diploma สาขาต่าง ๆ และ 4) และทุนศึกษาดูงานเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)  

8) หลักสูตรได้เชิญ Dr. Ian Bennett มาบรรยายและให้ข้อแนะน าในการเขียน
บทความเพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะช่วยให้
นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ  

ส าหรับความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทราบ
ความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนในหลักสูตรฯ ที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาจัดท ารายงานความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา โดย
ให้นักศึกษาทุกคนจัดท าแบบฟอร์มรายงานตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรฯ ก าหนดเป็นประจ าทุกสิ้นภาค
การศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการท า
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา และทราบอุปสรรคในการท าดุษฎีนิพนธ์ โดยรายงานความก้าวหน้าดังกล่าว 
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต้องรับทราบ รวมทั้งประธานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และน าข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าเสนอในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ในระหว่าง
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนายั่งยืนภาคเหนือ, สถานีวิจัย
ทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา, ฟาร์มการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน, สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว และ ด่าน
กักกันสัตว์เชียงราย เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก องค์กร 
และชุมชน ทั้งนี้นักศึกษาได้เสนอแนะให้ควรปรับให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านวิชาการเพ่ิมเติม 
เช่น การเข้าร่วมอบรม/ประชุมวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านสัตวศาสตร์ฯ เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์
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และแนวทางในการด าเนินงานทางด้านงานวิจัยเพ่ิมขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ จึงได้
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ก าหนดให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 จัดโดย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่  28 -29 มิถุนายน 2559 เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการวิจัย และศึกษาการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัท ศรีวิโรจน์ ฟาร์ม และ บริษัท เบทาโกร (ลาว) จ ากัด ผู้เดียว เพ่ือเพ่ิมเพ่ิมพูนความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์ให้มากขึ้น 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้มีการจัดท าแบบประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาของหลักสูตรฯ โดยนักศึกษาเป็นผู้กรอก ซึ่งหลักสูตรฯ ได้รับผลคะแนนเฉลี่ย 4.92 อยู่ใน
ระดับดีมาก เพ่ือพิจารณาจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ของหลักสูตรฯ โดยได้น าผลการประเมินเข้าพิจารณาในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือหารือ
แนวทางในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรฯ ให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ คือ เก่ง ดี และมีความสุข ในการเข้าศึกษาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 
ต่อไป 
 

3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
       หลักสูตรฯ ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ             
หลักสูตรฯ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษา และการ
ให้บริการตลอดจนส าเร็จการศึกษาโดยหลักสูตรฯ ได้น าผลการประเมินดังกล่าว เข้าพิจารณาในที่
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือรับทราบผลความพึงพอใจและน าข้อเสนอแนะมาหารือเพ่ือ
ปรับปรุง พร้อมทั้งหาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เพ่ือให้นักศึกษามีอัตราการคงอยู่ใน
หลักสูตรฯ สูง  และศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรฯ ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้หลักสูตรฯ เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาสามารถเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรฯ การบริหารจัดการในหลักสูตรฯ 
ได้อย่างอิสระผ่านทางสายตรงคณบดีและกล่องแสดงความคิดเห็น บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์          
สัตวศาสตร์ฯ โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาแต่อย่างใด ทั้งนี้ 
หลักสูตรฯ มีการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในการท าดุษฎีนิพนธ์ ผ่านรายงานความก้าวหน้า
ในการท าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งหลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้นักศึกษาส่งเป็นประจ าทุกสิ้นภาคการศึกษา เพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ รับทราบความก้าวหน้า ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้สรุป
แผนการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรฯ พร้อมทั้งแนบรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษา
รับทราบเพือ่เร่งด าเนินการให้นักศึกษาส าเร็จตามแผนการศึกษา และระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งปัจจุบัน
นักศึกษารหัส 54 ของหลักสูตรฯ ไดส้ าเร็จการศึกษาตามแผนในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ จ านวน 
1 คน และอีก 1 คน ได้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ เพ่ือรอการตีพิมพ์งานวิจัย และสอบดุษฎีนิพนธ์            
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ขั้นสุดท้าย ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเร่งติดตามให้นักศึกษาด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามก าหนด  
 
4.  อาจารย์ 

4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   คณะฯ มีระบบการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว 
เพ่ือให้ได้อาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิการศึกษา และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. พร้อมทดแทนอัตราอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการปัจจุบัน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จ านวน 5 คน                
ท าหน้าที่ ก ากับ ดูแล และก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  และสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก โดยคณะฯ มีระบบ
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และได้ก าหนดคุณสมบัติการรับอาจารย์ใหม่ ในหมวดที่ 
7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคณะฯ ที่สมัคร 

- มีประสบการณ์สอน  หรือเป็นวิทยากรเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์อย่างน้อย  
2  ปี 

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 ทั้งนี้ มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และน าเสนอหัวข้อที่ก าหนดให้เป็นภาษาอังกฤษ 
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรฯ ต้องการ 
เมื่อคณะฯ รับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดเข้ามาบรรจุ จะมีการพิจารณาก าหนดภาระงาน 
และอาจได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 

ในการรับอาจารย์ใหม่เข้าทดแทนต าแหน่งอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ คณะฯ ได้
พิจารณาการรับอาจารย์ใหม่ โดยใช้ระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีวุฒิทางการศึกษาสูง และคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือทดแทนอาจารย์
ประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ โดยได้ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์
ใหม่ ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตร 
โดยมีคณะกรรมการสอบคัดเลือกจากตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะฯ ประธานอาจารย์
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ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทั้งนี้ 
คณะฯ มีการก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์ใหม่ โดยการรับสมัครผู้ที่ ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถทางสัตวศาสตร์เป็นอันดับ
แรก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สมัครน าเสนอหัวข้อที่ก าหนดให้ โดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
ประธานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของหลักสูตรฯ  ในคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
และคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ มีส่วนในการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่จะรับเข้าใหม่
ทดแทนอาจารย์ที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการ อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องผ่านการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานฯ มีก าหนด 9 เดือน 

อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมอาจารย์ใหม่ ที่จัดขึ้นโดยกองการเจ้าหน้าที่ ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือเตรียมความพร้อมของอาจารย์ และเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือให้
เข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ โดยมีอาจารย์ใหม่ของคณะฯ ได้
เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะฯ มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้แก่บุคลากรในคณะฯ โดยการให้
เข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ โดยมีการให้ความรู้ด้านหลักสูตรฯ ของคณะการ
ท างาน การอยู่ร่วมกันและการปรับตัวในการท างาน 

คณะฯ มีการก าหนดให้คณาจารย์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคนจัดท าแผน IDP 
(แผนพัฒนาตนเอง) เพ่ือให้การบริหารพัฒนาคณาจารย์ของคณะฯ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ            
ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้  มีการปรับเปลี่ยนให้อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร่วมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
จ านวน 2 คน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการประชุมทั้งหมดจ านวน 5 ครั้ง เพ่ือ
บริหารจัดการหลักสูตรฯ และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ผู้สอน 
รายวิชาที่เปิดสอน การจัดท า มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการ
รายวิชา มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ และการปรับปรุงหลักสูตรฯ เป็นต้น ทั้งนี้ 
ประธานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ยังเป็นตัวแทนของหลักสูตรฯ ในการร่วมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือร่วมประชุมและรายงานผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรฯ เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ คณะฯ มีการประเมินผลการบริหารหลักสูตรฯ ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตามแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of 
Reference :TOR) ปีละ 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ  
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คณะฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ทุกคน ดังนี้  
1. มีการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ทุกท่านได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ในวงเงิน 15,000 บาท  
2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ ด้วยการให้งบประมาณ

สนับสนุนการท าวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ  และเงินสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ทุกท่าน มีงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย 
50,000 บาท ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 
266,000 มีจ านวนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จ านวน 4 เรื่อง  

3. มีการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในคณะฯ โดยการส่งเสริมให้
คณาจารย์เข้าร่วมอบรม และน ามาวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

4.2  คุณภาพอาจารย์ 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 100 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น อาทิ เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้คณะฯ 
ยังได้สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ท างานวิจัย และน าผลงานวิจัยนั้น ๆ มาเสนอผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 

4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
      หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน และมีการคงอยู่ของอาจารย์ใน

หลักสูตรฯ ครบตามจ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ท่านใด
ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยอาจารย์
ประจ าจ าหลักสูตรฯ ทุกท่าน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปครบจ านวน 3 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2557               
มีประธานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เกษียณอายุราชการ และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ท่าน คือ 
ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย และ อ.ดร.วินัย โยธินศิริกุล ย้ายไปบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีในวาระต่อไป ดังนั้น คณะฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อ อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง และ อ.ดร.มงคล             
ยะไชย (อาจารย์ใหม่) เข้ามาร่วมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2558 โดยอาจารย์ทั้ง              
2 ท่าน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนดไว้ครบถ้วน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุก
ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ได้อย่างครบถ้วน เช่น มีการประชุมอาจารย์ประจ า
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หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งในการประชุมมีการพิจารณาการก าหนด
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยหลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้สอนเพียงพอส าหรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด ส่งผลให้การบริหารจัดการหลักสูตรฯ มีการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของการบริหารหลักสูตรฯ ครบทุกกระบวนการ  
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยตาม

รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่ได้รับ
ทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2553 อีกท้ังหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  ตามระบบและกลไกการจัดท าหลักสูตร การ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรฯ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และมีความพร้อมในด้านก าลังคน (อาจารย์ผู้สอน) ที่เพียงพอ ทั้งนี้ มีการจัดท า
หลักสูตรฯ ตามกระบวนการขั้นตอนการเสนอขอเปิดหลักสูตรตามแนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรใหม่ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการวิจัยทางสัตวศาสตร์ให้
สอดคล้องต่อความต้องการด้านการผลิตปศุสัตว์ระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรฯ นี้มีเนื้อหา
รายวิชาที่ทันสมัย และทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการรายวิชาต่างๆ ให้สนองความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน และความต้องการของ
ประเทศ ซึ่งการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ได้ออกแบบให้มีความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์  โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพียงพอกับความต้องการของ
ผู้ บริ โภคทั้ ง ในและต่ างประเทศที่ มี จ านวนเ พ่ิมมากขึ้ น  หลักสู ตรฯ ได้ ก าหนดรายวิช า 
สศ  751  เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง เป็นวิชาบังคับ เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีความรู้ 
การเขียนงานวิจัย และการน าเสนอการวิจัยในระดับขั้นสูง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาในการเตรียมจัดเขียนโครงร่างงานวิจัยเพ่ือก าหนดหัวข้อและขอบเขตงานวิจัยที่จะท า ทั้งนี้
หลักสูตรฯ ยังได้ก าหนดรายวิชาสัมมนา ให้เป็นรายวิชาบังคับร่วมด้วย เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาและ
ค้นคว้างานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย มาอภิปรายเชิงวิเคราะห์และน ามาเป็นแนวทางในการ
จัดท างานวิจัยของนักศึกษาในอนาคต ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์  และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะท าการแล้วเสร็จภายใน 5 
ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ โดยจะครบรอบวาระการปรับปรุงหลักสูตรฯ ครั้ง
ต่อไปในปี 2558 ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ซึ่งได้
ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
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ประจ าปี 2558 ในวันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ อาจารย์ประจ า 
และบุคลากรได้ร่วมกันพิจารณา เสนอข้อคิดเห็น สาระในการปรับปรุง และแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรฯ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัตวศาสตร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาในหลักสูตรฯ ร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ จ านวน 2 ท่าน และได้มีการวิพากษ์หลักสูตรฯ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมี
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 ท่าน ร่วมเป็น
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ ซึ่งมีแนวโน้มในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหม่ โดยได้ก าหนดให้มี
เนื้อหาทันสมัยและทันต่อวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้ก าหนดรายวิชา สศ 722 การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง ให้เป็นวิชาเอกบังคับเพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสัตว์ตั้งแต่ตัวอ่อนถึงการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นรายวิชาหลักที่นักศึกษาในหลักสูตรฯ 
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแรกจนถึงสิ้นสุดของสัตว์ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้เพ่ิมรายวิชาใหม่
จ านวน 4 รายวิชา ที่เหมาะสม สอดคล้องกับปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ   หลักสูตรฯ มากที่สุดเข้าร่วม
ด้วยเพ่ือให้หลักสูตรฯ มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมการผลิต             
ปศุสัตว์ของไทย 

หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรฯ โดยได้ปรับปรุงเนื้อหา รายวิชา เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเป็นหลักสูตรฯ นานาชาติ สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง พรบ. การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในรายวิชา
ที่เก่ียวข้องให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเน้น
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรฯ ได้ครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2558 
ขณะนี้หลักสูตรฯ ได้ผ่านกระบวนการเสนอการปรับปรุงหลักสูตรฯ จากคณะกรรมการวิชาการแล้ว 
และอยู่ระหว่างปรับแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
     หลักสูตรฯ ให้ความส าคัญในการก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยมีการก าหนด

รายวิชาที่จะเปิดสอนที่ตรงกับดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาที่จะท า และก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน
ให้กับนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ เมื่อก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนและอาจารย์ผู้สอนแล้ว 
หลักสูตรฯ จะด าเนินการแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบ และให้จัดท า มคอ.3 รายละเอียด
ของรายวิชา โดยให้ก าหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชา และประเมินผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน คือ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยก าหนดวิธีการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และสามารถใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศในการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยก าหนดส่งให้กับหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษานั้น 
ทั้งนี้หลักสูตรฯ มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และแผนการสอน
อาจารย์ โดยน า มคอ.3 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เข้าพิจารณาในที่ประชุม เพ่ือพิจารณา
แผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ว่ามีความสอดคล้องกับ
รายวิชามากน้อยเพียงใดและมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามกอ
รบมาตรฐานคุณวุฒิก าหนดหรือไม่ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษา ดังนี้ 

1. หลักสูตรฯ มีการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา เช่น การประชุม
วิชาการ การน าเสนอผลงานต่าง ๆ โดยติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ บริเวณชั้น 
1 และ ชั้น 5 และคณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาเพ่ือเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ   

2. หลักสูตรได้เชิญ Dr. Ian Bennett มาบรรยายและให้ข้อแนะน าในการเขียนบทความ
เพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะ
ช่วยให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ   

3. กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตว
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 จัดโดย 
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษา  

4. หลักสูตรฯ มีการควบคุมหัวข้อดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา โดยนักศึกษาจะกรอกแบบฟอร์ม
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาลงนามอนุมัติ และ
เสนอให้ประธานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พิจารณาอนุมัติ เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว 
นักศึกษาจะน าส่งโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือจัดท าประกาศ กรณี
นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตศึกษาแล้ว 
นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงและชี้แจงความจ าเป็น โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตามล าดับ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงฯ ซึ่งหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนสอดคล้องกับปรัชญา
ของหลักสูตรฯ ศาสตร์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เมื่อนักศึกษาได้เสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาแล้วนั้น หลักสูตรฯ จะมีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าใน
การท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา โดยก าหนดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการท า
ดุษฎีนิพนธ์เป็นประจ าทุกสิ้นภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประธานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะลงนามรับทราบ และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาติดตามความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศึกษาในปัจจุบัน นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการก ากับให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ โดย
มีงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษารับทราบ เพ่ือน าไปวางแผน
การศึกษา ให้ส าเร็จตามแผนการศึกษาที่ก าหนด ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรฯ ทุกคนจะมี
โอกาสเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทางสัตวศาสตร์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยคณะฯ 
มีการสนับสนุนงบประมาณในการท าดุษฎีนิพนธ์ เป็นเงิน 30,000 บาท ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือเดินทางไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียน               
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ได้คนละไม่เกิน 1 ครั้ง ตลอด           
ภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร 

5. หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง “จรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องการใช้สถิติเพ่ือ
งานวิจัยให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และ
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “การใช้สัตว์บกและสัตว์น้ าเพ่ืองานทดลองทาง
วิทยาศาสตร์” และ “การใช้สัตว์ทดลองและสถิติในงานวิจัยและการเรียนการสอน”  

หลักสูตรฯ มีการก ากับกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ของรายวิชาในหลักสูตรฯ จากส านักงานบริหารและพัฒนาวิชาการฯ เทียบกับผลการ
ประเมินฯ ในปีการศึกษา 2557 เข้าพิจารณาในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ผล
ปรากฏว่า ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับดี ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.96 อยู่ในระดับดีมาก  

2. มีการติดตามการส่งผลคะแนนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา และการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาผล
คะแนนของนักศึกษา ร่วมกับรายงานความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 
ก่อนส่งให้กับคณะกรรมการประจ าคณะฯพิจารณาเห็นชอบ และส่งให้กับบัณฑิต
วิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีการประเมินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับดี  
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5.3  การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกขั้นตอนการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยหลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งพิจารณาจากผลคะแนนของนักศึกษาที่ได้รับจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ที่ได้ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตพฤติกรรม การส่งรายงานที่
มอบหมาย การน าเสนอ และผลการสอบ เป็นต้น ซึ่งในทุกภาคการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ทุกท่านจะต้องส่งผลคะแนนให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรฯ จะตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลคะแนนของนักศึกษา ในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ร่วมกับรายงานความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง และพิจารณารับรองผลคะแนนและก่อนส่ง
ให้กับคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ และส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอน และส่งข้อมูลให้กับส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อประกาศผลให้กับนักศึกษาทราบผ่าน
ทาง www.reg.mju.ac.th ทัง้นี้ หลักสูตรฯ มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษานั้น ด าเนินการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าในการจัดท า มคอ. 5 ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผ่านอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ  หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อด าเนินการจัดท า มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือติดตามการบริหารจัดการของหลักสูตรฯ ตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและบรรลุเป้าหมายทั้งหมดจ านวน 11 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 91.66 ซึ่งถือว่าผ่านการประเมิน ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก  
  ส าหรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้อง
ยื่นเรื่องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าประกาศ และแจ้งให้กับ
นักศึกษารับทราบ เพ่ือเตรียมตัวสอบดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาจะน าเอกสารที่จะสอบส่งให้กับ
คณะกรรมการสอบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ที่จะมีการสอบและในการสอบบัณฑิตวิทยาลัย
จะมีแบบประเมินดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือให้ประธานสอบเป็นผู้ประเมินว่าได้รับผลการประเมิน
ในระดับใด และส่งให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศผลสอบต่อไป โดยในปีการศึกษา 2558 นี้ มี
นักศึกษาในหลักสูตรฯ จ านวน 1 คน ได้ยื่นสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์ให้ผ่านใน
ระดับด ี
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5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะด าเนินการจัดท ารายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
         6.1  การบริหารงบประมาณ 
        จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึน 
 
         6.2  ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 

       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นสถานที่สอน พ้ืนที่ประมาณ 15,048.17 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก 
4 ห้อง ห้องเยนขนาดใหญ่ 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 14 ห้อง ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง และห้อง
ประชุมขนาดเล็ก 2 ห้อง และยังมีฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตว์ปีก และฟาร์มโคนมและโคเนื้ อ ส าหรับ
นักศึกษาในการท าปัญหาพิเศษและดุษฎีนิพนธ์ 

 ปัจจุบันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์อยู่แล้ว จึงมีอุปกรณ์การสอนและเครื่องมือวิทยาศาสตร์อยู่เป็นจ านวนหนึ่ง และ
สามารถใช้อุปกรณ์การสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาสัตวศาสตร์และหน่วยอ่ืน ๆ ได้ 
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แบบรายงานข้อมูลจ านวนหนังสือใช้ส าหรับปีการศึกษา 2560 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ที่ให้บริการใน

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และห้องสมุดคณะต่าง ๆ ประกอบด้วยหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร 
และหนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลส าเร็จรูป CD-ROM CD-ROM 
MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นมีจ านวนดังนี้ 

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 
 

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 
 
 
 
 



101 
 

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 

 
  นอกจากนี้ยังมีให้ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา           
ภาคพายัพเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับฐานข้อมูล Journal 
Link และวิทยานิพนธ์/งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียน 

       การสอน ต ารา สื่ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย 
2) จัดประชุม เพ่ือให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ์

และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
1) ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี ทั้งจากผู้สอน 

และผู้เรียน โดยวิธีแจกแบบสอบถาม 
2) ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ทรัพยากรของอาจารย์ และผู้เรียน 

ทุกรายวิชา 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 7.1 หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ปีท่ี) 

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 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

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

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ   มคอ. 4 (ถ้ามี (อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

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

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

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

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

        

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องด าเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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  7.2  หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ปีท่ี) 

1 2 3 4 5 6 
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 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

      

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

      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ   มคอ. 4 (ถ้ามี (อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

      

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

      

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

      

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

      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0 

      

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

         

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องด าเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 9 10 10 11 12 12 
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หมวดที่   8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาโดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รวบรวมผลและหาค่าเฉลี่ยในคะแนนที่ได้ของอาจารย์แต่ละ
ท่าน เพื่อน าไปประเมินและวางแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป 

2) มีการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน การท ากิจกรรม  และผล
การสอบในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาจารย์ประจ ารายวิชาเป็นผู้ประเมิน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน  ซึ่งท าการประเมินทุกปลายภาค

การศึกษา   
2) ผลการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษาจะแจ้งต่ออาจารย์และหัวหน้ากลุ่มวิชา

เพ่ือปรับปรุงต่อไป 
3) การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์  โดยดูจากผลการ

เรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
4) รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนเพ่ือวาง

แผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร  โดยใช้

แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในวันปัจฉิมนิเทศ  และการจัดท าเว็บไซต์ในส่วน
ภาวการณ์  มีงานท าของบัณฑิตรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้ประเมินภายนอกโดยดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน
และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร  ตลอดจนผลการประเมินจากผู้เรียน ประกอบการ
ประเมิน 

2.3 โดยนายจ้างและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจาก
นายจ้าง  หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์   

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
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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 

4.4 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตร ตลอดจน
ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบ  1   ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับ 
    บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
    หลักสตูรเก่า และหลักสตูรใหม ่

เอกสารแนบ  2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสตูรใหม่ 
เอกสารแนบ  3 สาระการปรบัปรุงหลักสูตร 
เอกสารแนบ  4 ประวัติและผลงานของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
เอกสารแนบ  5  ค าสั่งมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ที่ 1537/2557 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
เอกสารแนบ  6  ประกาศมหาวิทยาลยัแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสตัวศาสตร ์
เอกสารแนบ  7   ประกาศมหาวิทยาลยัแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสตัวศาสตร ์
เอกสารแนบ  8 รายงานกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 
เอกสารแนบ  9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
เอกสารแนบ 10 ประกาศมหาวิทยาลยัแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข 

เพื่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา  
เอกสารแนบ  11   บันทึกความร่วมมือกับ Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada,  
   Indonesia 
เอกสารแนบ 12   บันทึกความร่วมมือกับ Vietnam National University of Agriculture,  

    Vietnam 
เอกสารแนบ 13   บันทึกความร่วมมือกับ National Chung Hsing University, Taiwan 
เอกสารแนบ 14   บันทึกข้อตกลงกับ National Chia Yi University, Taiwan 
เอกสารแนบ 15   บันทึกความร่วมมือกับ National Ping Tung University of Science  

and  Technology, Taiwan 
เอกสารแนบ 16   บันทึกความร่วมมือกับ National I-lan University, Taiwan 
เอกสารแนบ 17   บันทึกข้อตกลงกับ Kagawa University, Japan 

 
 
 
 
 
 
 



107 
 

เอกสารแนบ  1 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่ 

     1.  แบบ 1.1 
หมวดวชิา เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร โครงสร้างเดมิ โครงสร้างใหม ่

รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต 

- - (9) 

ดุษฎีนิพนธ ์ 48 48 48 
รวม 48 48 48 

 

2.  แบบ 1.2 
หมวดวชิา เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร โครงสร้างเดมิ โครงสร้างใหม ่

รายวิชาเรียน - - - 
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต 

- - (13) 

ดุษฎีนิพนธ ์ 72 72 72 
รวม 72 72 72 

 

3.  แบบ 2.1 
หมวดวชิา เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร โครงสร้างเดมิ โครงสร้างใหม ่

รายวิชาเรียน ศึกษางานรายวิชา 
ไม่น้อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 

  
    วิชาเอกบังคับ 6 3 
    วิชาเอกเลือก 6 9 
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต 

- - (9) 

ดุษฎีนิพนธ ์ 36 36 36 
รวม 48 48 48 

 

4.  แบบ 2.2 
หมวดวชิา เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร โครงสร้างเดมิ โครงสร้างใหม ่

รายวิชาเรียน ศึกษางานรายวิชา 
ไม่น้อยกวา่ 24 หนว่ยกิต 

  
    วิชาเอกบังคับ 9 3 
    วิชาเอกเลือก 15 21 
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต 

- - (13) 

ดุษฎีนิพนธ ์ 48 48 48 
รวม 72 72 72 

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

 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย      :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต   
                     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in  
                     Animal Science 

ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย      :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต   
                     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in  
                     Animal Science 

คงเดิม 

ชื่อปริญญาและสาขาวชิา   
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                               (สัตวศาสตร์) 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) :  ปร.ด. (สัตวศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy  
                               (Animal Science) 
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) :  Ph.D. (Animal Science) 

ชื่อปริญญาและสาขาวชิา   
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                               (สัตวศาสตร์) 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) :  ปร.ด. (สัตวศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy  
                               (Animal Science) 
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) :  Ph.D. (Animal Science) 

คงเดิม 
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หลักสูตรแบบ 1.1 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหต ุ

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                48  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                48  หน่วยกิต  
  1. รายวชิาที่ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นับ 

    หน่วยกิต 
(9) หน่วยกิต เพิ่มหน่วยกิต 

- สศ 751 เทคนิคการวิจยัทางสัตวศาสตร์ 
  ขั้นสูง 

3 (2-3-5) -  สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
              ขั้นสูง 

(3) (2-3-5) เปลี่ยนจาก
หมวดวิชาบังคับ
เป็นรายวิชาที่ไม่

นับหน่วยกิต 
  -  สศ 791 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) เปลี่ยนจาก

หมวดวิชาบังคับ
เป็นรายวิชาที่ไม่

นับหน่วยกิต 
และปรับหน่วย

กิต 

  -  สศ 792 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) 
  -  สศ 793 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) 
  -  สศ 794 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) 
  -  สศ 795 สัมมนา 5 (1) (0-2-1) 
  -  สศ 796 สัมมนา 6 (1) (0-2-1) 
ดุษฎีนิพนธ์ 48  หน่วยกิต 2. ดุษฎีนิพนธ ์ 48  หน่วยกิต คงเดิม 
-  สศ 891 ดุษฎีนิพนธ ์1 6 (0-18-0) -  สศ 891 ดุษฎีนิพนธ ์1 6 (0-18-0) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา -  สศ 892 ดุษฎีนิพนธ ์2 6 (0-18-0) -  สศ 892 ดุษฎีนิพนธ ์2 6 (0-18-0) 
-  สศ 893 ดุษฎีนิพนธ ์3 6 (0-18-0) -  สศ 893 ดุษฎีนิพนธ ์3 6 (0-18-0) 
-  สศ 894 ดุษฎีนิพนธ ์4 6 (0-18-0) -  สศ 894 ดุษฎีนิพนธ ์4 6 (0-18-0) 
-  สศ 895 ดุษฎีนิพนธ ์5 12 (0-36-0) -  สศ 895 ดุษฎีนิพนธ ์5 12 (0-36-0) 
-  สศ 896 ดุษฎีนิพนธ ์6 12 (0-36-0) -  สศ 896 ดุษฎีนิพนธ ์6 12 (0-36-0) 
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หลักสูตรแบบ 1.2 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหต ุ

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร             72  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                  72  
หน่วยกิต 

 

  1. รายวชิาที่ก าหนดใหเ้รียนโดย 
    ไม่นับหน่วยกติ 

(13) หน่วยกิต เพิ่มหน่วยกิต 

- สศ 751 เทคนิคการวิจยัทางสัตวศาสตร์ 
  ขั้นสูง 

3 (2-3-5) -  สศ 751 เทคนิคการวิจัยทาง 
              สัตวศาสตร์ขั้นสูง 

(3) (2-3-5) เปลี่ยนจากหมวด
วิชาบังคับเป็น
รายวิชาที่ไม่นับ

หน่วยกิต 
  -  สศ 791 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) เปลี่ยนจากหมวด

วิชาบังคับเป็น
รายวิชาที่ไม่นับ

หน่วยกิต และปรับ
หน่วยกิต 

  -  สศ 792 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) 
  -  สศ 793 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) 
  -  สศ 794 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) 
  -  สศ 795 สัมมนา 5 (1) (0-2-1) 
  -  สศ 796 สัมมนา 6 (1) (0-2-1) 
  -  สศ 797 สัมมนา 7 (1) (0-2-1) เพิ่มใหม่ 
  -  สศ 798 สัมมนา 8 (1) (0-2-1) เพิ่มใหม่ 
  -  สศ 799 สัมมนา 9 (1) (0-2-1) เพิ่มใหม่ 
  -  สศ 800 สัมมนา 10 (1) (0-2-1) เพิ่มใหม่ 
ดุษฎีนิพนธ์ 72  หน่วยกิต 2. ดุษฎีนิพนธ ์ 72  หน่วยกิต คงเดิม 
-  สศ 891 ดุษฎีนิพนธ ์1 6 (0-18-0) -  สศ 891 ดุษฎีนิพนธ ์1 6 (0-18-0) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา -  สศ 892 ดุษฎีนิพนธ ์2 6 (0-18-0) -  สศ 892 ดุษฎีนิพนธ ์2 6 (0-18-0) 
-  สศ 893 ดุษฎีนิพนธ ์3 6 (0-18-0) -  สศ 893 ดุษฎีนิพนธ ์3 6 (0-18-0) 
-  สศ 894 ดุษฎีนิพนธ ์4 6 (0-18-0) -  สศ 894 ดุษฎีนิพนธ ์4 6 (0-18-0) 
-  สศ 895 ดุษฎีนิพนธ ์5 12 (0-36-0) -  สศ 895 ดุษฎีนิพนธ ์5 12 (0-36-0) 
-  สศ 896 ดุษฎีนิพนธ ์6 12 (0-36-0) -  สศ 896 ดุษฎีนิพนธ ์6 12 (0-36-0) 
-  สศ 897 ดุษฎีนิพนธ ์7 12 (0-36-0) -  สศ 897 ดุษฎีนิพนธ ์7 6 (0-18-0) ปรับหน่วยกิต และ

ค าอธิบายรายวิชา 
-  สศ 898 ดุษฎีนิพนธ ์8 12 (0-36-0) -  สศ 898 ดุษฎีนิพนธ ์8 6 (0-18-0) ปรับหน่วยกิต และ

ค าอธิบายรายวิชาต 
  -  สศ 899 ดุษฎีนิพนธ ์9 6 (0-18-0) เพิ่มใหม่ 
  -  สศ 900 ดุษฎีนิพนธ ์10 6 (0-18-0) เพิ่มใหม่ 
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หลักสูตรแบบ 2.1 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหต ุ

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                  48  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร             48  หน่วยกิต  
1. วิชาเอก 
ก. หมวดวชิาบังคับ 

12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

1. รายวชิาที่ก าหนดใหเ้รียน 
    โดยไม่นบัหน่วยกิต 

(9) หน่วยกิต เพิ่มหน่วยกิต 

-  สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
              ขั้นสูง 

3 (2-3-5) -  สศ 751 เทคนิคการวิจัยทาง 
              สัตวศาสตร์ขั้นสูง 

(3) (2-3-5) เปลี่ยนจากหมวดวิชา
บังคับเป็นรายวิชาที่

ไม่นับหน่วยกิต 
  -  สศ 791 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) เปลี่ยนจากหมวดวิชา

บังคับเป็นรายวิชาที่
ไม่นับหน่วยกิต และ

ปรับหน่วยกิต 

  -  สศ 792 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) 
  -  สศ 793 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) 
-  สศ 794 สัมมนา 4 1 (1-0-3) -  สศ 794 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) 
-  สศ 795 สัมมนา 5 1 (1-0-3) -  สศ 795 สัมมนา 5 (1) (0-2-1) 
-  สศ 796 สัมมนา 6 1 (1-0-3) -  สศ 796 สัมมนา 6 (1) (0-2-1) 
  2. วิชาเอก 12 หน่วยกิต  
  ก. วิชาเอกบังคบั 3 หน่วยกิต ปรับหน่วยกิต 
  -  สศ 722 การเจริญเติบโตและ 

              การพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง 
3 (3-0-6) ย้ายมาจากวิชา 

เอกเลือก 
ข. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต ข. วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต ปรับหน่วยกิต 
สศ 711  สารยับยั้งโภชนะและสารพิษใน 
            อาหารและพืชอาหารสัตว ์

3 (2-3-5) สศ  711  พิษวิทยาในอาหารและพืช 
             อาหารสัตว ์

3 (2-3-5) ปรับชื่อรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

สศ 712  โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอือ้งขั้นสูง 3 (2-3-5) สศ  712  โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอื้อง 
             ขั้นสูง 

3 (2-3-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

สศ 713  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเด่ียว 
            ขั้นสูง 

3 (2-3-5) สศ  713  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะ 
             เด่ียวขั้นสูง   

3 (2-3-5) คงเดิม 

สศ 714  เมตาบอลิซึมของโภชนะในสัตว์ 3 (3-0-6)   ยกเลิก 
  สศ  714  โภชนศาสตร์พลังงาน 3 (3-0-6) เพิ่มใหม่ 
  สศ  715  โภชนศาสตร์โปรตีนและ 

             กรดอะมิโน 
3 (3-0-6) เพิ่มใหม่ 

สศ 721  เทคโนโลยีทางชีวภาพขั้นสูงในการ 
            ผลิตของสัตว์  

3 (2-3-5) สศ  721  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
             ในการผลิตสัตว ์ 

3 (2-3-5) ปรับชื่อรายวิชา 

สศ 722  การเจริญเติบโตและการพัฒนา 
            กล้ามเนื้อของสัตว ์

3 (3-0-6)   ย้ายไปเป็นวิชาเอก
บังคับ 

สศ 723  วิทยาต่อมไร้ท่อประยกุต์ในการ 
            ผลิตสัตว์ 

3 (3-0-6) สศ  723  วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต ์
             ในการผลิตสัตว ์

3 (3-0-6) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

  สศ  724  เทคโนโลยีการสืบพันธุ ์
             ในการผลิตสัตว ์

3 (3-0-6) เพิ่มใหม่ 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหต ุ

สศ 731   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 3 (3-0-6) สศ  731  การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อ 
             การปรับปรุงพันธุ์สัตว ์

3 (3-0-6) ปรับชื่อรายวิชา 
และค าอธบิาย

รายวิชา 
สศ 732  พันธุศาสตร์โมเลกุลในการผลติสัตว์ 3 (3-0-6) สศ  732  พันธุศาสตร์โมเลกุลในการ 

             ผลิตสัตว์ 
3 (3-0-6) คงเดิม 

  สศ  733  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
             ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์

3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 

สศ 741  การประยุกต์ใช้โปรแกรม 
            คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว ์

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 742  การประยุกต์การจัดการของเสีย 
            จากสัตว ์

3 (2-3-5) สศ  741  ความก้าวหน้าการจัดการ 
             ของเสียจากฟาร์มสัตว ์  

3 (2-3-5) ปรับรหัสรายวิชา/               
ชื่อรายวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 
สศ 743  ระบบการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 3 (3-0-6) สศ  742  ระบบการผลิตปศุสัตว ์

             อย่างยั่งยืน 
3 (3-0-6) ปรับรหัสรายวิชา/               

ชื่อรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

สศ 744  ธุรกิจปศุสัตว์ระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6)   ยกเลิก 
สศ 753  สถิติและวธิีวิจยัขั้นสูง 3 (2-3-5) สศ  752 สถิติและวธิีวิจยัขั้นสูง 3 (2-3-5) ปรับรหัสวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 
สศ 752  หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ 
            ขั้นสูง  

3 (2-3-5) สศ  753  หัวข้อพิเศษในทาง 
             สัตวศาสตร์ขั้นสูง 1 

1 (1-0-3) ปรับรหัสวิชา/จ านวน
หน่วยกิต/ชื่อวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 
  สศ  754  หัวข้อพิเศษในทาง 

             สัตวศาสตร์ขั้นสูง 2 
2 (2-0-4) เพิ่มใหม่ 

  สศ  755  หัวข้อพิเศษในทาง 
             สัตวศาสตร์ขั้นสูง 3 

3 (3-0-5) เพิ่มใหม่ 

2. ดุษฎีนิพนธ ์ 36  หน่วยกิต 3. ดุษฎีนิพนธ ์ 36  หน่วยกิต  
-  สศ 891 ดุษฎีนิพนธ ์1 6 (0-18-0) -  สศ 891 ดุษฎีนิพนธ ์1 6 (0-18-0) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา -  สศ 892 ดุษฎีนิพนธ ์2 6 (0-18-0) -  สศ 892 ดุษฎีนิพนธ ์2 6 (0-18-0) 
-  สศ 893 ดุษฎีนิพนธ ์3 6 (0-18-0) -  สศ 893 ดุษฎีนิพนธ ์3 6 (0-18-0) 
-  สศ 894 ดุษฎีนิพนธ ์4 6 (0-18-0) -  สศ 894 ดุษฎีนิพนธ ์4 6 (0-18-0) 
-  สศ 895 ดุษฎีนิพนธ ์5 12 (0-36-0) -  สศ 895 ดุษฎีนิพนธ ์5 12 (0-36-0) 

 
 
 
 
 
 
 



113 
 

หลักสูตรแบบ 2.2 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหต ุ

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                  72  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร             72  หน่วยกิต  
1. วิชาเอก 
ก. หมวดวชิาบังคับ 

24 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

1. รายวชิาที่ก าหนดใหเ้รียน 
    โดยไม่นบัหน่วยกิต 

(13) หน่วยกิต เพิ่มหน่วยกิต 

-  สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
              ขั้นสูง 

3 (2-3-5) -  สศ 751 เทคนิคการวิจัยทาง 
              สัตวศาสตร์ขั้นสูง 

(3) (2-3-5) เปลี่ยนจากหมวดวิชา
บังคับเป็นรายวิชาที่

ไม่นับหน่วยกิต 
-  สศ 791 สัมมนา 1 1 (1-0-3) -  สศ 791 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) เปลี่ยนจากหมวดวิชา

บังคับเป็นรายวิชาที่
ไม่นับหน่วยกิต และ

ปรับหน่วยกิต 

-  สศ 792 สัมมนา 2 1 (1-0-3) -  สศ 792 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) 
-  สศ 793 สัมมนา 3 1 (1-0-3) -  สศ 793 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) 
-  สศ 794 สัมมนา 4 1 (1-0-3) -  สศ 794 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) 
-  สศ 795 สัมมนา 5 1 (1-0-3) -  สศ 795 สัมมนา 5 (1) (0-2-1) 
-  สศ 796 สัมมนา 6 1 (1-0-3) -  สศ 796 สัมมนา 6 (1) (0-2-1) 
  -  สศ 797 สัมมนา 7 (1) (0-2-1) เพิ่มใหม่ 
  -  สศ 798 สัมมนา 8 (1) (0-2-1) เพิ่มใหม่ 
  -  สศ 799 สัมมนา 9 (1) (0-2-1) เพิ่มใหม่ 
  -  สศ 800 สัมมนา 10 (1) (0-2-1) เพิ่มใหม่ 
  2. วิชาเอก 24 หน่วยกิต  
  ก. วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต ปรับหน่วยกิต 
  -  สศ 722 การเจริญเติบโตและ 

              การพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง 
3 (3-0-6) ย้ายมาจากวิชาเอก

เลือก 
ข. หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต ข. วิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต ปรับหน่วยกิต 
สศ 711  สารยับยั้งโภชนะและสารพิษใน 
            อาหารและพืชอาหารสัตว ์

3 (2-3-5) สศ  711  พิษวิทยาในอาหารและพืช 
             อาหารสัตว ์

3 (2-3-5) ปรับชื่อรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

สศ 712  โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอือ้งขั้นสูง 3 (2-3-5) สศ  712  โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอื้อง 
             ขั้นสูง 

3 (2-3-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

สศ 713  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเด่ียว 
            ขั้นสูง 

3 (2-3-5) สศ  713  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะ 
             เด่ียวขั้นสูง   

3 (2-3-5) คงเดิม 

สศ 714  เมตาบอลิซึมของโภชนะในสัตว์ 3 (3-0-6)   ยกเลิก 
  สศ  714  โภชนศาสตร์พลังงาน 3 (3-0-6) เพิ่มใหม่ 
  สศ  715  โภชนศาสตร์โปรตีนและ 

             กรดอะมิโน 
3 (3-0-6) เพิ่มใหม่ 

สศ 721  เทคโนโลยีทางชีวภาพขั้นสูงในการ 
            ผลิตของสัตว์  

3 (2-3-5) สศ  721  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
             ในการผลิตสัตว ์ 

3 (2-3-5) ปรับชื่อรายวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรบัปรงุแก้ไข 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหต ุ

สศ 722  การเจริญเติบโตและการพัฒนา 
            กล้ามเนื้อของสัตว ์

3 (3-0-6)   ย้ายไปเป็นวิชาเอก
บังคับ 

สศ 723  วิทยาต่อมไร้ท่อประยกุต์ในการ 
            ผลิตสัตว์ 

3 (3-0-6) สศ  723  วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต ์
             ในการผลิตสัตว ์

3 (3-0-6) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

  สศ  724  เทคโนโลยีการสืบพันธุ ์
             ในการผลิตสัตว ์

3 (3-0-6) เพิ่มใหม่ 

สศ 731   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 3 (3-0-6) สศ  731  การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อ 
             การปรับปรุงพันธุ์สัตว ์

3 (3-0-6) ปรับชื่อรายวิชา 
และค าอธบิาย

รายวิชา 
สศ 732  พันธุศาสตร์โมเลกุลในการผลติสัตว์ 3 (3-0-6) สศ  732  พันธุศาสตร์โมเลกุลในการ 

             ผลิตสัตว์ 
3 (3-0-6) คงเดิม 

  สศ  733  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
             ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์

3 (2-3-5) เพิ่มใหม่ 

สศ 741  การประยุกต์ใช้โปรแกรม 
            คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว ์

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

สศ 742  การประยุกต์การจัดการของเสีย 
            จากสัตว ์

3 (2-3-5) สศ  741  ความก้าวหน้าการจัดการ 
             ของเสียจากฟาร์มสัตว ์  

3 (2-3-5) ปรับรหัสรายวิชา/               
ชื่อรายวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 
สศ 743  ระบบการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 3 (3-0-6) สศ  742  ระบบการผลิตปศุสัตว ์

             อย่างยั่งยืน 
3 (3-0-6) ปรับรหัสรายวิชา/               

ชื่อรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

สศ 744  ธุรกิจปศุสัตว์ระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6)   ยกเลิก 
สศ 753  สถิติและวธิีวิจยัขั้นสูง 3 (2-3-5) สศ  752 สถิติและวธิีวิจยัขั้นสูง 3 (2-3-5) ปรับรหัสวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 
สศ 752  หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ 
            ขั้นสูง  

3 (2-3-5) สศ  753  หัวข้อพิเศษในทาง 
             สัตวศาสตร์ขั้นสูง 1 

1 (1-0-3) ปรับรหัสวิชา/จ านวน
หน่วยกิต/ชื่อวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 
  สศ  754  หัวข้อพิเศษในทาง 

             สัตวศาสตร์ขั้นสูง 2 
2 (2-0-4) เพิ่มใหม่ 

  สศ  755  หัวข้อพิเศษในทาง 
             สัตวศาสตร์ขั้นสูง 3 

3 (3-0-5) เพิ่มใหม่ 

2. ดุษฎีนิพนธ ์ 48  หน่วยกิต 3. ดุษฎีนิพนธ ์ 48  หน่วยกิต คงเดิม 
-  สศ 891 ดุษฎีนิพนธ ์1 6 (0-18-0) -  สศ 891 ดุษฎีนิพนธ ์1 6 (0-18-0) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา -  สศ 892 ดุษฎีนิพนธ ์2 6 (0-18-0) -  สศ 892 ดุษฎีนิพนธ ์2 6 (0-18-0) 
-  สศ 893 ดุษฎีนิพนธ ์3 6 (0-18-0) -  สศ 893 ดุษฎีนิพนธ ์3 6 (0-18-0) 
-  สศ 894 ดุษฎีนิพนธ ์4 6 (0-18-0) -  สศ 894 ดุษฎีนิพนธ ์4 6 (0-18-0) 
-  สศ 895 ดุษฎีนิพนธ ์5 12 (0-36-0) -  สศ 895 ดุษฎีนิพนธ ์5 12 (0-36-0) 
-  สศ 896 ดุษฎีนิพนธ ์6 12 (0-36-0) -  สศ 896 ดุษฎีนิพนธ ์6 12 (0-36-0) 
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เอกสารแนบ  3 
สาระการปรับปรุง 

 
1. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับปรุงจาก หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสตัวศาสตร ์(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2553) 
2. สภามหาวิทยาลยัแม่โจ้ ได้อนุมตัิการปรับปรุงแก้ไข ครั้งนี้แล้วในคราวประชุมครั้งที ่1/2560 

เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
3. หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 

4.1 เพื่อปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในปัจจุบัน 

4.2 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปรับปรุงตามรูปแบบการ

จัดวางข้อมูลตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

5.1  ภาษาท่ีใช้ 
เดิม ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ใหม่ หลักสตูรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 

 
5.2  การรับเข้าศึกษา 

เดิม รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตา่งชาติเข้าศึกษา 
ใหม่ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตา่งชาติ 

 
5.3  ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 

เดิม เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

ใหม่ - 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 
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5.4  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เดิม 1. ผศ.ดร. พิสุทธ์ิ  เนียมทรัพย์            

รหัสประจ าตัวประชาชน 3 5014 00617 40 5 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิชา  Dairy Science   ปี พ.ศ. 2532 

2. รศ.ดร. ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ   
รหัสประจ าตัวประชาชน 3 3099 00414 18 9  
ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิชา Agriculture-Ruminant 
Nutrition   ปี พ.ศ. 2538 

3. ผศ.ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน 
รหัสประจ าตัวประชาชน 3 5014 00617 29 4 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิชา Animal Science   ปี พ.ศ. 2547 

ใหม่  

 
ที่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา 

จาก 
ปี 

1 รองศาสตราจารย์  
 

นายญาณิน   
โอภาสพัฒนกิจ 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Agriculture-
Ruminant 
Nutrition 
เกษตรศาสตร์-การ
ผลิตสัตว์ 
เกษตรศาสตร์ 

University of Sydney, 
Australia 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2537 
 
 

2529 
 

2525 
2 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวบัวเรียม 
มณีวรรณ์ 

Ph.D. 
M.Sc. 
วท.บ. 

Agriculture 
Agriculture 
เคมี 

Ehime University, Japan 
Kagawa University, Japan 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
2545 
2538 

3 อาจารย ์ นายมงคล 
ยะไชย 
 

ปร.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

 

เทคโนโลยีอาหาร 
เกษตรศาสตร์- 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์- 
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2546 

 
2543 
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5.5  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เดิม 1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการวิจัยทางสัตว

ศาสตร์ให้สอดคล้องต่อความตอ้งการด้านการผลิตปศุสัตว์ระดับประเทศ
และนานาชาติ 

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางสัตวศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการผลิตปศุ
สัตว์อย่างยั่งยืน 

3. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ใหม่ 1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการวิจัยทางสัตว
ศาสตร์ให้สอดคล้องต่อความตอ้งการด้านการผลิตปศุสัตว์ระดับประเทศ
และนานาชาติ 

2. สร้างผลงานวิจัยใหม่ทางสัตวศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการผลิตปศุ
สัตว์อย่างยั่งยืน 
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5.6  การด าเนินการหลักสูตร 
1) วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
เดิม ภาคต้น       เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 

ภาคปลาย    เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ ์
ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 

ใหม่ ภาคการศึกษาที่  1     เดือนมิถุนายน –  เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่  2     เดือนพฤศจิกายน –  เดือนมีนาคม 
หรือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น 
 

2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เดิม 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวศาสตร์ที่มีผลการเรียน

ตั้งแต่  3.25 หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลงานก่อนรับตีพิมพ์ (Peer Review)  ไม่น้อยกว่า  
1 เรื่อง  

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ.  หรือ  ก.พ.  รับรอง มีผลการ
เรียนตั้งแต่  3.50  หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลงานก่อนรับตีพิมพ์  (Peer Review)  ไม่น้อยกว่า  
1  เรื่อง 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือในสาขาที่เกี่ยวข้องแต่มิได้เป็นไป
ตามข้อ  2  ซึ่งเมื่อผ่าoการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้แล้ว  อาจต้อง
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 

ใหม่ 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่
บังคับใช้ในขณะนั้น 

2. เง่ือนไขในด้านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาเฉพาะสาขาวิชา                    
สัตวศาสตร์ มีดังน้ี 
- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทสาขาวิชา                

สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสัตวศาสตร์ 
- ในกรณีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลย

พินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลงาน
ทางวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพ 
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5.7  ปรับโครงสร้างหลักสูตร 
เดิม แบบ 1.1  

          ดุษฎีนิพนธ์                       48  หน่วยกิต 
แบบ  1.2 
          ดุษฎีนิพนธ์                       72  หน่วยกิต 
แบบ  2.1 

ก. หมวดวิชาบังคับ             6  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเลือก              6  หน่วยกิต 
ค. ดุษฎีนิพนธ์                 36  หน่วยกิต 

แบบ  2.2   
ก. หมวดวิชาบังคับ             9  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเลือก            15  หน่วยกิต 
ค. ดุษฎีนิพนธ์                 48  หน่วยกิต 

 
ใหม่ 1) หลักสูตรแบบ 1.1  

ก. ดุษฎีนิพนธ์                48  หน่วยกิต 
ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต     (9)  หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต 

2) หลักสูตรแบบ  1.2 
ก. ดุษฎีนิพนธ์                72  หน่วยกิต 
ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต   (13)  หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   72  หน่วยกิต 

 3) หลักสูตรแบบ 2.1  
ก. วิชาเอกบังคับ               3  หน่วยกิต 
ข. วิชาเอกเลือก                9  หน่วยกิต 
ค. ดุษฎีนิพนธ์                 36  หน่วยกิต 
ง. วิชาทีไ่ม่นับหน่วยกิต      (9)  หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต 

4) หลักสูตรแบบ 2.2  
ก. วิชาเอกบังคับ               3  หน่วยกิต 
ข. วิชาเอกเลือก               21  หน่วยกิต 
ค. ดุษฎีนิพนธ์                 49  หน่วยกิต 
ง. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต     (13)  หน่วยกิต 

          รวมหน่วยกิตตลอดหลักสตูร   72  หน่วยกิต 
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5.8  เปลี่ยนหมวดวิชาบังคับ เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
      จ านวน 7 รายวิชา ดังนี้ 

1) สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 
2) สศ 791 สัมมนา 1 
3) สศ 792 สัมมนา 2 
4) สศ 793 สัมมนา 3 
5) สศ 794 สัมมนา 4 
6) สศ 795 สัมมนา 5 
7) สศ 796 สัมมนา 6 

(3) (2-3-5) 
(1) (0-2-1) 
(1) (0-2-1) 
(1) (0-2-1)  
(1) (0-2-1) 
(1) (0-2-1) 
(1) (0-2-1) 

 
5.9  เปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเป็นรายวิชาเอกบังคับ โดยปรับชื่อวิชาและค าอธิบาย 
      รายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 

เดิม สศ 722  การเจริญเติบโตและการพัฒนากล้ามเนื้อของสัตว ์                 
            วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 พัฒนาการและการเจริญเติบโตของสัตว์  โครงสร้างและหน้าท่ีของ
กล้ามเนื้อ เมตาบอลิซึมภายในกลา้มเนื้อ การเจริญและการพัฒนาของกล้ามเนื้อและ
ไขมัน ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการพัฒนากล้ามเนื้อและคณุภาพเนื้อ การเปลีย่นแปลง
ของกล้ามเนื้อท้ังก่อนและหลังสัตว์ตาย 
 

ใหม่ สศ 722  การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง                  
            วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
              พัฒนาการและการเจริญเติบโตของสัตว์ ตั้งแต่ตัวอ่อนถึงหลังคลอด                  
การเจริญและพัฒนาของกระดูก กล้ามเนื้อ และไขมัน ปัจจัยที่ควบคุมการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาในสัตว์ ความก้าวหน้าในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

 
5.10  ปรับรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา  และค าอธิบายรายวิชา จ านวน  3  รายวิชา  ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 

เดิม 
 
สศ 742 การประยุกต์การจดัการของเสียจากสตัว ์
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           ประเภทของเสียจากระบบการผลิตสัตว์ ผลกระทบจากของเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม ดัชนีช้ีวัดมลภาวะจากการผลิตสัตว์ การจัดการบ าบัดของเสียจาก
ระบบการผลิตสัตว์ การใช้ประโยชน์จากของเสียในรูปแบบต่างๆ ระบบคาร์บอน
เครดิต 
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ใหม่ สศ 741  ความก้าวหน้าการจัดการของเสียจากฟาร์มสัตว ์   
            วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
            ประเภทของเสียจากระบบการผลิตสัตว์ ผลกระทบจากของเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม ดัชนีต่างๆที่ใช้วัดมลภาวะที่เกิดจากการผลิตสัตว์ การจัดการของ
เสียจากระบบการผลิตสัตว์ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากของเสียจากฟาร์มปศุ
สัตว์ในรูปแบบต่างๆ การประเมินคุณค่าในระบบคาร์บอนเครดิต การศึกษา
ความก้าวหน้าในการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ 

 
รายวิชาที่ 2 

เดิม 

 
 
สศ 743 ระบบการผลิตปศุสตัว์อยา่งยั่งยืน 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           การผลิตสัตว์ในสภาพวิถีชีวิตในชนบท กับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 
แนวคิดของ FAO  ในการพัฒนาปศุสัตว์ส าหรับคนยากจน สิ่งแวดล้อมและ
สวัสดิภาพของสัตว์ ระบบการผลิตสัตว์ภายในประเทศและโอกาสทางการคา้สตัว์
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 

 

ใหม่ สศ 742 ระบบการผลิตปศุสตัว์อยา่งยั่งยืน 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           การผลิตสัตว์ในสภาพวิถีชีวิตในชนบท กับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 
แนวคิดในการพัฒนาปศุสัตว์ส าหรับคนยากจน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพของ
สัตว์ ระบบการผลิตสัตว์ภายในประเทศและโอกาสทางการค้าสตัว์และผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศ 

 
รายวิชาที่ 3 

เดิม 
 
 
 
 

 
สศ 753 สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 สถิติเพื่อการวางแผน วิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง 
เช่น linear model, matrix manipulation, least square analysis เป็นต้น 
 

ใหม่ 
 
 
 
 
 

สศ 752 สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           สถิติเพื่อการวางแผน วิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง
ส าหรับการวิจัยด้านสัตวศาสตร์ เช่น การประมวลผลข้อมูล โมเดลการถดถอย
เชิงเส้นตรง โมเดลการถดถอยไม่เป็นเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์การอยู่รอด การ
พยากรณ์ เป็นต้น 
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5.11  ปรับชื่อรายวิชา  จ านวน  2  รายวิชา  ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 

เดิม 
 
สศ 721  เทคโนโลยีทางชีวภาพข้ันสูงในการผลิตของสัตว ์
            วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  พัฒนาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่อการผลิตสัตว์ 
ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์  

 
ใหม่ สศ 721 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการผลิตสัตว ์

           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           พัฒนาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่อการผลิตสัตว์ 
ความก้าวหน้างานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์ 

 
รายวิชาที่ 2 

เดิม 

 
 
สศ 731 การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           การประยุกต์ใช้พันธุ์ศาสตร์ประชากรในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ วิธีการ
ประเมินค่าทางพันธุกรรม แบบจ าลองในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การประยุกต์ใช้
สถิติขั้นสูงและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  

 
ใหม่ สศ 731 สถิติขั้นสูงเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์

           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ประชากรในการปรับปรุงพันธุ์สตัว์ วิธีการ
ประเมินค่าทางพันธุกรรมแบบจ าลองในการปรับปรุงพันธุ์สตัว์ การประยุกต์ใช้
สถิติขั้นสูง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปรบัปรุงพันธุ์สัตว ์

 
5.12  ปรับชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา  จ านวน  2  รายวิชา  ดังนี้ 

เดิม สศ 711  สารยับยั้งโภชนะและสารพิษในอาหารและพืชอาหารสตัว ์
            วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
            สารยับยั้งโภชนะและสารพิษในอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ 
โครงสร้าง ความส าคัญและลักษณะสารยับยั้งโภชนะและสารพิษ กลไกการออก
ฤทธิ์ของสารยับยั้ง โภชนะและสารพิษ และการแสดงอาการในสัตว์ การ
ตรวจสอบปริมาณสารยับยั้งโภชนะและ สารพิษในอาหารสัตว์ วิธีการแก้ไข และ
ท าลาย 
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ใหม่ สศ 711  พิษวิทยาในอาหารและพืชอาหารสัตว ์

            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
            ความเป็นพิษในอาหารและพืชอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ กลไกการ
สร้างสารพิษ เมตาบอลิซึมของสารพิษ การประเมินความปลอดภัยของอาหาร
และพืชอาหารสัตว์ การตรวจสอบความเป็นพิษ การป้องกันและท าลายสารพิษ 
ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางด้านพิษวิทยา  

 
5.13  ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 10 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 

เดิม 
 
สศ 712 โภชนศาสตร์สตัว์เคี้ยวเอือ้งขั้นสูง 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
          การย่อย การดูดซึมและการใช้ประโยชน์ของโภชนะในสัตว์เคี้ยว
เอื้องในสภาวะการผลิตที่ต่างๆกัน เช่น การเจริญเติบโต การอุ้มท้อง การให้
นม และการขุน ความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

ใหม่ สศ 712 โภชนศาสตร์สตัว์เคี้ยวเอือ้งขั้นสูง 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           การควบคุมการกินอาหาร การปรับเปลี่ยนกระบวนการหมักใน
กระเพาะรูเมน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนและ
พลังงาน และความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

รายวิชาที่ 2 
เดิม 

 
สศ 723 วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกตใ์นการผลติสตัว ์
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           วิทยาต่อมไร้ท่อท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ และเมตาโบลิซึม  การ
ประยุกต์ใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์ 
 

ใหม่ สศ 723 วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกตใ์นการผลติสตัว์ 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           วิทยาต่อมไร้ท่อที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ และเมตาบอลิซึมการ
ประยุกต์ใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์ 
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รายวิชาที่ 3 
เดิม 

 
สศ 752 หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการดา้นสตัวศาสตร์โดยการ
บรรยายและมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและท ารายงานด้วยตนเอง 

 

ใหม่ สศ 752 หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์โดยการ
บรรยายและมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและท ารายงาน 

 

รายวิชาที่ 4 
เดิม 

 
สศ 753 สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           สถิติเพื่อการวางแผน วิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้น
สูง เช่น linear model, matrix manipulation, least square analysis 
เป็นต้น 
 

ใหม่ สศ 753 สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           สถิติเพื่อการวางแผน วิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้น
สูงส าหรับการวิจัยด้านสัตวศาสตร์ เช่น การประมวลผลข้อมูล โมเดลการ
ถดถอยเชิงเส้นตรง โมเดลการถดถอยไม่เป็นเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์การ
อยู่รอด การพยากรณ์ เป็นต้น 
 

รายวิชาที่ 5 
เดิม 

 
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1   
           วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
           การศึกษา ค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจ เพื่อเตรียมการและรวบรวม
ข้อมูลประกอบในการเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งหัวข้อที่ศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบและอยู่ในความ
ดูแลให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกข้ันตอน 
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ใหม่ สศ 891  ดุษฎีนิพนธ์ 1  
            วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
            ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าดุษฎีนิพนธ์ กรอบแนวคิด 
การออกแบบการทดลองและวางแผนการท าดุษฎีนิพนธ์ ได้โจทย์วิจัยในการ
ท าดุษฎีนิพนธ์ การเสนอประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการท าดุษฎีนิพนธ์
ภายใต้การปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

 
รายวิชาที่ 6 

เดิม 
 
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2   
           วิชาบังคับก่อน : สศ 891ดุษฎีนิพนธ์ 1 หรือตามความเห็นชอบของ 
           คณะกรรมการที่ปรึกษา 
           รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเพื่อเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็น
การด าเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1  ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่ในการ
ดูแลให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกข้ันตอน 
           หลักสูตรแบบ 2 แบบ 2.1 การด าเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติ
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งต้องได้รับค าแนะน าและการดูแลจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาทุกข้ันตอน เป็นการด าเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1 และเรียบเรียง
ข้อมูลบางส่วนสรุปเป็นรายงานความก้าวหน้า 
 

ใหม่ สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2      
           วิชาบังคับก่อน :  สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1  
           ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจใน
แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการท าดุษฎีนิพนธ์อย่าง สม่ าเสมอ รวบรวมการทบทวนวรรณกรรม 
ส าหรับใช้เป็นกรอบก าหนดแนวทางการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

รายวิชาที่ 7 
เดิม 

 
สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3   
           วิชาบังคับก่อน : สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2 หรือตามความเหน็ชอบ 
           ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
           การด าเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็น
การด าเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1-2 ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่ในการ
ดูแลให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน และเรียบเรียง
ข้อมูลบางส่วนสรุปเป็นรายงานความก้าวหน้า 
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ใหม่ สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3      
           วิชาบังคับก่อน :  สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2  
           ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ ขนส่งที่จ าเพาะและน่าสนใจใน
แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอ ประเด็นปัญหาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษารวมถึงค าแนะนา เพื่อ
ประมวลองค์ความรู้ ส าหรับการเรียบเรียงเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
รายวิชาที่ 8 

เดิม 
 
สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4   
           วิชาบังคับก่อน : สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 หรือตามความเหน็ชอบ 
           ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
           การด าเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็น
การด าเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1-3 ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่ในการ
ดูแลให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน และเรียบเรียง
ข้อมูลบางส่วนสรุปเป็นรายงานความก้าวหน้า 
           หลักสูตรแบบ 2 แบบ 2.1 การศึกษา ค้นคว้า และด าเนินการวิจัย
ตามที่ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 
1-3 ที่ต้องอยู่ในความดูแลให้ค าปรึกษาและแนะน าโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และหาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย แล้วเรียบเรียงข้อมูลบางส่วนเป็น
รายงานความก้าวหน้าและตีพิมพ์ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์              
อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติใน
ฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ 
 

ใหม่ สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4     
           วิชาบังคับก่อน :  สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3                 
           ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ที่จ าเพาะและน่าสนใจในแขนง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอ ประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท า
ดุษฎีนิพนธ์อย่าง สม่ าเสมอ การประมวลองค์ความรู้ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการ
เรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการน าเสนอ 
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รายวิชาที่ 9 
เดิม 

 
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5                                             
           วิชาบังคับก่อน : สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4 หรือตามความเหน็ชอบของ  
           คณะกรรมการที่ปรึกษา 
           หลักสูตรแบบ 1 แบบ 1.1 การศึกษา ค้นคว้า และด าเนินการวิจัย
ตามที่ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1-4 
ที่ต้องอยู่ ในความดูแลให้ค าปรึกษาและแนะน าโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
หาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย แล้วเรียบเรียงข้อมูลบางส่วนเป็นรายงาน
ความก้ า วหน้ า และตี พิ มพ์ ผ ล ง านอั น เ ป็ นส่ วนหนึ่ ง ขอ งดุ ษฎี นิ พนธ์               
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือยื่นจดอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง หรือผลงานอื่นที่มีคุณภาพ
เทียบเท่าท่ีคณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร 
           หลักสูตรแบบ 1 แบบ 1.2 การด าเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติโครง
ร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1-4  ที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่
ในการดูแลให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน และเรียบเรียง
ข้อมูลบางส่วนสรุปเป็นรายงานความก้าวหน้า 
          หลักสูตรแบบ 2 แบบ 2.1 การศึกษา ค้นคว้า และด าเนินการวิจัยตามที่
ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1 -4 เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและหาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยและ
เขียนเล่มดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งการด าเนินการวิจัยจะต้องอยู่ในความดูแล ให้ค าปรึกษา
และแนะน าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกข้ันตอน 
          หลักสูตรแบบ 2 แบบ 2.2 การศึกษา ค้นคว้า และด าเนินการวิจัยตามที่
ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1-4 ที่ต้อง
อยู่ในความดูแ]ให้ค าปรึกษาและแนะน าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่
ปรึกษาทุกข้ันตอน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและหาองค์ความรู้จาก
การศึกษาวิจัย แล้วเรียบเรียงข้อมูลบางส่วนเป็นรายงานความก้าวหน้าและ
ตีพิมพ์ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น
วารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ 
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ใหม่ สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5              
           วิชาบังคับก่อน :  สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4  
           ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจใน
แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าดุษฎี
นิพนธ์อย่างสม่ าเสมอ 
   หลักสูตรแบบ 1.2 นักศึกษาท าดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่องด้วยความคิด
สร้างสรรค์ผสานทฤษฎีและหลักการที่ เกี่ยวข้อง เข้ากับการรวบรวมผลการ
ทดลองและวิเคราะห์ผล 

 หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.2 นักศึกษาจะต้องประมวลองค์ความรู้จาก
ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความ งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งการ
จัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับราง 
           หลักสูตรแบบ 2.1 นักศึกษาจะต้องประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ 
เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งการจัดท า
รูปเล่มดุษฎีนิพนธ์สมบูรณ์เพื่อการน าเสนอ 

 
รายวิชาที่ 10 

เดิม 
 
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6                                              
           วิชาบังคับก่อน : สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 หรือตามความเหน็ชอบของ 
           คณะกรรมการที่ปรึกษา 
           หลักสูตรแบบ 1 แบบ 1.1 และหลักสูตรแบบ 2 แบบ 2.2 การศึกษา 
ค้นคว้า และด าเนินการวิจัยตามที่ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและหาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยและเขียนเล่มดุษฎี
นิพนธ์ ซึ่งการด าเนินการวิจัยจะต้องอยู่ในความดูแล ให้ค าปรึกษาและแนะน า
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกข้ันตอน 
          หลักสูตรแบบ 1 แบบ 1.2 การด าเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติโครง
ร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1-5 ที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่
ในการดูแลให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอนและเรียบเรียง
ข้อมูลบางส่วนสรุปเป็นรายงานความก้าวหน้า 
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ใหม่ 
 
 

สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6               
           วิชาบังคับกอ่น :  สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5  
           ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจใน
แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าดุษฎี
นิพนธ์อย่างสม่ าเสมอ 

  หลักสูตรแบบ 1.2 นักศึกษาท าดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่องด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ผสานทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องเข้ากับการรวบรวมผล
การทดลองและวิเคราะห์ผลรวมทั้งเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ 
    หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.2 นักศึกษาจะต้องประมวลองค์ความรู้จาก
ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความ งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งการ
จัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์สมบูรณ์เพื่อการน าเสนอ 

 
 

5.14  ปรับจ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 

เดิม 
 
สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7                                             12 (0-36-0) 
           วิชาบังคับก่อน : สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6 หรือตามความเหน็ชอบของ 
           คณะกรรมการที่ปรึกษา 
           หลักสูตรแบบ 1 แบบ 1.2 การศึกษา ค้นคว้า และด าเนินการวิจัย
ตามที่ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1-6 
ที่ต้องอยู่ ในความดูแล ให้ค าปรึกษาและแนะน าโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
หาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย แล้วเรียบเรียงข้อมูลบางส่วนเป็นรายงาน
ความก้าวหน้าและตีพิมพ์ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย 1 
เรื่อง โดยต้องเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกอ. 
ยอมรับ หรือยื่นจดอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง 
 

ใหม ่ สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7             6 (0-18-0) 
           วิชาบังคับก่อน :  สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6  
           ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจใน
แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าดุษฎี
นิพนธ์อย่างสม่ าเสมอการประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการเรียบเรียง
เขียนบทความงานวิจัยเพื่อการน าเสนอ รวมถึงการจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ 

รายวิชาที่ 2  
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เดิม สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8                                             12 (0-36-0) 
           วิชาบังคับก่อน : สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7 หรือตามความเหน็ชอบของ 
           คณะกรรมการที่ปรึกษา 
           หลักสูตรแบบ 1 แบบ 1.2 การศึกษา ค้นคว้า และด าเนินการวิจัย
ตามที่ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1-7 ที่
ต้องอยู่ ในความดูแล ให้ค าปรึกษาและแนะน าโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
หาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย แล้วเรียบเรียงข้อมูลบางส่วนเป็นรายงาน
ความก้าวหน้าและตีพิมพ์ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย 1 
เรื่อง โดยต้องเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกอ. 
ยอมรับและเขียนเล่มดุษฎีนิพนธ์  แต่ในกรณีที่ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง แล้ว 
ให้เขียนเล่มดุษฎีนิพนธ์โดยไม่ต้องตีพิมพ์ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์
อีก 1 เรื่อง 
 

ใหม ่ สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8              6 (0-18-0) 
           วิชาบังคับก่อน :  สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7            
           ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจใน
แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าดุษฎี
นิพนธ์อย่างสม่ าเสมอการประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการเรียบเรียง
เขียนบทความงานวิจัยเพื่อการน าเสนอ รวมถึงการจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ 

 
5.15  เพ่ิมรายวิชาใหม่  จ านวน  10  รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 
สศ 797 สัมมนา 7 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           การน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการท าดุษฎี
นิพนธ ์รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร 

 
รายวิชาที่ 2 
สศ 798 สัมมนา 8 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           การน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการท าดุษฎี
นิพนธ ์รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร 
 
 
รายวิชาที่ 3 
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สศ 799 สัมมนา 9 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           การน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการท าดุษฎี
นิพนธ ์รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร 

 
รายวิชาที่ 4 
สศ 800 สัมมนา 10 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           การน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการท าดุษฎี
นิพนธ ์รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร 

 
รายวิชาที่ 5 
สศ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9   
           วิชาบังคับก่อน :  สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8  
           ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ าเสมอการ
ประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการน าเสนอ
และจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ 
 
รายวิชาที่ 6 
สศ 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10   
           วิชาบังคับก่อน :  สศ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9  
           ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จ าเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ าเสมอการ
ประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการน าเสนอ
รวมถึงการจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนท า              
ดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ 
 
รายวิชาที่ 7 
สศ 714 โภชนศาสตร์พลังงาน 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           ส่วนประกอบที่ให้พลังงานในอาหารสัตว์ ความต้องการพลังงานของสัตว์เลี้ยงเพื่อการ
ด ารงชีพและการให้ผลผลิต เมตาบอลิซึมของโภชนะที่ให้พลังงานในร่างกาย การควบคุมในการ
สังเคราะห์และการสลายตัวของพลังงาน และความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์พลังงาน 
รายวิชาที่ 8 
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สศ 715 โภชนศาสตร์โปรตีนและกรดอะมโิน 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           ส่วนประกอบของกรดอะมิโนและโปรตีนในอาหารสัตว์ ความต้องการโปรตีนและ
กรดอะมิโนของสัตว์เลี้ยง เพื่อการด ารงชีพและการให้ผลผลิต เมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนและ
โปรตีนในร่างกาย การควบคุมในการสังเคราะห์และการสลายตัวของโปรตีนและกรดอะมิ โน 
และความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์โปรตีนและกรดอะมิโน 
 
รายวิชาที่ 9 
สศ 733  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์สตัว ์   
            วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
            เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุศาสตร์ของสัตว์ เช่น พันธุศาสตร์โมเลกุล การ
ถ่ายฝากยีน การก าหนดเพศและโคลนนิ่ง การใช้ฮอร์โมนร่วมปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การใช้ตัวบ่งช้ี
ทางพันธุกรรมในการคัดเลือกสัตว์ สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่นวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ และการศึกษาความก้าวหน้างานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
 
รายวิชาที่ 10 
สศ 724  เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในการผลิตสัตว ์    
            วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
            การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธ์ุ ต่อการผลติ
สัตว์ ความก้าวหน้างานวิจยัด้านเทคโนโลยเีทคโนโลยีการสืบพันธุ ์ในการผลิตสัตว ์

 
5.16  ยกเลิกรายวิชา   จ านวน  3  ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 
สศ 714 เมตาบอลิซมึของโภชนะในสัตว ์
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           เปรียบเทียบการย่อย การดูดซึม และเมตาโบลิซึมของโภชนะในสัตว์เคี้ยวเอื้องและสัตว์
กระเพาะเดี่ยว  ความแตกต่างของกระบวนการเมตาโบลิซึมของกลูโคสโดยเน้นบทบาทที่ส าคัญ
ของ gluconeogenesis ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง และ glucose-fatty acids cycle ในสัตว์กระเพาะ
เดี่ยว 
 
รายวิชาที่ 2 
สศ 741 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์ 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ในการค านวณสูตร  
อาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนระบบปิด และ
ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 
รายวิชาที่ 3 
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สศ 744 ธุรกิจปศุสัตวร์ะหว่างประเทศ 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
           สถานการณ์การค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของโลก ข้อจ ากัดในเรื่องข้อตกลงใน
องค์การการค้าโลก (WTO)  กฎหมายสุขอนามัย  และสิทธิพิเศษต่อประเทศ ด้อยพัฒนาจาก
บางประเทศในตะวันตก สถานการณ์ระหว่างประเทศ สถานการณ์การค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ของประเทศไทย แนวโน้มในอนาคตของไทยในธุรกิจปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

 
5.17  ปรับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

เดิม ผศ.ดร.พิสุทธ์ิ  เนียมทรัพย ์
ดร.ด ารง        ลีนานุรักษ์ 
ดร.วินัย         โยธินศิริกุล 
รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
ผศ.ดร.อภิชัย   เมฆบังวัน 
 

ใหม่ รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
ผศ.ดร.บัวเรยีม  มณีวรรณ ์
อ.ดร.มงคล  ยะไชย 

 
5.18  ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  ดังนี้  

เดิม รศ.ดร.สุทัศน์    ศิร ิ
รศ.ดร.ปราโมช  ศีตะโกเศศ 
รศ.ดร.สมปอง   สรวมศิร ิ
รศ.ดร.สกล       ไข่ค า 
รศ.ดร.ญาณิน    โอภาสพัฒนกิจ 
รศ.ดร.สุกิจ       ขันธปราบ 
ผศ.ดร.จ าเนยีร   ยศราช 
ผศ.ดร.พิสุทธ์ิ     เนียมทรัพย ์
ผศ.ดร.มานติย์   เทวรักษ์พิทักษ์ 
 

ผศ.ดร.นรินทร์     ทองวิทยา 
ผศ.ดร.อภิชัย       เมฆบังวัน 
ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 
ผศ.ดร.บัญชา      พงศ์พิศาลธรรม 
ดร.ด ารง            ลีนานุรักษ์ 
ดร.วินยั             โยธินศิริกุล 
ดร.ทองเลียน       บัวจูม 
ดร.บัวเรียม         มณีวรรณ ์
 

ใหม ่ รศ.ดร.สุกิจ         ขันธปราบ 
ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 
ผศ.ดร.ทองเลียน    บัวจูม 
ผศ.ดร.วิวัฒน์       พัฒนาวงศ์ 
 

ดร.จ ารูญ            มณีวรรณ 
อ.ดร.ภาคภูมิ       เสาวภาคย ์
สพ.ญ.ดร.กฤดา    ชูเกียรติศิร ิ
ดร.จุฬากร          ปานะถึก 
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5.19  เพ่ิมรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ดังนี้  
 ผศ.ดร.บัญชา    พงศ์พิศาลธรรม 

อ.ดร.วินัย        โยธินศิริกุล 
อ.ดร.อานนท์    ปะเสระกัง 
อ.ดร.สุบรรณ    ฝอยกลาง 
อ.ดร.วันทมาส   จันทะสินธุ ์

 

 
5.20  ปรับรายชื่ออาจารย์พิเศษ  ดังนี้  

เดิม ศ. เกียรตคิุณ ดร.จรัญ  จันทลักขณา 
ศ.ดร.เมธา          วรรณพัฒน์ 
รศ.ดร.เยาวมาลย์  ค้าเจรญิ 
รศ.ดร.สุชน         ตั้งทวีวิวัฒน์ 
รศ.ดร.อนุชา        ศิริ 
รศ.ดร.บุญล้อม     ชีวะอิสระกุล 
รศ.ดร.ชัยณรงค์    คันธพนิต 
รศ.ดร.เทอดชัย     เวียรศิลป ์
รศ.ดร.จุฑารัตน์    เศรษฐกุล 
รศ.ดร.สญัชัย       จตุรสิทธา 
รศ. ศรสีกุล         วรจันทรา 
รศ. สุวรรณา       กิจพากร 

รศ. พันทิพา      พงษ์เพียจันทร์ 
รศ. เพทาย       พงษ์เพียจันทร์ 
รศ.ดร.บุญเสรมิ  ชีวะอิสระกลุ 
รศ.กษิดิศ         อื้อเชี่ยวชาญกิจ 
ดร.สมคิด         พรหมมา 
รศ.ดร.สุพัตร์     ฟ้ารุ่งสาง 
ดร.นรสีห์         ตระกูลช่าง 
Prof. Chai Ju Chang 
Prof. Deng-Cheng Liu 
Prof. Hans-Jurgen Langholz 
Prof. Koh-en  Yamauchi 
Prof. Peter Rowlinson  
 

ใหม ่ ศ.ญาณวิทย์ ดร.เมธา   วรรณพัฒน์ 
ศ.ดร.สัญชัย        จตุรสิทธา 
รศ.ดร.จุฑารัตน์    เศรษฐกุล 
รศ.ดร.เยาวมาลย์  ค้าเจรญิ 
รศ.ดร.สุชน         ตั้งทวีวิวัฒน์ 
ผศ.ดร.เสกสม      อาตมางกูร 
รศ.ดร.ไชยณรงค์   นาวานุเคราะห์ 
รศ.ดร.มนต์ชัย      ดวงจินดา 
 

Prof. Koh-en  Yamauchi 
Prof. Ali Agus 
Prof. Zainal Aznam Bin Mohd Jelan 
Prof. Vu Dinh Ton 
Prof. Fa-Jui Tan 
Prof.Loh Teck Chwen 
Prof.Moh amad Yamin 

 
 
 
 
 
 

5.21  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  (การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
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เดิม แผนการศึกษาแบบ 1 (แผน 1.1 และ 1.2) 
          ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎี
นิพนธ์อย่างน้อย 1  เรื่อง หรือยื่นจดอนุสิทธิบัตร  1  เรื่อง หรือผลงานอื่นที่
มีคุณภาพเทียบเท่าที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นควร  ก่อนส าเร็จ
การศึกษาในแผนการศึกษา แบบ 1.1 และต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับ
เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย 2 เรื่อง 
หรือยื่นจดอนุสิทธิบัตร  1  เรื่อง  หรือผลงานอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นควรก่อนส าเร็จการศึกษาในแผนการ
ศึกษา- แบบ 1.2 โดยก าหนดให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติใน
ฐานข้อมูลที่  สกอ. ยอมรับหรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่  สกอ. 
ยอมรับ    
แผนการศึกษาแบบ 2 (แผน 2.1 และ 2.2) 
            ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎี
นิพนธ์อย่างน้อย 1 เรื่องก่อนส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเป็นวารสารวิชาการ
นานาชาติในฐานข้อมูลที่  สกอ.  ยอมรับหรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่  
สกอ.  ยอมรับ 
 

ใหม่ แบบ 1.1 
- ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และ

เป็นวารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมลูที่ สกอ.ยอมรบั  
แบบ 1.2 

- ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และ
เป็นวารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมลูที่ สกอ.ยอมรบั และ 

- ตีพมิพ์วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย  1 เรื่อง โดย
ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

แบบ 2.1  
- ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ

เป็นวารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมลูที่ สกอ.ยอมรบั 
แบบ 2.2 

- ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ
เป็นวารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมลูที่ สกอ.ยอมรบั และ 

- ตีพิมพ์วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดย
ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

 
 



เอกสารแนบ 4 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
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.  
 

การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2529 

วท.บ.  สัตวศาสตร์ 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 
2542-2546 รองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
2550 โอนย้ายมาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

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

2552-2556 รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2556-ปัจจุบัน คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
5.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 

1. ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 
ต าแหน่ง  ผู้ประสานงาน (part time) ในกลุ่มงานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในชุด
โครงการการพัฒนาการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์จากนม ภายใต้ฝุายสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต การตลาดและการบริการ (ฝุาย 2)   ส านักงานสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว.)  

2. ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
ต าแหน่งผู้ประสานงาน (part time) ชุดโครงการการผลิตโคพ้ืนเมือง: ระบบการผลิตและโอกาสทางการ
ตลาด ภายใต้ฝุายเกษตร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และต่อมาเปลี่ยนเป็นชุดโครงการ
ระบบการผลิตโคเนื้อและการพัฒนาอาชีพการเลี้ยง เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 
 
6.  ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 
 
7.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
P. Khenjan, P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat and D. Leenanuruksa. 2016. 

Utilization of male dairy calves in Thailand. Thai Journal of Agricultural Science. 
49 (2). 

 



8.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
บัณฑิต กิรติการกุล, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และศิริพร กิรติการกุล. 2557. การสร้างมูลค่าเพ่ิมไก่

ประดู่หางด าจากระบบการเลี้ยงปล่อยอิสระตามธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคในตลาด
ระดับบน. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย (ฉบับพิเศษ) 1: 187-190.  

 
9.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
วราภรณ์ สุขใจ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  และธนนันท์ ศุภกิจจานนท์. 2555. คุณภาพซากและคุณภาพ

เนื้อของแม่โคนมคัดทิ้งท่ีมีน้ าหนักและอายุเข้าฆ่าต่างกัน. แก่นเกษตร 40 (ฉบับพิเศษ) : 18-24. 
(น าเสนอในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 23 -24 มกราคม 2555 ณ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

ประมวล เดชคง, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ และอภิชาติ หมั่นวิชา. 2555. 
สมรรถนะการเจริญเติบโตของโคขาวล าพูนที่เสริมด้วยผลล าไยหรือกากน้ าตาล , แก่นเกษตร, 
40 (ฉบับพิเศษ 2), 145-148.  

สุญาณี แสนเศษ, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, สมปอง สรวมศิริ และสกล ไข่ค า. 2555. คุณค่าทางโภชนะ
และการย่อยได้ของเปลือกกล้วยน้ าว้า (Musa sapieutum L.), แก่นเกษตร, 40 (ฉบับพิเศษ 
2), 545-548.   

ศิริพร ทุมมณ,ี ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, สมปอง สรวมศิริ และสกล ไข่ค า. 2555. คุณค่าทางอาหารและ
การย่อยได้ของเปลือก-ซังข้าวโพดที่ปรับปรุงคุณภาพ, แก่นเกษตร, 40 (ฉบับพิเศษ 2), 549-
552.  

ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, ประมวล เดชคง และอภิชาติ หมั่นวิชา. 2555. 
คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคขาวล าพูนที่เสริมด้วยกากน้ าตาลหรือผลล าไย , ใน การ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3 (หน้า 44-49). กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

บัณฑิต กิรติการกุล, ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, จารุนันท์ ไชยนาม, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์และ ญาณิน                        
โอภาสพัฒนกิจ. 2557. ผลของการใช้ฟางข้าว เปลือกและซังข้าวโพดต่อสมรรถภาพการผลิต
น้ านมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5 “การผลิตเนื้อภายใต้การแข่งขันทางการค้าโลก” (หน้า 164-168). 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

จารุนันท์ ไชยนาม, ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, บัณฑิต กิรติการกุล, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์และ ญาณิน    
โอภาสพัฒนกิจ. 2557. สภาพการซื้อขายโคมีชีวิตของตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัดเชียงใหม่
และล าพูน. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5 “การผลิตเนื้อ
ภายใต้การแข่งขันทางการค้าโลก” (หน้า 169-174). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 



Buaphan, S., M. A. Froetschel, V. Pattarajinda, M. Duangjinda and Y. Opatpatanakit. 
2011. Impact of forage variety and maturity at stage of harvest on in vitro 
rumen fermentation and microbial protein production. In the 3rd International 
Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. 26-29 
July 2011. Nakhonratchasima, Thailand. 

Opatpatanakit Y., C. Wachirapakorn and S. Suksathit. 2012. Performance and feed 

utilization in fattening southern Thai native cattle fed with pineapple silage as a 

roughage source. In Proceedings of the 1st International Conference on Animal 

Nutrition and Environment. Khon Kaen: Department of Animal Science.  

Opatpatanakit Y., C. Wachirapakorn and S. Suksathit. 2012. Carcass and meat quality of 

fattening southern Thai native cattle fed with pineapple silage as a roughage source. 

In Proceedings of the 15th AAAP Animal Science Congress. (pp. 500-505). Bangkok: 
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Princess Maha Chakri Sirindhorn.   
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600-605). Bangkok: Animal Husbandry Association of Thailand under the Royal 

Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn. 

Kiratikrankul, B., Y. Opatpatanakit. And S. Kiratikrankul. 2014. Effect of chopped napier 

grass on growth performance, carcass characteristics and feed cost of indigenous 

chickens in Chiang Mai province, Thailand. In Proceedings of the 16th AAAP Animal 

Science Congress. Yokyakarta; Gadjah Mada University.  
Kiratikrankul B., Y. Opatpatanakit, S. Phanchaisri. 2015. Free range system on 
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Mai province. The 1st International Conference on Native Chicken, Khon Kaen. 
23-25 February 2015. 

 
 
 
 
 



10.  ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
      ต ารา 
อดุลย์ วังตาลและญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. 2552. การจัดการทรัพยากรในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง. หน้า 

7-1 ถึง 7-61. ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 7  ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 หัวหน้างานฝุายผลิต โรงงานนมซอนต้าแดรี่โพรดักส์ จังหวัดราชบุรี 

2539-2540 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทวิสดอมเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร 

2540-2549 นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2550- ปัจจุบัน                อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
 
 



5.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
  ไม่มี 
 
6.  ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
บดินทร์ โคตรทอง ทองเลียนบัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ์ และสุกิจ ขันธปราบ. 2557. ผลของขนาด 
  เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย.   
  น. 21-24. 
บัวเรียม มณีวรรณ์, ทองเลียน บัวจูม, เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และโยธิน นันตา. 2557. การศึกษาผล 
  การใช้สาหร่ายเกลียวทองในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนัง และการย่อยได้  
  ของโภชนะในไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. รายงานผลงานวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ  
  เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. 13 หน้า. 
บัวเรียม มณีวรรณ์, ทองเลียน บัวจูม และสมร พงค์สุรินทร์. 2556. องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร 
  ไก่พ้ืนเมืองที่ใช้อาหารหมักและหอยเชอรี่เป็นองค์ประกอบหลัก. ในการประชุมสัมมนาวิชาการ 
  ประจ าปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน”. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. 
ทองเลียน บัวจูม, บัวเรียม มณีวรรณ์, เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และโยธิน นันตา. 2555. การใช้ถั่ว 
  เหลืองฝักสดและล าต้นกล้วยหมักในอาหารไก่กระดูกด า. รายงานผลงานวิจัยคณะสัตวศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. 11 หน้า. 
บัวเรียม มณีวรรณ์, ทองเลียน บัวจูม, เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และโยธิน นันตา. 2554. การศึกษา 
  คุณค่าทางโภชนะ การย่อยได้ของโภชนะ และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของเม็ดล าไยและเนื้อใน 
  เม็ดล าไยในไก่. ในการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม  
  2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. น. 343-348. 
ทองเลียน บัวจูม, บัวเรียม มณีวรรณ์, เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และโยธิน นันตา. 2554. การใช้เมล็ด 
  ล าไยทดแทนข้าวโพดในอาหารไก่กระทง. ในการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7  
  ระหว่าง 29-30 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. น. 30-37. 
ทองเลียน บัวจูม, บัวเรียม มณีวรรณ์, มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์ และบัญชา พงศ์พิศาลธรรม. 2554.   
  การใช้ล าต้นกล้วยและเศษถั่วแระหมักในสูตรอาหารไก่พ้ืนเมือง . เอกสารประกอบการประชุม 
  วิชาการ นเรศวรวิจัย 7 Vol.1 . มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
นรินทร์ ทองวิทยา และบัวเรียม มณีวรรณ์. 2554. ผลของเศษขิงดองต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ.  
  การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ แม่โจ้-แพร่ ครั้งที่ 2  วันที่ 1-2 กันยายน  
  2554. 
 
 



Maneewan, B., T. Buwjoom, J. Sittiya, K. Yamauchi and K.E. Yamauchi. 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. 
Maneewan, C., K. Yamauchi, A. Mekbungwan, B. Maneewan and S. Siri. 2012. Effect of   
  turmeric (Curcuma longa Linnaeus) on growth performance, nutrient  
  digestibility, hematological values, and intestinal histology in nursery pigs.  
  Journal of Swine Health and Production, 20: 231-240. 
Khonyoung, D., K. Yamauchi, T. Buwjoom, B. Maneewan and N. Thongwittaya. 2012.  
  Effects of dietary dried fermented ginger on growth performance, carcass  
  quality, and intestinal histology of heat-stressed broilers. Canadian Journal of  
  Animal Science, 92, 307-317. 
N. Thongwittaya, T. Buwjoom and B. Maneewan. 2011. No Damage of Dietary Dried  
  Fermented Ginger Diet without Antibiotics on Growth Performance in Broilers  
  Reared in Tropical Area. American Journal of Animal and Veterinary Sciences  
  6(2): 65-68, 2011. 
 
7.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Maneewan, B., T. Buwjoom, J. Sittiya, K. Yamauchi and K.E. Yamauchi. 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. 
Maneewan, C., K. Yamauchi, A. Mekbungwan, B. Maneewan and S. Siri. 2012. Effect of  
  turmeric (Curcuma longa Linnaeus) on growth performance, nutrient  
  digestibility, hematological values, and intestinal histology in nursery pigs.  
  Journal of Swine Health and Production, 20: 231-240. 
Khonyoung, D., K. Yamauchi, T. Buwjoom, B. Maneewan and N. Thongwittaya. 2012.  
  Effects of dietary dried fermented ginger on growth performance, carcass  
  quality, and intestinal histology of heat-stressed broilers. Canadian Journal of  
  Animal Science, 92, 307-317. 
 
 



N. Thongwittaya, T. Buwjoom and B. Maneewan. 2011. No Damage of Dietary Dried  
  Fermented Ginger Diet without Antibiotics on Growth Performance in Broilers  
  Reared in Tropical Area. American Journal of Animal and Veterinary Sciences  
  6(2): 65-68, 2011. 
Maneewan, B. and K. Yamauchi. 2005. Recovery of duodenal villi and cells in chickens  
  refed protein, carbohydrate and fat. British Poultry Science, 46: 415-423. 
Maneewan, B. and K. Yamauchi. 2004. Intestinal villus recovery in chickens refed the  
  semi-purified protein-, fat- or fibre-free pellet diets. British Poultry Science, 45:  
  163-170. 
Maneewan, B. and K. Yamauchi. 2003. Effects of semi-purified pellet diet on the  
  chicken intestinal villus histology. Journal of Poultry Science, 40: 254-266. 
 
8.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 
 
9.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ชณุดี แสบงบาล, บัวเรียม มณีวรรณ์, ทองเลียน บัวจูม และสุกิจ ขันธปราบ. 2558. ผลของการใช้กาก

ล าไยจากการผลิตน้ าตาลล าไยในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบของ
ซากในไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. การประชุมวิชาการประจ าปี 2558 วันที่ 8 -9 ธันวาคม 
2558 ณ. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. 

Maneewan, B., T. Buwjoom and K. Yamauchi. 2016. The effects of dietary spirulina 
(Spirulina platensis) on growth performance, skin color and nutritional 
digestibility in Thainative chicken. The 17th Asian –Australasian Association of 
Animal Production Societies Animal Science Congress. 22-25 August 2016, 
Fukuoka, Japan. 

Buwjoom, T., B. Maneewan and K. Yamauchi. 2016. The using of fermented vegetable 
soy bean and banana stem in Black-bone chicken diets. The 17th Asian –
Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science 
Congress. 22-25 August 2016, Fukuoka, Japan. 

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



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 : 0-5387-5432   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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 

 
3.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ    

 การผลิตและการให้อาหารโคนม 

 การใช้เทคโนโลยีด้านจุลินทรีย์ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

 

4.  ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ. 

2558 – ปัจจุบัน 

ต าแหน่ง 

อาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2551 ผู้ช่วยวิจัยโครงการกรพัฒนาสายพันธุ์อ้อยเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบ

ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

2546 – 2547  สัตวบาลฟาร์มไก่ไข่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อีสาน 

2545 – 2546  พนักงานขายไก่เนื้อ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อีสาน 

 
 
 



5.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
      ไม่มี 
 
6.  ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
Foiklang, S., M. Wanapat, Y. Opatpatanakit, and A. Paserakung. 2016. Effect of yeast 

fermented and physical form of corn husk on digestibility and fermentation by 
using in vitro gas technique. In proceeding of the 17th Asian – Australasian 
Association of Animal Production Societies Animal Science Congress. August 22 -
25, 2016, Fukuoka, Japan, PP. 555 – 558. 

 
7.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Virote Pattarajinda, Siwat Sangsritavong, Prasert Chatwachirawong, Somthuthai Suppaso 

and Anon Paserakung. 2009. A study of nutritive values and digestibility of 
three verities of forage sugarcane at different cutting intervals. National center 
for genetic engineering and biotechnology.  

Virote Pattarajinda, Siwat Sangsritavong, Prasert Chatwachirawong, Somthuthai Suppaso 
and Anon Paserakung. 2009. A study of growing performance in dairy heifers 
receiving TMR with forage sugarcane, corn silage, and rice straw as roughage 
sources. National center for genetic engineering and biotechnology.     

 
8.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 
 
9.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 
10.  ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
วิโรจน์ ภัทรจินดา, ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์, ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, สมฤทัย สัพโพ และอานนท์              

ปะเสระกัง. 2552. การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ การย่อยได้ของอ้อยอาหารสัตว์ที่ระยะการ
ตัดต่างๆ. ใน: รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.  

 



วิโรจน์ ภัทรจินดา, ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์, ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, สมฤทัย สัพโพ และอานนท์                  
ปะเสระกัง. 2552. การศึกษาอัตราการเจริญเติบของโคนมสาวเมื่อได้รับอ้อยอาหารสัตว์ 
ข้าวโพดหมักและฟางข้าวและอาหารหยาบ. ใน: รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรม, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 : 0-5387-5432   โทรสาร :  0-5335-3830   
        E-mail Address :  sukit@mju.ac.th 
 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา พ.ศ. 
Dr.Sc.  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 

2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



5.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
      ไม่มี 
 
6.  ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
บดินทร์ โคตรทอง ทองเลียนบัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ์ และสุกิจ ขันธปราบ. 2557. ผลของขนาด 

เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย.  
น. 21-24. 

บัวเรียม มณีวรรณ์, บดินทร์ โคตรทอง, ทองเลียน บัวจูม, สุกิจ ขันธปราบ และจันทร์จิรา สิทธิยะ. 
2558. ผลของขนาดเปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อการเปลี่ยนแปลงในล าไส้เล็ก . วารสาร
สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 2. น.85-89. 

ชณุดี แสบงบาล, บัวเรียม มณีวรรณ์,ทองเลียน บัวจูม และสุกิจ ขันธปราบ. 2558. ผลของการใช้กากล าไย
จากการผลิตน้ าตาลในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบของซากในไก่
พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. การประชุมวิชาการประจ าปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้. น.93-101. 

 
7.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
     ไม่มี 

 
8.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 
 
9.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

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

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
(การผลิตสัตว์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น    2535 

ทษ.บ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้    2531 
 
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 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร  

2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

mailto:p_tarachai@hotmail.com


5.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
      ไม่มี 
 
6.  ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ชนัดดา  สุวรรณวิชนีย์, ประภากร ธาราฉาย และ จอมสุดา  ดวงวงษา. 2558. การประมาณค่า

สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏระหว่างลักษณะน้ าหนักตัว
และระดับสีด าของผิวหนังไก่กระดูกด าฝูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ . วารสารสัตวศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 2(1) (พิเศษ) : 41-46. 

ชนัดดา สุวรรณวิชนีย์ และประภากร ธาราฉาย. 2557. ผลของอายุต่อระดับความเข้มสีผิวหนังในไก่
กระดูกด า. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1(1) (พิเศษ) : 163-166. 

ณัฐกฤตา ลักษวุธ, ด ารง ลีนานุรักษ์, ประภากร ธาราฉาย และ ทองเลียน บัวจูม. 2556. การตลาดและ
ศักยภาพการผลิตหนอนนก (Tenebrio molitor L.) เป็นเชิงการค้าในประเทศไทย. 
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 30(3), 50-58.  

 
7.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
     ไม่มี 

 
8.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 
 
9.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

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

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=OTA0MTY=


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. 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 

ปัจจุบัน   ผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับดูแลส านักทรัพย์สิน 
2553   ผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับดูแลด้านสหกิจศึกษา 
2549   หัวหน้าสาขาอาหารสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ 
2543 เลขานุการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี ชีวภาพ 
2541 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
 



5.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
      ไม่มี 
 
6.  ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
บดินทร์ โคตรทอง ทองเลียน บัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ์ และสุกิจ ขันธปราบ. 2557. ผลของขนาด 
  เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย.   
  น. 21-24. 
บัวเรียม มณีวรรณ์, ทองเลียน บัวจูม, เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และโยธิน นันตา. 2557. การศึกษาผล 
  การใช้สาหร่ายเกลียวทองในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนัง และการย่อยได้  
  ของโภชนะในไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. รายงานผลงานวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ  
  เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. 13 หน้า. 
บัวเรียม มณีวรรณ์, ทองเลียน บัวจูม และสมร พงค์สุรินทร์. 2556. องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร 
  ไก่พ้ืนเมืองที่ใช้อาหารหมักและหอยเชอรี่เป็นองค์ประกอบหลัก. ในการประชุมสัมมนาวิชาการ 
  ประจ าปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน”. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. 
ทองเลียน บัวจูม, บัวเรียม มณีวรรณ์, เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และโยธิน นันตา. 2555. การใช้ถั่ว 
  เหลืองฝักสดและล าต้นกล้วยหมักในอาหารไก่กระดูกด า. รายงานผลงานวิจัยคณะสัตวศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. 11 หน้า. 
บัวเรียม มณีวรรณ์, ทองเลียน บัวจูม, เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และโยธิน นันตา. 2554. การศึกษา 
  คุณค่าทางโภชนะ การย่อยได้ของโภชนะ และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของเม็ดล าไยและเนื้อใน 
  เม็ดล าไยในไก่. ในการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม  
  2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. น. 343-348. 
ทองเลียน บัวจูม, บัวเรียม มณีวรรณ์, เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และโยธิน นันตา. 2554. การใช้เมล็ด 
  ล าไยทดแทนข้าวโพดในอาหารไก่กระทง. ในการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7  
  ระหว่าง 29-30 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. น. 30-37. 
ทองเลียน บัวจูม, บัวเรียม มณีวรรณ์, มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์ และบัญชา พงศ์พิศาลธรรม. 2554.   
  การใช้ล าต้นกล้วยและเศษถั่วแระหมักในสูตรอาหารไก่พ้ืนเมือง . เอกสารประกอบการประชุม 
  วิชาการ นเรศวรวิจัย 7 Vol.1 . มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
Maneewan, B., T. Buwjoom, J. Sittiya, K. Yamauchi and K.E. Yamauchi. 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. 
 



Khonyoung, D., K. Yamauchi, T. Buwjoom, B. Maneewan and N. Thongwittaya. 2012.  
  Effects of dietary dried fermented ginger on growth performance, carcass  
  quality, and intestinal histology of heat-stressed broilers. Canadian Journal of  
  Animal Science, 92, 307-317. 
N. Thongwittaya, T. Buwjoom and B. Maneewan. 2011. No Damage of Dietary Dried  

 Fermented Ginger Diet without Antibiotics on Growth Performance in Broilers  
 Reared in Tropical Area. American Journal of Animal and Veterinary Sciences  
 6(2): 65-68, 2011. 

 
7.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
B. Khotthong, T. Buwjoom, B. Maneewan and S. Khantaprab. 2014. Effects of golden 

apple snail (Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size in layer diet 
on egg production and quality. Proceeding 3rd National Animal Science 
conference of Thailand, P. 21-24. 

B. Maneewan, B. Khotthong, T. Buwjoom, S. Khantaprab, J. Sittiya, K. Yamauchi and K.E. 
Yamauchi. 2015. The effects of golden apple snail (Pomacea canaliculata, 
Lamarck) shell particle size in layer diet on small intestinal alterations. 
Proceeding 4th National Animal Science conference of Thailand, P. 85-89. 

B. Maneewan, T. Buwjoom, J. Sittiya, K. yamauchi and K. E., Yamauchi. 2015. Effects 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: 2-12. 

 
8.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 
 
9.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

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



ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ประวัติ  
     ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)    นายวิวัฒน์  พัฒนาวงศ ์
     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 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 

 
3.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ    

1. เทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์ 
2. การก าหนดเวลาผสมเทียมในโคและกระบือ 
3. เทคโนโลยีน้ าเชื้อโคและกระบือแยกเพศ 

 

4.  ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 

2551 อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2556  ได้รับต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2558  ร่วมเป็นคณะท างานที่ปรึกษา กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
 
 
 



5.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
      ไม่มี 
 
6.  ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
วิไล มงคล, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, วรรณลักษณ์ ถาวร และ วาที คงบรรทัด . 

2558. ประสิทธิภาพการปฏสนธินอกร่างกายของน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อสุกรแช่แข็งจากการใช้
น้ ายาสูตรMJ-Ex2TM. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53. 

ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์, ศิริพร กิรติการกุล และ วราภรณ์ จันทร์วงศ์. 2557. การ
เพ่ิมมูลค่าเนื้อโคเพ้ืนเมืองลูกผสมและเนื้อโคนมคัดทิ้งด้วยการพัฒนาเป็นผลิภัณฑ์แบบตะวันตก
และแบบพ้ืนบ้านของไทยและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆในการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4. (30-34). 

ศร ธีปฏิมากร, ณัฐพล สุ่มสมบูรณ์ และ วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์. 2557. การใช้แผ่นฮอร์โมนเพ่ือการ
ก าหนดเวลาในการผสมเทียมโคนม. รายงานประชุมวิชการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต     
ปศุสัตว์. 

วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ วรรณลักษณ์ ถาวร. (2557). การพัฒนาอุปกรณ์การเหนี่ยวน าการเป็นสัดเพ่ือ
ใช้ก าหนดเวลาการผสมเทียม. วรสารสัตวศาสตร์แห่งชาติ. ฉบับที่ 1.  

วรรณลักษณ์ ถาวร และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ 2557. คุณภาพน้ าเชื้อสุกรแช่แข็งหลังการละลายจากการ
ใช้ Egg-yolk 20% ของไข่ไก่ ไข่เป็ดและไข่นกกระทาในน้ ายาเจือจาง MJ-Ex๒. วารสารสัตว
ศาสตร์แห่งชาติ. ฉบับที่ 1. 

วรรณลักษณ์ ถาวร และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 2557. คุณภาพน้ าเชื้อสุกรแช่แข็งหลังการละลายจากการ
ใช้น้ ายาเจือจาง MJ-Ex2. ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52. 

วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, วรรณลักษณ์ ถาวร, วราภรณ์ จันทร์วงศ์  และ เพทาย พงษ์เพียจันทร์. 2556. 
คุณภาพของน้ าเชื้อโคแช่แข็งหลังการละลายจากการใช้น้ ายาเจือจาง Egg-Yolk Tris และ MJ-
ExTM. วิทยาศาสตร์เกษตร. 44 ฉบับพิเศษ 1; 335-338.  

ณรงค์พัชร  น้ าใจสุข, จตุพงษ์  ปัทมะ, ณัฐวุฒิ อภิชัย, เพทาย พงษ์เพียจันทร์ และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 
2555. การศึกษาระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดจากการใช้ อุปกรณ์สอดช่อง
คลอดเพ่ือควบคุมการเป็นสัดในโคนม. แก่นเกษตร. 40 ฉบับพิเศษ 2; 438-442. 

ณัฐวุฒิ  อภิชัย, ณรงค์พัชร  น้ าใจสุข, จตุพงษ์ ปัทมะ, เพทาย พงษ์เพียจันทร์ และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 
2555. การศึกษาระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดจากการใช้อุปกรณ์สอดช่อง
คลอดเพ่ือควบคุมการเป็นสัดในกระบือปลัก. แก่นเกษตร. 40 ฉบับพิเศษ 2; 443-447. 

จตุพงษ์  ปัทมะ, ณรงค์พัชร น้ าใจสุข, ณัฐวุฒิ  อภิชัย, เพทาย พงษ์เพียจันทร์ และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 
2555. การศึกษาระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดจากการใช้อุปกรณ์สอดช่อง
คลอดเพ่ือควบคุมการเป็นสัดในโคเนื้อ. แก่นเกษตร. 40 ฉบับพิเศษ 2; 448-452. 



วราภรณ์ จันทร์วงศ์, ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, นครินทร์ พริบไหว, ธวัชชัย แถวถาท า และ วิวัฒน์  
พัฒนาวงศ์.  2555. คุณภาพซากของไก่กระดูกด าที่มีการเลี้ยงแตกต่างกัน . ในการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3. (19-23). 

ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์, ศิริพร กิรติการกุล และ วราภรณ์ จันทร์วงศ์ . 2555. 
มูลค่าเพ่ิมของเครื่องในและผลพลอยได้จากการช าแหละโค. ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที ่3. (159-163). 

Pripwai N., Pattanawong W., Punyatong M., and Teltatum. 2014. Carcass characteristics 
and meat quality of thai inheritance chickens. Journal of Agricultural Science. 6. 
Vol 2. 

Pripwai N., Pattanawong W., Punyatong M., and Teltatum. 2014. Growth performance  
meat characteristics and morphological traits of Parduhangdum chickens as 
affected by feeding program during growing and finishing period. International 
journal of poultry science 13. 

 
7.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
     ไม่มี 
 
8.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, วรรณลักษณ์ ถาวร, ศร ธีปฏิมากร และณัฐพล สุ่มสมบูรณ์. 2558. การเปรียบเทียบ

รูปแบบอุปกรณ์ปล่อยฮอร์โมนเพ่ือการก าหนดเวลาในการผสมเทียมโคเนื้อ. วารสารสัตวศาสตร์
แห่งประเทศไทย. 2 (ฉบับพิเศษ 1) : 73-77. 

นิตยา ทองทิพย์, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 2557. การเปรียบเทียบการใช้สารละลายเจือจางน้ าเชื้อพ้ืนฐาน 
(Tris-egg yolk) กับสารละลายเจอจางน้ าเชื้อทางการค้า (MJ-EX2TM Extender) ในการแช่
แข็งน้ าเชื้อแพะต่อคุณภาพตัวอสุจิภายหลังการแช่แข็ง . การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 4. 29-30 ม.ค. 2558. 829-834. 

 
9.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

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



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(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 
ทษ.บ. เทคโนโลยีการผลิตสุกร 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  

2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 



5.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
      ไม่มี 
 
6.  ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
Chamroon Maneewan, Koh-en Yamauchi, Apichai Mekbungwan, Tohru Nakano, Kikuto 

Fukuta, Jun Kashimura, Masami Mizu, Toshikazu Kawai, Jiro Nakagawa. 
Histological alterations of intestinal villi and epithelial cells after feeding dietary 
sugar cane extract in piglets. Italian Journal of Animal Science, (11): 236-241. 
(2012) 

Chamroon Maneewan, Koh-en Yamauchi, Apichai Mekbungwan, Buaream Maneewan, 
Suthut Siri. Effect of turmeric (Curcuma longa Linnaeus) on growth 
performance, nutrient digestibility, hematological values, and intestinal 
histology in nursery pigs. Journal of Swine Health and Production, (20): 231-240. 
(2012) 

Chamroon MANEEWAN, Apichai MEKBUNGWAN, Wasin CHARERNTANTANAKUL, Kohsho 
YAMAUCHI and Koh-en YAMAUCHI. Effects of dietary Centella asiatica (L.) Urban 
on growth performance, nutrient digestibility, blood composition in piglets 
vaccinated with Mycoplasma hyopneumoniae. Animal Science Journal, (85): 
569-574. (2014) 

Chamroon Maneewan, Apichai Mekbungwan, Koh-en Yamauchi and Keisuke Edashige. 
ASSESSMENT OF MIXED MINERALS BY OBSERVING INTESTINAL EPITHELIAL CELL 
ALTERATIONS IN PIGLETS. American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 
(9): 137- 143. (2014) 

 
7.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
     ไม่มี 

 
8.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 
 
9.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

ไม่มี 
 



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



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 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  

2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
5.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
      ไม่มี 
 



6.  ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
Kridda Chukiatsiri, Jiroj Sasipreeyajan, Patrick J. Blackall, Sommai Yuwatanichsampan, 

and Niwat Chansiripornchai. 2012. Serovar Identification, Antimicrobial 
Sensitivity, and Virulence of Avibacterium paragallinarum Isolated from 
Chickens in Thailand. Avian Diseases, 56(3), 359-364. 

Tippayaporn Noonkhokhetkong, Kridda Chukiatsiri, Jiroj Sasipreeyajan and Niwat 
Chansiripornchai. Determination of Antimicrobial Susceptibility, Antimicrobial 
Resistance Genes and in vivo Testing of Anitimicrobial Susceptibility of 
Avibacterium paragallinarum. The Thai Journal of Veterinary Medicine, 43(4), 
525-531. 

 
7.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
     ไม่มี 

 
8.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ครรชิต ชมภูพันธ์, บัวเรียม มณีวรรณ์, นรินทร์ ทองวิทยา และกฤดา ชูเกียรติศิริ. 2558. ผลผลิตและ

องค์ประกอบทางเคมีของแหนแดงแห้งและหมักเพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในอาหารไก่. 
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (1) : 313-316 

ตวงสิทธิ์ ยะนิล, นิรันดร์ พลธ,ี กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2559. การเสริมพริกปุน 
(Capsicum frutescens Linn.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและคุณภาพซากของ
ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1): 44. 459 – 464. 

ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ,์ สิทธิชัย สง่ชัย, กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2559. การเสริมผลส้มแขก
ปุน (Garcinia Cambogia Desr.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและองค์ประกอบ
ซากของไก่กระทง. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1): 44. 465 – 470. 

อภิรดี นาคสูงเนิน, จิตรกร กลาบกลาง, กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2559. การเสริมกาก
งาด า (Sesamum indicum L.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและองค์ประกอบซาก
ของไก่กระทง. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1): 44. 523 – 470. 

 
 
 
 
 
 



9.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
J. Panatuk, W. Jantasin, K. Chukiatsiri T. Tathong and S.Uriyapongson. 2016. Effect of 

dipping in Longan seed extract phenolic solution on the shelf life and meat 
quality of pork under refrigerated storage. Proceeding in the 17th Asian-
Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science 
Congress. 22 – 25 Aug 2016. Fukuoka, JAPAN. 

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



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) 

1. หัวหน้าโครงการวิจัย : การศึกษาสารสกัดจากเมล็ดล าไยเพ่ือใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษา
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (งบประมาณจากส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2558) 

2. ผู้ร่วมวิจัย : การศึกษาผลของระดับกรดอะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถภาพ
การเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของไก่กระดูกด าช่วงอายุ 0-12 สัปดาห์ 
(งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2560) 

 



6.  ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 
 
7.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Julakorn Panatuk, Suthipong Uriyapongson, Chainarong Nawanukraw, Chirasak 

Phoemchalard, and Pitukpol Pornanake. 2013. Effect of Dietary Vegetable Oil 
Supplementation on C18 Fatty Acids and Conjugated Linoleic Acid Production; 
An In vitro Fermentation Study. Pak. J. Nutr. 12: 516-520. 

Suthipong uriyapongson, Chalong Wacharapakorn, Chainarong Navanukraw, Chirasak 
Phoemchalard, Julakorn Panatuk and Wechasit Toburan. 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.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ถนอม ทาทอง และ จุฬากร ปานะถึก. 2559. ผลของการเสริมเปลือกฟักข้าว (Momordica 

cochinchinensis) ในอาหารต่อสมรรถนะในการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ
ของนกกระทาญี่ปุุน. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 2): 44. 554 – 562. 

ถนอม ทาทอง, จุฬากร ปานะถึก, สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ และ ชนะชัย บุญเพ่ิม. 2559. การศึกษา
สถานการณ์การส่งออกโคเนื้อและกระบือผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม. 
แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1): 44. 454 – 458. 

ตวงสิทธิ์ ยะนิล, นิรันดร์ พลธ,ี กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2559. การเสริมพริกปุน 
(Capsicum frutescens Linn.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและคุณภาพซากของ
ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1): 44. 459 – 464. 

ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์, สิทธิชัย สง่ชัย, กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2559. การเสริมผลส้มแขก
ปุน (Garcinia Cambogia Desr.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและองค์ประกอบ
ซากของไก่กระทง. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1): 44. 465 – 470. 

อภิรดี นาคสูงเนิน, จิตรกร กลาบกลาง, กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2559. การเสริมกากงา
ด า (Sesamum indicum L.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและองค์ประกอบซาก
ของไก่กระทง. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1): 44. 523 – 470. 

Julakorn Panatuk, Suthipong Uriyapongson and Chainarong Nawanukraw, 2013. Study 
of the vegetable oil supplementation on kinetic gas production and diet 
digestibility in beef cattle (An In Vitro study).Agricultural Science Journal 
(Suppl.).44, 251-254. 



Julakorn Panatuk, Suthipong Uriyapongson, Chainarong Nawanukraw and E.P. Berg. 
2013. Comparative study on pork quality and shelf life color of pork carcass. 
Khon Kaen Agriculture Journal (Suppl.). 41, 40-44. 

 
9.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
J. Panatuk, W. Jantasin, K. Chukiatsiri T. Tathong and S.Uriyapongson. 2016. Effect of 

dipping in Longan seed extract phenolic solution on the shelf life and meat 
quality of pork under refrigerated storage. Proceeding in the 17th Asian-
Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science 
Congress. 22 – 25 Aug 2016. Fukuoka, JAPAN. 

Julakorn Panatuk, Suthipong Uriyapongson and Chainarong Navanukraw. 2016. Effect of 
dietary vitamin A restriction and sunflower oil supplementation on adipocytes 
accretion of Brahman beef cattle. Proceeding in the 62nd International 
Congress of Meat Science and Technology (ICOMST2016). 14 – 19 Aug 2016, 
Bangkok, THAILAND. 

Phoemchalard, C., S. Uriyapongson, J. Panatuk, and P. Pornanake. 2016. Phisico-Chenical 
Changes of Fresh Beef From Crossbred Brahman Heifers During Storage. 
Proceeding in the 62nd International Congress of Meat Science and Technology 
(ICOMST2016). 14 – 19 Aug 2016, Bangkok, THAILAND. 

Julakorn Panatuk, Suthipong Uriyapongson and Chainarong Navanukraw. 2014. Effect of 
Dietary Vitamin A Restriction and Sunflower Oil Supplementation on Growth 
Performance, Feed Intake and Nutrient Digestibility of Brahman Beef Cattle.In 
Proceeding in the 16th AAAP Science Congress “Sustainable Livestoc    
Production in the Perspective of Food Security, Policy, Genitic Resources and 
Climate Change. Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing 
Food Security, Environment and Human Welfare. 10-14 Nov 2014. Yogyakarta, 
INDONESIA. 

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



ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
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-สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

 
3.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ    

1. โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 
2. การจัดการฟาร์มสุกร 
3. ปศุสัตว์อินทรีย์ 

 
4.  ประวัติการท างาน 

ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 
2559 อาจารย์ประจ า  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2553 - 2558 อาจารย์ประจ า  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 



5.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
1. การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ. 2557. (ผู้ร่วมวิจัย) 
2. Effective utilization of corn by-products by Pleurotus eryngii cultivation and 

broiler feed additive production. 2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
3. การใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหลือจากการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ. 

2555. 
(หัวหน้าโครงการย่อย) 

4. วิธีการใหม่ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหัวลิงโดยการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์. 2555. (ผู้ร่วมวจิัย) 
5. ผลของวิธีการเพาะเลี้ยงต่อการผลิตสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทอง. 2555. (ผู้ร่วมวิจยั) 
6. การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ส าหรับการเลี้ยงเป็ดไข่และไก่พ้ืนเมือง

ของเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์เชียงใหม่. 2554. (หัวหน้าโครงการ) 
 
6.  ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
Mongkol Yachai. 2015. Effective utilization of corn by-products by Pleurotus eryngii 

cultivation and broiler feed additive production. Chiang Mai : Faculty of 
Agricultural Technology, Chiang Mai Rajabhat University. 

มงคล ยะไชย  วรรณพร ทะพิงค์แก  ธัญญา ทะพิงค์แก และ ศุภชัย ศรีธิวงค์. 2555. รายงานการวิจัย
การใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหลือจากการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ. 
เชียงใหม่ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชัฏเชียงใหม่. 

มงคล ยะไชย. 2555. รายงานการวิจัยการประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ส าหรับการ
เลี้ยงเป็ดไข่และไก่ พ้ืนเมืองของเครือข่ายปศุสัตว์ อินทรีย์ เชียงใหม่. เชียงใหม่ : คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชัฏเชียงใหม่. 
 

7.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Tapingkae, W., Pakdee, S., Yachai, M., and Visessanguan W. 2016. Isolation and 

characterization of lipase producing bacteria for potential application in piglet 
feed. Anim. Nutr. Feed Techn. 16: 83-95. 

Klompong V., Benjakul S., Yachai M., Visessanguan W., Shahidi F., and Hayes K.D. 2009. 
Amino acid composition and antioxidative peptides from protein hydrolysates 
of yellow stripe trevally (Selaroides leptolepis). J Food Sci. 74: C126-C133. 

 
 



Tapingkae, W., Yachai, M., Visessanguan, W., Pongtanya, P., and Pongpiachan, P. 2008. 
Influence of crude xylanase from Aspergillus niger FAS128 on the in vitro 
digestibility and production performance of piglets. Anim. Feed Sci. Technol. 
140: 141-154. 

Visessanguan, W., Benjakul, S., Riebroy, S., Yarchai, M., and Tapingkae, W. 2006. 
Changes in lipid composition and fatty acid profile of Nham, a Thai fermented 
pork sausage, during fermentation. Food Chem. 94: 580-588. 

 
8.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ภควัต ยินดี  ทศพล มูลมณี  มงคล ยะไชย  ประจิตต์ อุดหนุน  วรรณพร ทะพิงค์แก. 2559. ผลของ

การเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และ
สัณฐานวิทยาของล าไส้เล็กในไก่ไข่. วารสารแก่นเกษตร. 44 ฉบับพิเศษ 2: 182 – 188. 

ชัยวัฒน์ อาจิน  มงคล ยะไชย  ธัญญา ทะพิงค์แก  ประจิตต์ อุดหนุน  วรรณพร ทะพิงค์แก. 2559. ผล
ของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและจุลินทรีย์ในไส้ตัน
ของไก่ไข่. วารสารแก่นเกษตร. 44 ฉบับพิเศษ 2: 647 – 653. 

พิมพร ค าทวี  วรรณพร ทะพิงค์แก  มงคล ยะไชย. 2559. ผลของการเสริมไฟเตสที่ผลิตจากเชื้อ 
Bacillus subtilis PDS2-9 ต่อการย่อยได้ในหลอดทดลอง สมรรถภาพการเจริญเติบโต และ
สุขภาพของลูกสุกรหลังหย่านม. วารสารแก่นเกษตร. 44 ฉบับพิเศษ 2: 713 – 719. 

กัลยาณี ศรีจันทร์  วรรณพร ทะพิงค์แก  มงคล ยะไชย. 2559. คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเยื่อหุ้มเมล็ด
กาแฟ และผลต่อจุลินทรีย์ในไส้ติ่งของไก่เนื้อ. วารสารแก่นเกษตร. 44 ฉบับพิเศษ 2: 735 – 
742. 

มงคล ยะไชย  วรรณพร ทะพิงค์แก  ธัญญา ทะพิงค์แก และศุภชัย ศรีธิวงค์. 2558. ผลของการเสริม
วัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและจุลินทรีย์ในล าไส้ใหญ่ของไก่
เนื้อ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (ฉบับพิเศษ 1) : 267-270. 

กนกทิพย์ ปัญญาไชย  มงคล ยะไชย  ประจิตต์ อุดหนุน และวรรณพร ทะพิงค์แก. 2558. ผลของการ
เสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ต่อประสิทธิภาพการผลิต สี และปริมาณ
คอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (ฉบับพิเศษ 1) : 
189-192. 

ชัยวัฒน์ อาจิน วรรณพร ทะพิงค์แก ธัญญา ทะพิงค์แก ประจิตร อุดหนุน และมงคล ยะไชย. 2558. ผล
ของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคอลเลสเตอรอลใน
ไข่แดงของไก่ไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย 2 (ฉบับพิเศษ) 1: 183-188. 



พิมพร ค าทวี  มงคล ยะไชย  และวรรณพร ทะพิงค์แก. 2558. การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไฟ
เตสส าหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2 (ฉบับพิเศษ 1) : 241-
244. 

กัตติกา กันทะด้วง  วรรณพร ทะพิงค์แก  มงคล ยะไชย. 2557. ผลของการใช้เห็ดถั่งเช่าสีทองเพ่ือ
ทดแทนสารเร่งการเจริญเติบโตที่เป็นยาปฏิชีวนะต่อสมรรถนะการผลิตและจุลินทรีย์ในล าไส้
ใหญ่ของไก่เนื้อ . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 1 (1) : 41-44. 

กัลยาณี ศรีจันทร์  วรรณพร ทะพิงค์แก  มงคล ยะไชย. 2557. ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟใน
อาหารต่อสมรรถนะการผลิตและการตอบสนองภูมิคุ้มกันของไก่ . วารสารสัตวศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย . 1 (1) : 33-36. 

วรรณพร ทะพิงค์แก  สุรีรัตน์ ถือแก้ว  มงคล ยะไชย. 2557. ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยโดยรวมจากวัสดุ
เพาะเห็ดนางรมต่อค่าการย่อยได้ในหลอดทดลองและการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในอาหารไก่
เนื้อ.วารสารเกษตร. 30 (2) : 171-180. 

สุรีรัตน์ ถือแก้ว  วรรณพร ทะพิงค์แก  มงคล ยะไชย. 2556. ประสิทธิภาพการผลิตและการ
เปลี่ยนแปลงเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจากการเพาะเห็ดนางรมโดยใช้เศษเหลือจากข้าวโพด. 
วิทยาศาสตร์เกษตร. 44 (1) : 51-54. 

ศิริกานต์ ภักด ี มงคล ยะไชย  วรรณพร ทะพิงค์แก. 2556. การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส
ส าหรับลูกสุกรหย่านม. วิทยาศาสตร์เกษตร. 44 (1) : 119-122. 

 
9.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

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

สัตว์. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 1 (2) : 1-10. 



เอกสารแนบ 5 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 252/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





เอกสารแนบ 6 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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เอกสารแนบ 7 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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เอกสารแนบ 8 

รายงานกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานกิจกรรมวพิากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

(หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์) 

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2209  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ   ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  จตุรสทิธา   กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์   กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย   เมฆบังวัน   กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย   กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.วินัย    โยธินศิริกุล   กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สรวมศริิ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พงศพ์ิศาลธรรม 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ธนนันท์  ศุภกิจจานนท์ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  พงศก์ิดาการ 

6. อาจารย์ ดร.จ ารูญ  มณีวรรณ 

7. อาจารย์ไพโรจน์  ศลิมั่น 

8. อาจารย์ ดร.จุฬากร  ปานะถึก 

9. นายครรชิต   ชมภูพันธ์ 

10. นางสาวสุทธิพร  ฟังเย็น 

11. นางรจนา   อุดมรักษ์ 

12. นายอภิชาต   หมั่นวชิา 

13. นายธนกร   เคหา 

14. นายเผ่าพงษ์  ปูระณะพงษ์ 

15. นางสาวศิวรนิ  จักรอิศราพงศ์ 

16. นางดาริน   ชมภูพันธ์ 

17. นายโยธิน   นันตา 

18. นายกิตพิงษ์   ทิพยะ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

  ประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ คณาจารย์ นักวิชาการและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร ฯ             

โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ จากนั้นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ คณาจารย์ 

นักวิชาการและบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

สัตวศาสตร์ โดยมีขอ้เสนอแนะดังนี้  

แนวทางการปรับปรุง 

1. ควรปรับหลักสูตรฯ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และควรเป็นหลักสูตรฯ นานาชาติ 

2. ควรสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง  พรบ. การใช้สัตว์เพื่อ

งานทางวทิยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

การปรับปรุงหลักสูตรฯ 

1. รายวิชา สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง ควรสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

นักวิจัย 

2. ระบบการจัดการศกึษา “การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค” ควรปรับเนื้อหาให้มีความยืดหยุ่น

กับนักศึกษามากขึ้น 

3. รายวิชา สศ 723 วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต์ในการผลิตสัตว์ ควรตรวจสอบค าว่า “เมตาบอลิซึม” ว่า

ใช้ค านีถู้กต้องหรอืไม่ และควรปรับรายวิชาในหลักสูตรฯ ให้เหมอืนกัน 

4. รายวิชาใหม่ สศ 724 เทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธุ์ในการผลิตสัตว์ ควรตัดค าว่า “ช่วย” ออก  

5. รายวิชา สศ 753 สถิตแิละวิธีวิจัยขั้นสูง ควรน ามารวมเป็นรายวิชาเดียวกับ สศ 751 เทคนิคการวิจัย

ทางสัตวศาสตร์ขัน้สูง โดยเจาะจงเนือ้หาให้เด่น ซึ่งจะเป็นรายวิชาที่มคีวามส าคัญมากวิชาหนึ่ง 

6. รายวิชา สศ 752 หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง ควรปรับจ านวนหน่วยกิตจากเดิม 3(2-3-5) 

เป็น 1-3(2-3-5) หนว่ยกิต เพื่อรองรับกรณีอาจารย์จากต่างประเทศมาร่วมสอน 

7. ควรมีการจัดการศึกษาแบบ Module ส าหรับผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอื่นทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมาอยู่ในระยะสัน้ 2-3 สัปดาห์ โดยจัดให้สอนตลอดช่วงเวลาที่อยู่

และนับจ านวนช่ัวโมงการสอน 

8. เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) แบบ 1.2 ควรเพิ่มการตีพิมพ์

ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ เป็น 2 เรื่อง และตีพิมพ์วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ โดย

จะต้องอยู่ในฐานของ TCI กลุ่มที่ 1 เท่านั้น อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือน าเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการอย่างนอ้ย 2 เรื่อง  

9. รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ควรด าเนินการตามที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ โดยจะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงควรก าหนดให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ ทุกคน มีการท างานวิจัยใหม้ากขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

2. นักศึกษาระดับปริญญาเอกในปัจจุบัน หลักสูตรฯ ควรเร่งให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จ 

เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการศกึษานาน อาจจะไม่ส าเร็จการศกึษาตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

3. ควรใช้ประโยชน์จากเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จากมหาวทิยาลัยในต่างประเทศ โดย

การให้ทุนนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ จะท าให้หลักสูตรฯ มีจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

และส่งผลใหน้ักศึกษาต่างประเทศสนใจเข้ามาศกึษาในหลักสูตรฯ มากขึ้น เช่น นักศึกษาจากประเทศ

อินโดนีเซีย 

4. หลักสูตรฯ ควรมีเทคนิคในการประชาสัมพันธ์นักศกึษาให้ทั่วถึง เชน่ 

4.1 ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อให้ศึกษาต่อเนื่อง 

โดยจะต้องเป็นนักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑห์ลักสูตรฯ ก าหนด 

4.2 รับนักศกึษาต่างประเทศเข้าศึกษา โดยอาจมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภท  

4.3 สนับสนุนทุนวิจัยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนผลิตผลงานวิจัยให้เพิ่มขึ้น 

เพื่อมงีานวิจัยรองรับนักศกึษาที่จะเข้าศกึษาในหลักสูตรฯ  

5. ควรเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัยให้กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุก

หลักสูตรฯ 

6. เสนอใหค้ณาจารย์ของคณะฯ และจากมหาวทิยาลัยในต่างประเทศมีการท างานวิจัยร่วมกัน 

7. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีการ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครตลอดปี และก าหนดวันสอบฯ ที่ชัดเจน 

 

  คณะกรรมการฯ รับทราบ และเสนอให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพื่อรวบรวม

ข้อมูลจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ ประกอบในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อเตรียมการเสนอ            

หลักสูตรฯ ให้กับคณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาต่อไป  

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

  

 

   (นางสาวสุทธิพร  ฟังเย็น)            (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ)์ 

         ผูบ้ันทึกรายงาน                กรรมการและเลขานุการฯ 
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(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

ประธานกรรมการฯ 

 

    

 

 

 



เอกสารแนบ 9 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

------------------------------------- 

  

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเหมาะสมและให้การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕                       

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

  ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทุกหลักสูตร          

ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  “คณะ”  หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะที่หลักสูตรสังกัด 

  “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะที่หลักสูตรสังกัด 

  “ประธานหลักสูตร”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการอาจารย์ประจํา

หลักสูตร   



 
 

๒

“อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจําซ่ึงแต่งตั้งโดย

อธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้

ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”  หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย          

แม่โจ้ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย 

  “ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ”  หมายความว่า  บุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญใน

สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซ่ึงอาจเป็นบุคลากรท่ีไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 

                   “อาจารย์ประจํา”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ            

ที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ซ่ึงมีหน้าที่

หลักทางด้านการสอนและการวิจัยโดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน

หลักสูตรที่เปิดสอน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน หรือหลักสูตรความร่วมมือ 

ของหลายสถาบัน อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจําของสถาบันอ่ืนให้ถือว่า                     

เป็นอาจารย์ประจําในความหมายของข้อบังคับนี้ด้วย 

                    “อาจาร ย์ประ จําบัณฑิต วิทยา ลัย” หมายความว่า  บุคคลภายในหรือ

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีโดยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยให้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา  

  “อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่า  ผู้ที่อธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมิได้เป็น                 

อาจารย์ประจําตามข้อเสนอแนะของคณบดี ให้ทําหน้าที่สอนนักศึกษาและรับผิดชอบรายวิชา                  

ตามความเช่ียวชาญของตนในแต่ละปีการศึกษา 

  “หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา   

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอน และผ่านการพิจารณารับทราบ           

จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว 

  “หลักสูตรแบบต่อเนื่อง”  หมายความว่า  หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตร

ปริญญาโทที่ใช้ช่ือสาขาวิชาเดียวกัน มีรายวิชาส่วนใหญ่ร่วมกัน มีอาจารย์ประจําหลักสูตร           

ชุดเดียวกัน และใช้ระบบบริหารแบบต่อเนื่อง 



 
 

๓

  “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ หรือภาคพิเศษ และร่วมศึกษา เว้นแต่          

จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 “อาจารย์ท่ีปรึกษา”  หมายความว่า  อาจารย์ท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษา 

จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ๑ คน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอีก

ไม่น้อยกว่า ๒ คน เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับแผนการศึกษา การสอบวัดคุณสมบัติ  

การสอบประมวลความรู้ ให้คําแนะนํา ควบคุมและสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือการ

ค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ์ ทั้งน้ี หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

  “ดุษฎีนิพนธ์”  หมายความว่า  เอกสารเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่เรียบเรียง

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ อันเป็นเหตุเป็นผล โดยศึกษาอย่างละเอียดและเป็นระบบในเชิง

วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาเอก เพ่ือให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่และอาจ

นําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยให้ถือ

ปฏิบัติตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม  

  “วิทยานิพนธ์”  หมายความว่า  เป็นเอกสารเชิงวิเคราะห์ที่เรียบเรียงจากข้อมูล                 

เชิงประจักษ์ที่เป็นเหตุเป็นผล โดยศึกษาอย่างละเอียด และเป็นระบบในเชิงวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ในระดับปริญญาโท ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้ถือ

ปฏิบัติตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย   

  “การค้นคว้าอิสระ”  หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

ของนักศึกษาในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบ ภายใต้คําปรึกษา ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย

โดยอนุโลม 

  “ปัญหาพิเศษ”  หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีระเบียบแบบ

แผนทางวิชาการของนักศึกษาในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบ ภายใต้คําปรึกษา ดูแลของอาจารย์           

ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์                    

ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 



 
 

๔

  “สารนิพนธ์”  หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาในหัวข้อ

ที่ได้รับความเห็นชอบ ภายใต้คําปรึกษา ดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้รับมอบหมาย 

โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม  

“ระยะเวลาการศึกษา” หมายถึง เวลาการศึกษาท้ังหมดที่นักศึกษาใช้เพ่ือ

การศึกษาและสร้างผลงานทางวิชาการที่กําหนดไว้ในหลักสูตร อันได้แก่ การเรียนรายวิชา            

การทํางานวิจัย และการเขียนดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหา

พิเศษ หรือสารนิพนธ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 

  ข้ อ  ๔  ใ ห้บัณ ฑิต วิทยา ลัย มี อํ านาจ  และห น้ า ที่  ดํ า เ นิ นการ  ควบ คุม                     

และอํานวยการให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

  ข้อ ๕ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซ่ึงปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับน้ีต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

  ข้อ ๖ เพ่ือให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปโดยเรียบร้อย           

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอาจออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด              

ตามข้อบังคับนี้ได้ 

  

หมวด ๒ 

การจัดการศึกษา 

-------------------- 

ส่วนที่ ๑ 

ระบบการศึกษา 

 

ข้อ ๗ การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีหนึ่ง ๆ 

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาค



 
 

๕

การศึกษาที่สอง ภาคการศึกษาปกติหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิด

ภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ แต่มีช่ัวโมงการศึกษา              

ในแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ 

ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นรายวิชา

และกําหนดปริมาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละรายวิชาเป็นหน่วยกิต การกําหนดหน่วย

กิตให้เทียบจากเกณฑ์กลาง ดังนี้ 

  (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า                   

๑๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  

  (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ ใ ช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง          

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  

  (๓ ) รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ ใ ช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า                     

๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  

  (๔) ดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่

น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

  หลักสูตรที่ใช้ระบบการศึกษาในระบบอ่ืน ต้องมีหลักเกณฑ์ในการคิดหน่วยกิต 

และรายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคอย่างชัดเจน โดยต้องปรากฏใน

เอกสารหลักสูตรด้วย 

ข้อ ๙ บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขสําหรับการลงทะเบียนบางรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษารายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของ

รายวิชาใดให้ถือว่าเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 

ข้อ ๑๐ ให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดการศึกษา โดยให้สาขาวิชา คณะ และอาจารย์

ประจําหลักสูตรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อํานวยการศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นักศึกษา 

ข้อ ๑๑ รายวิชาหนึ่ง ๆ ให้มีรหัสวิชา และช่ือรายวิชากํากับไว้  

 

 

 

 

 

 



 
 

๖ 

ส่วนที่ ๒ 

ระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ ๑๒ ระยะเวลาการศึกษาให้เริ่มนับตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน

แรกเข้าในหลักสูตรจนถึงภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาสอบผ่านและดําเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์

ของบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตร 

ข้อ ๑๓ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก จะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา

ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ในกรณีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก จะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

ข้อ ๑๔ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท จะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา 

ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา   

ข้อ ๑๕ ผู้ เ ข้ า ศึกษาในหลัก สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

  ข้อ ๑๖ ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยทําให้นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาการศึกษา ให้ยื่นคําร้องต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาโดยลําดับ และให้เสนอ

เรื่องต่อคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และอธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยให้เป็นไป

ตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย   

 

ส่วนที่ ๓ 

ภาษาที่ใชใ้นการศึกษา 

 

  ข้ อ  ๑๗  การ ศึกษา ในระ ดับบัณฑิต ศึกษาอาจ ใ ช้ภาษา ไทยและหรื อ

ภาษาต่างประเทศก็ได้ 

  ภาษาที่ใช้ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ 

หรือปัญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจําหลักสูตรกําหนด 

  

 

 

 



 
 

๗

ส่วนที่ ๔ 

หลักสตูรที่เปิดสอนและโครงสร้างหลักสูตร 

 

ข้อ ๑๘ หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 

(๑) ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา

นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

(ก) แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์         

ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทาง

วิชาการอืน่เพ่ิมข้ึนก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้ 

แบบ ๑.๑ นักศึกษาในแผนการศึกษาน้ี จะต้องสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามข้อ ๒๒ (๑) และจะต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘           

หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒ นักศึกษาในแผนการศึกษาน้ี จะต้องสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตามข้อ ๒๒ (๑) และจะต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒  

หน่วยกิต 

   ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ

คุณภาพเดียวกัน 

(ข) แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์ที่มี

คุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

  แบบ ๒.๑ นักศึกษาในแผนการศึกษาน้ี จะต้องสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามข้อ ๒๒ (๑) และจะต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖            

หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒ นักศึกษาในแผนการศึกษาน้ี จะต้องสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตามข้อ ๒๒ (๑) และจะต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘             

หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

   ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน            

และคุณภาพเดียวกัน 

(๒) ระดับปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖  

หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 



 
 

๘

 (ก) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ 

ดังนี้ 

แบบ ก ๑ นักศึกษาในแผนการศึกษาน้ี จะต้องสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตามข้อ ๒๒ (๒) และจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ 

หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน

ก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต  

แบบ ก ๒ นักศึกษาในแผนการศึกษาน้ี จะต้องสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตามข้อ ๒๒ (๒) และจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ 

หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  

 (ข) แผน ข นักศึกษาในแผนการศึกษาน้ี จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตามข้อ ๒๒ (๒) เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้อง

ทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

(๓) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจํานวน

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชา และหรือทาํวิจัยตามที่หลักสูตรกําหนด 

 

ส่วนที่  ๕ 

การบริหารหลักสูตร 

 

ข้อ ๑๙ ในแต่ละหลักสูตร ให้มี “อาจารย์ประจําหลักสูตร” ซ่ึงแต่งตั้งโดย

มหาวิทยาลัย มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน สําหรับองค์ประกอบและคุณสมบัติของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี บุคคลคนหนึ่งจะเป็นประธาน

หรืออาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นกรณี ดังนี้ 

    (๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา หากเป็นประธานหรืออาจารย์

ประจําหลักสูตรในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว อาจเป็นประธานหรืออาจารย์ประจําหลักสูตร          

ที่เป็นสหวิทยาการหรือพหุวิทยาการได้อีก ๑ หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์

กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว 

 

 

 



 
 

๙

    (๒) อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หากเป็นประธาน หรืออาจารย์

ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว อาจเป็นประธาน

หรืออาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก               

๑ หลักสูตร 

คุณสมบัติของผู้ทําหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําเท่านั้น 

เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหลักสูตรแบบควบระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อ ๒๐ ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ป ี           

และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

สําหรับตําแหน่งประธานหลักสูตร ให้ดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน  

ในกรณีที่ตําแหน่งประธานหลักสูตรว่างลง ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่

เป็นอาจารย์คนหนึ่งทําหน้าที่รักษาการประธานหลักสูตรและให้ดําเนินการแต่งตั้งประธาน

หลักสูตรคนใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ตําแหน่งดังกล่าวว่างลง 

           ข้อ ๒๑ ให้อาจารย์ประจําหลักสูตร มีอํานาจและหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ                

หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  

 

หมวด ๓ 

การรับเข้าศึกษา 

_______________ 

ส่วนที่ ๑ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

 

  ข้อ ๒๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องไม่เคยถูกคัดช่ือออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ 

อันเนื่องมาจากความประพฤติ และเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา และมีคุณสมบตัิทางการศึกษาดังนี้ 

(๑) ระดับปริญญาเอก 

(ก) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษา

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง  



 
 

๑๐ 

(ข) มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับเกียรตินิยมสําหรับผู้สําเร็จ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ หรือเทียบเท่าสําหรับ

ผู้สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

(ค) มีคุณสมบัติอื่นตามที่อาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรกําหนด

ในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 

(ง) ในกรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้วยระดับคะแนน                 

เฉล่ียสะสมตํ่ากว่า ๓.๕๐ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากข้อกําหนด อาจได้รับการพิจารณาให้เข้า

ศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

(๒) ระดับปริญญาโท 

(ก) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษา            

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง  

(ข) มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า ๒ .๕๐              

หรือเทียบเท่า  

(ค) มีคุณสมบัติอื่นตามที่อาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรกําหนด

ในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 

(ง) ในกรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้วยระดับคะแนน                

เฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๒.๕๐ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากข้อกําหนด อาจได้รับการพิจารณาให้เข้า

ศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

(๓) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญา

โท หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย

รับรองแล้ว และมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี            

หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย

รับรองแล้ว และมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

  ข้อ ๒๓  การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 



 
 

๑๑ 

  ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้สมัครกําลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 

การรับเข้าศึกษาจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้นั้นส่งหลักฐานการสําเร็จการศึกษาดังกล่าวให้แก่บัณฑิต

วิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด และวันที่สําเร็จการศึกษาต้องก่อนวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้า

ศึกษา 

  ข้อ ๒๕ ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะศึกษาเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา

เดียวกันมิได้ 

 

ส่วนที่ ๒ 

ประเภทของผู้เข้าศึกษา 

 

ข้อ ๒๖ ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 

(๑) นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในหลักสูตร

สาขาวิชาต่างๆ และศึกษาในเวลาราชการ 

(ก) นักศึกษาสามัญ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา             

โดยมิต้องทดลองเรียน 

(ข) นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา           

โดยให้ทดลองเรียน ในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาในระดับปริญญา

เอก หรือปริญญาโทแล้วแต่กรณีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ตามรายวิชาที่

อาจารย์ประจําหลักสูตรกําหนด โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า ๓ .๐๐                

จึงจะเปล่ียนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 

 ในกรณีที่นักศึกษาทดลองเรียนยังไม่อาจเปล่ียนสภาพตามวรรคแรก 

นักศึกษาสามารถศึกษาต่อไปอีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาระดับ

ปริญญาเอกหรือปริญญาโทแล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จึงจะเปล่ียนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ ในกรณีที่ไม่สามารถเปล่ียน

สภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

 

 

 

 

 



 
 

๑๒ 

(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน

หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ และศึกษาในเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการตามความเหมาะสม 

(๓) นักศึกษาร่วมศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน 

เพ่ือนําหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดได้ โดยต้องชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยไม่มีสิทธิรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร

จากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ และบัณฑิต

วิทยาลัย 

  ข้อ ๒๗ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา จะต้องไปรายงานตัว เพ่ือขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี ต้องปฏิบัติตามประกาศ

มหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ 

 

หมวด ๔ 

การลงทะเบียน 

_______________ 

ส่วนที่ ๑ 

การลงทะเบียนแรกเข้า 

 

  ข้อ ๒๘ ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาต้องลงทะเบียนแรกเข้าโดยยื่นเอกสาร        

และหลักฐานตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งลงทะเบียนเรียนและชําระค่าธรรมเนียม

การศึกษา และค่าธรรมเนียมพิเศษ (ถ้ามี) 

ส่วนที่ ๒ 

การลงทะเบียนรายวิชา 

 

  ข้อ ๒๙ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทะเบียน

รายวิชาที่อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะ และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข

ของรายวิชาใด ให้ถือว่า การลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นโมฆะ 

(๒) การลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีผลดังนี้ 



 
 

๑๓ 

(ก) นักศึกษาที่ลงทะเบียนพ้นวันกําหนดจะต้องชําระค่าปรับลงทะเบียนช้า

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(ข ) นักศึกษาที่ ไ ม่ลงทะเบียน และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา                   

ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยไม่แจ้งให้

มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมี                 

เหตุจําเป็น และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณี

พิเศษ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

(ค) ในกรณีที่นักศึกษายังค้างเฉพาะวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ 

หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ ให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะรายการท่ีเรียกเก็บเป็น             

รายภาคการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้น                 

จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

(ง )  มหา วิทยา ลัยจะไ ม่อนุมั ติ ใ ห้นั ก ศึกษาลงทะ เ บียนราย วิชา                    

เมื่อพ้นกําหนด ๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็น และได้รับอนุมัติ

จากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 

(๓) นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก                    

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคนใดคนหนึ่งที่ประธานมอบหมาย หรือผู้ที่ทํา

หน้าที่แทน 

(๔ )  นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร รายวิชาตามเงื่อนไข                   

ของอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย รวมแล้วได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต                  

ในภาคการศึกษาปกติ และได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน 

(๕)  การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบ                 

หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๖) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาใด ๆ ที่เคยได้รับระดับคะแนน B            

หรือสูงกว่ามิได้ 

(๗) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบ

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพ่ิม 

และบอกเลิกรายวิชา การเปล่ียนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผล และค่าธรรมเนียม

การศึกษา สําหรับรายวิชานั้น ๆ โดยอนุโลม 



 
 

๑๔ 

(๘) นักศึกษาอาจลงทะเบียนรายวิชาเพ่ือเป็นการเสริมความรู้ โดยไม่ต้อง

ประเมินผลในรายวิชานั้นก็ได้ ทั้งน้ี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก               

และอาจารย์ผู้สอน และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

การลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่ประเมินผลน้ี ให้บันทึกอักษร V ไว้ในระเบียนถาวร 

ทั้งน้ี นักศึกษาจะต้องเข้าฟังคําบรรยาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ในช้ันเรียนเป็นเวลา          

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด มิฉะนั้น จะถือว่าการลงทะเบียนในรายวิชานั้นเป็นโมฆะ 

(๙) ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่ใช่ดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์            

ซ่ึงต้องประเมินผลเป็นอักษร S, U หรือ V นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขอรับการประเมินเป็นอักษร 

S, U หรือ V ก่อนการลงทะเบียนรายวิชานั้น ๆ 

 

หมวด ๕ 

การสอบและประเมินผลการศึกษา 

_______________ 

ส่วนที่ ๑ 

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 

  ข้อ ๓๐ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ 

ครั้ง 

ข้อ ๓๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้คะแนน (Grading System) และแต้มระดับ

คะแนน (Grade Point) ในการประเมินผล 

  ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระบบการให้คะแนน ให้แบ่งระดับคะแนนเป็น

อักษร โดยมีแต้มระดับคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังนี้ 

  อักษร  ผลการศึกษา    แต้มระดับคะแนน 

    A  ดีเยี่ยม (Excellent)    ๔.๐๐ 

    B+  ดีมาก (Very Good)    ๓.๕๐ 

    B  ดี (Good)     ๓.๐๐ 

   C+  ค่อนข้างดี (Above Average)   ๒.๕๐ 

    C  ปานกลาง (Average)    ๒.๐๐ 

    D+  ค่อนข้างอ่อน (Below Average)   ๑.๕๐ 

    D  อ่อน (Poor)     ๑.๐๐ 



 
 

๑๕ 

    F  ตก (Fail)     ๐.๐๐ 

  ในกรณีที่เป็นรายวิชาซ่ึงไม่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ศึกษา ให้มีวงเล็บกํากับ

ตัวอักษรระดับคะแนนไว้ด้วยและไม่นําผลการศึกษามาคํานวณ 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดให้มีการประเมินผลในรายวิชาใด โดยไม่มีแต้ม

ระดับคะแนนให้แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นด้วยอักษร ดังนี้ 

 อักษร  ผลการศึกษา 

   S  ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

     หรือแสดงว่านักศึกษาสอบผ่าน 

   U  ผลการศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory) 

     หรือแสดงว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่รายวิชาใดมิได้ทําการประเมินผลหรือไม่มีการประเมินผล 

ภายในกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา การรายงานผลการศึกษา

รายวิชานั้นอาจแสดงด้วยอักษร ดังต่อไปนี้ 

 อักษร  ผลการศึกษา 

 I  ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

   V  ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟังโดยไม่มีการประเมินผล

และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (Visitor) 

    Op  การค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษ/การฝึกความเช่ียวชาญ

อาชีพ เฉพาะหลักสูตรในแผน ข อยู่ในระหว่างดําเนินการศึกษา ได้ผลเป็นที่พอใจ แต่ยังไม่แล้ว

เสร็จสมบูรณ์ (On Progress) 

   W  ถอนรายวิชาในกําหนดเวลา (Withdrawn) 

(๑) การให้ I ในรายวิชาใดจะทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(ก) นักศึกษาทํางาน และศึกษาส่วนหนึ่งของรายวิชาน้ัน ยังไม่ครบถ้วน 

และอาจารย์ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สมควรประเมินผลข้ันสุดท้าย 

(ข) นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยสาเหตุป่วย หรือเหตุสุดวิสัย                 

บางประการ โดยมีใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอ่ืนที่เช่ือถือได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก                

ประธานหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 

(๒) ถ้านักศึกษาได้อักษร I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องดําเนินการขอประเมินผล               

เพ่ือเปล่ียนอักษร I ให้เป็นระดับคะแนนหรืออักษร S หรือ U ก่อนสัปดาห์เรียนสุดท้ายของภาค

การศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียน หากพ้นกําหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ



 
 

๑๖ 

เปล่ียนอักษร I เป็นอักษร F หรือ U ทันที สําหรับอักษร I เมื่อเปล่ียนเป็นระดับคะแนนในภาค

การศึกษาถัดไปแล้ว จะนําไปคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษาที่ได้รับอักษร I ด้วย 

ข้อ ๓๔ รายวิชาของแต่ละสาขาวิชาในระดับปริญญาเอก ที่นําผลการเรียนมา

ประเมินผลเพ่ือการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องได้รับคะแนน ไม่ต่ํากว่า B หากได้ต่ํากว่าน้ี 

จะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นซํ้าอีก จนกระทั่งได้ระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า B  

  สํ าหรับราย วิชาของแ ต่ละสาขา วิชา ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต                   

ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ที่นําผลการเรียนมาประเมินผลเพ่ือการ

สําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า C หากได้ต่ํากว่าน้ี จะต้องลงทะเบียนใน

รายวิชานั้นซํ้าอีก จนกระทั่งได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า C  

  รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U นักศึกษาจะต้องได้อักษร 

S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นซํ้าอีก จนกระทั่งได้อักษร S 

ข้อ ๓๕ การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสําหรับภาคการศึกษา และแต้มระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมให้คํานวณทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน และให้ใช้น้ําหนักของหน่วยกิตด้วย              

ยกเว้นรายวิชาที่มีวงเล็บกํากับตัวอักษรระดับคะแนนตามข้อ ๓๑ วรรคสุดท้าย และรายวิชาที่

ได้รับอักษร S, U, I, V, Op หรือ W 

ในการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นําผลคูณของจํานวนหน่วยกิต          

กับแต้มระดับคะแนนทุก ๆ รายวิชามารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของรายวิชา

ทั้งหมด โดยการหารนี้ให้มีเลขทศนิยมสองตําแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ 

ข้อ ๓๖ ทุกราย วิชา ที่ ล งทะ เ บียนจะ ต้อง บัน ทึกผลไ ว้ ในระ เ บียนถาวร                 

ยกเว้นรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้มีการถอนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ให้ใช้อักษร S หรือ U และในระหว่าง

ที่ดําเนินการศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักอาจให้อักษร S หรือ U ในหน่วยกิตใดก็ได้ ในกรณีให้

อักษร U ถือว่าไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนซํ้าในหน่วยกิตนั้น ๆ 

  ข้อ ๓๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๓๘ ให้นักศึกษาเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 

ภายในภาคการศึกษาปกติที่ ๓ นับแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแรกเข้า 

การขอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ผ่านความเห็นชอบของประธานหลักสูตร             

เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



 
 

๑๗ 

  กรณีถูกพักการศึกษาหรือลาพักการศึกษา ให้นักศึกษาดําเนินการตามวรรคแรก

และวรรคสอง มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  ในกรณีที่นักศึกษายังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์

ประจําหลักสูตรคนใดคนหนึ่งที่ประธานหลักสูตรมอบหมาย ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา จนกว่าจะ

มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หากไม่มีอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้คณะแต่งต้ังอาจารย์ในคณะ

คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรหรือ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

ส่วนที่ ๒ 

การสอบภาษาต่างประเทศ 

 

  ข้อ ๓๙ นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ                

ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๖ ภาคการศึกษาปกติที่ลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษา

ปริญญาเอก และ ๔ ภาคการศึกษาปกติที่ลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาโท นับแต่ข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพักการศึกษา 

นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้น

สภาพจากการเป็นนักศึกษา 

 

ส่วนที่ ๓ 

การสอบวัดคุณสมบัติ 

 

  ข้อ ๔๐ การสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพ่ือประเมินความ

พร้อม และความสามารถของนักศึกษาว่า มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และทําดุษฎีนิพนธ์ได้  

ข้อ ๔๑ ใ ห้บัณฑิตวิทยาลัยแต่ง ต้ังอาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยตาม

ข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๔ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน เป็นคณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติ 

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการดําเนินการสอบให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจําหลักสูตร

กําหนด  



 
 

๑๘ 

ข้อ ๔๒ นักศึกษาที่มีสิทธิสมัครสอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษาในสาขาวิชานั้น

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และในภาคการศึกษาท่ีสมัครสอบจะต้องลงทะเบียน

เรียนอยู่ด้วย 

ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบ จะต้องยื่นคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคนใดคนหน่ึงที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักมอบหมาย และประธานหลักสูตร 

ทั้งนี้ ก่อนกําหนดวันสอบอย่างน้อย ๑๕ วันนับแต่วันที่บัณฑิตวิทยาลัยประทับตรารับคําร้อง 

ข้อ ๔๔  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้ ๑ ครั้ง การสอบแก้ตัว              

ต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไป นับตั้งแต่การสอบครั้งแรก หากสอบ            

แก้ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะนํามาใช้              

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกไม่ได้ 

ข้อ ๔๕ การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 

นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ 

ให้ลาพักการศึกษา  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๔๖ ให้ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลการสอบโดยผ่าน                     

ประธานหลักสูตร ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากวันสอบเสร็จ มิฉะนั้นให้ถือว่า

นักศึกษาสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 

 

ส่วนที่ ๔ 

การสอบประมวลความรู ้

 

ข้อ ๔๗ การสอบประมวลความรู้ สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท 

          การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบ เพ่ือประเมินว่า 

เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว มีความรอบรู้นอกเหนือจากทําวิทยานิพนธ์ หรือการ

ค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ์ เป็นที่น่าพอใจ 

 นกัศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ จะต้อง 

 (๑) ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในระดับปริญญาเอกตามหลักสูตรและแผนการ

ศึกษา โดยไม่นับรวมหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ 

 (๒) มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 

 (๓) ได้ระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาในวิชาบังคับไม่ต่ํากว่า B 



 
 

๑๙ 

 (๔) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ไม่เกินหกภาคการศึกษาปกติท่ีลงทะเบียน

เรียน นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

หรือถูกส่ังพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

 (๕) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนการสอบดุษฎีนิพนธ์ 

นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ จะต้องสอบผ่าน

รายวิชาในหลักสูตรตามแผนการศึกษามาแล้ว ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๑ ให้อยู่ในเงื่อนไขและดุลยพินิจของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรประจําสาขาวิชา ทั้งนี้ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษา

ปกติ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก

การศึกษา หรือถูกส่ังพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และจะต้องสอบ

ผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ 

(๒) หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ จะต้อง 

(ก) สอบผ่านรายวิชาในระดับปริญญาโทตามหลักสูตรและแผนการศึกษา

มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยไม่นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

(ข) มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 

(ค) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติที่

ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพัก

การศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

(๓) หลักสูตรแผน ข จะต้อง 

(ก) สอบผ่านรายวิชาในระดับปริญญาโทตามหลักสูตรและแผนการศึกษา

มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยไม่นับรวมหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ  

หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ 

(ข) มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 

(ค) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติ               

ที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพัก

การศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๔๘ ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ทั้งนี้ ก่อนกําหนดวันสอบอย่างน้อย ๑๕ วัน นับแต่วันที่บัณฑิต

วิทยาลัยประทับตรารับคําร้อง 



 
 

๒๐ 

กรณีการขอยกเลิกการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาต้องยื่นคําร้องแจ้งให้

บัณฑิตวิทยาลัยทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๓ วัน และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ 

ข้อ ๔๙ เพ่ือให้การดําเนินการสอบประมวลความรู้เป็นไปอย่างได้มาตรฐาน 

บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการสอบประมวลความรู้ ตามที่อาจารย์

ประจําหลักสูตรเสนอ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน ทั้งน้ี วิธีการสอบให้เป็นไปตามที่

อาจารย์ประจําหลักสูตรกําหนด 

ข้อ ๕๐ เกณฑ์การสอบผ่านประมวลความรู้ ให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจํา

หลักสูตรกําหนด 

ข้อ ๕๑ การสอบประมวลความรู้อาจเป็นการสอบข้อเขียน และหรือการสอบ 

ปากเปล่า ทั้งนี้ การสอบและการรายงานผลการสอบแต่ละคร้ังต้องเสร็จส้ินภายใน ๔๕ วันนับแต่

วันสอบวันแรก มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในครั้งนั้น 

การรายงานผลสอบ ให้ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้รายงานผลการ

สอบผ่านประธานหลักสูตรหรือคณบดีที่นักศึกษานั้นสังกัดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๕๒ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ ๑ ครั้ง ภายในเวลา ๑๒๐ วัน 

หลังจากวันสอบครั้งแรก ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติที่ลงทะเบียนเรียนนับแต่ภาค

การศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา หากสอบแก้ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

ส่วนที่ ๕ 

หลักเกณฑ์การทําและสอบดุษฎีนิพนธแ์ละวิทยานิพนธ ์

 

  ข้อ ๕๓  การทําดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ นักศึกษาอาจเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์ 

หรือวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ ทั้งน้ี อยู่ในข้อกําหนดของหลักสูตร               

และดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

ข้อ ๕๔ การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 

(๑) ระดับปริญญาเอก เมื่อผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

แล้ว นักศึกษามีสิทธิเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน 

โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และประธาน

หลักสูตร แล้วนําส่งโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย ไม่เกินวันสุดท้ายของภาคการศึกษา



 
 

๒๑ 

ปกติที่ ๕ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้

ลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิต

วิทยาลัยแล้ว ให้นักศึกษายื่นคําร้องขออนุมัติการเปล่ียนแปลงพร้อมช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตร  

หากเป็นการขอเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องปฏิบัติ

เสมือนการเสนอขออนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ใหม่ กรณีน้ีการนับเวลาครบกําหนด ๑๘๐ วัน        

เป็นต้นไป ต้องนับวันที่ได้รับอนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ฉบับหลังสุด 

นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการทําดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย               

ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

(๒) ระดับปริญญาโท เมื่อนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา

ปกติ และมีสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ นักศึกษามีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิต

วิทยาลัย และโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบ

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 

โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และประธาน

หลักสูตร แล้วนําส่งโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยไม่เกินวันสุดท้ายของภาคการศึกษา

ปกติที่ ๓ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้

ลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

การเปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิต

วิทยาลัยแล้ว ให้นักศึกษายื่นคําร้องขออนุมัติการเปล่ียนแปลงพร้อมช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร  

หากเป็นการขอเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องปฏิบัติ

เสมือนการเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ กรณีนี้การนับเวลาครบกําหนด ๙๐ วันเป็นต้น

ไป ต้องนับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับหลังสุด 

นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย              

ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๕๕ วันสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายต้องสอบก่อนวันครบ

กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

(๑) ระดับปริญญาเอก การสอบดุษฎีนิพนธ์จะกระทําได้ต่อเมื่อ 

(ก) ลงทะเบียนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 



 
 

๒๒

(ข) สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศแล้ว 

(ค) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว  

(ง) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ กรณีนักศึกษา แบบ ๒ 

(จ) ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา 

โดยให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้ตั้งแต่หลังโครงร่างได้รับ

อนุมัติแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน และต้องก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่บัณฑิต

วิทยาลัยประทับตรารับคําร้องขอสอบของนักศึกษา พร้อมทั้งส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่างที่มีรูปแบบ

สมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี ดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่างดังกล่าวเมื่อได้จัดส่งแล้วมิให้มีการ

แก้ไขเปล่ียนแปลงก่อนการสอบ 

  ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ 

คน  ประกอบด้วย  

(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน ทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการสอบ 

(ข) อาจารย์ที่ปรึกษา 

(ค) กรรมการสอบ ๑ คน มาจากสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนหรือสาขาวิชา

ที่ใกล้เคียง และไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา  

ทั้งนี้ ผลการสอบดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบ

การส่งผลการสอบให้อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักจัดส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๗ วันหลังจากเสร็จ

ส้ินการสอบ  

สําหรับการประเมินเชิงคุณภาพดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการสอบอาจจะประเมิน 

ในวันสอบดุษฎีนิพนธ์ แล้วจัดส่งแบบประเมินให้บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกับผลการสอบ                  

หรือประเมินหลังจากนักศึกษาจัดทําดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งแบบ

ประเมินให้บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกับดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยให้คณะกรรมการสอบระบุ         

การประเมินเชิงคุณภาพ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง ระดับใดระดับหนึ่ง และให้บัณฑิตวิทยาลัย

ประทับระดับการประเมินคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ลงในดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์   

                    กรณีการสอบดุษฎีนิพนธ์ไ ม่ ผ่าน  นักศึกษามีสิทธิสอบแก้ตัวไ ด้  ๑  ครั้ ง                

ภายใน  ๑๒๐ วัน หลังจากวันสอบครั้งแรกและไม่เกินระยะเวลาในการศึกษาที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๓ 

หากสอบแก้ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

 



 
 

๒๓

  ในวันสอบดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ครบตามจํานวน                 

ที่กําหนดไว้มาดําเนินการสอบจึงจะถือว่าการสอบน้ันมีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบตาม

จํานวนที่กําหนดไว้ ให้เล่ือนการสอบออกไป ทั้งน้ี ต้องดําเนินการให้เสร็จส้ินภายใน ๑๕ วัน                 

นับจากวันกําหนดสอบครั้งแรก 

(๒) ระดับปริญญาโท การสอบวิทยานิพนธ์จะกระทําได้ต่อเมื่อ 

(ก) ลงทะเบียนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

(ข) สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศแล้ว 

(ค) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้แล้ว  

(ง) ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา 

โดยให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้ตั้งแต่หลังโครงร่างได้รับ

อนุมัติแล้วไม่น้อยกว่า  ๗๕ วัน และต้องก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่บัณฑิต

วิทยาลัยประทับตรารับคําร้องขอสอบของนักศึกษา พร้อมทั้งส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่างที่มีรูปแบบ

สมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ฉบับร่างดังกล่าวเมื่อได้จัดส่งแล้วมิให้มีการ

แก้ไขเปล่ียนแปลงก่อนการสอบ 

  ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๔ 

คน  ประกอบด้วย  

(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์ ซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน ทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการสอบ 

(ข) อาจารย์ที่ปรึกษา  

ทั้งนี้ ผลการสอบวิทยานิพนธ์จะต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบ

การส่งผลการสอบให้อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักจัดส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๗ วันหลังจากเสร็จ

ส้ินการสอบ  

สําหรับการประเมินเชิงคุณภาพวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบอาจจะประเมิน 

ในวันสอบวิทยานิพนธ์ แล้วจัดส่งแบบประเมินให้บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกับผลการสอบ                    

หรือประเมินหลังจากนักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยให้คณะกรรมการสอบระบุ        

การประเมินเชิงคุณภาพ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง ระดับใดระดับหนึ่ง และให้บัณฑิตวิทยาลัย

ประทับระดับการประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์ลงในวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์              

                       กรณีการสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบแก้ตัวได้ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ 

วัน หลังจากวันสอบครั้งแรกและไม่เกินระยะเวลาในการศึกษาที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๔ หากสอบแก้

ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 



 
 

๒๔

  ในวันสอบวิทยานิพนธ์จะต้องมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบตามจํานวนที่

กําหนดไว้มาดําเนินการสอบจึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบตามจํานวน

ที่กําหนดไว้ ให้เล่ือนการสอบออกไป ทั้งน้ี ต้องดําเนินการให้เสร็จส้ินภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน

กําหนดสอบครั้งแรก 

(๓) การทําการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ  

ระดับปริญญาโท ในหลักสูตร แผน ข 

การเสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญ

อาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีสภาพเป็นนักศึกษา

สามัญ  นักศึกษามีสิทธิเสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความ

เช่ียวชาญอาชีพ เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และโครงร่างจะต้องได้รับอนุมัติก่อนสอบไม่น้อย

กว่า ๖๐ วัน 

โครงร่างการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ                

ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตร แล้วนําส่งโครงร่างฉบับ

สมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยไม่เกินวันสุดท้ายของภาคการศึกษาปกติที่ ๔ นับแต่ภาคการศึกษาแรก

ที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือถูกส่ังพัก

การศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งน้ี โครงร่างการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ 

หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ จะต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการลงทะเบียนเรียน

วิชาการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ มิฉะนั้นจะถือว่าการ

ลงทะเบียนเป็นโมฆะ 

หากเป็นการขอเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ 

หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ นักศึกษาต้องปฏิบัติเสมือนการเสนอขออนุมัติโครงร่างการ

ค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพใหม่ กรณีน้ีการนับเวลาครบ

กําหนด ๖๐ วันเป็นต้นไป ต้องนับวันที่ได้รับอนุมัติโครงร่างการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ 

หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพฉบับหลังสุด 

ข้อ ๕๖ วันสอบการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญ

อาชีพ ครั้งสุดท้ายต้องสอบก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๑๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ 

วัน และการสอบการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความเชี่ยวชาญอาชีพ จะกระทํา

ได้ต่อเมื่อนักศึกษา 

(๑) สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศแล้ว 

(๒) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้แล้ว 



 
 

๒๕

(๓) ลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความ

เช่ียวชาญอาชีพแล้ว 

(๔) ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา 

โดยให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้ตั้งแต่หลังโครงร่างได้รับ

อนุมัติแล้วไม่น้อยกว่า  ๔๕ วัน และต้องก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่บัณฑิต

วิทยาลัยประทับตรารับคําร้องขอสอบของนักศึกษา พร้อมทั้งส่งการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหา

พิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพฉบับร่างที่มีรูปแบบสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ทั้งน้ี การค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพฉบับร่างดังกล่าว          

เมื่อได้จัดส่งแล้วมิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนการสอบ 

  ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 

หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักทําหน้าที่เป็น

ประธานกรรมการสอบ ทั้งนี้ ผลการสอบการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความ

เช่ียวชาญอาชีพจะต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบ 

                   การส่งผลการสอบให้อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักจัดส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๗ 

วันหลังจากเสร็จส้ินการสอบ 

ในวันสอบการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ                     

จะต้องมีคณะกรรมการสอบครบตามจํานวนที่กําหนดไว้มาดําเนินการสอบ จึงจะถือว่าการสอบ

นั้น มีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ให้เ ล่ือนการสอบออกไป                    

ทั้งนี้ ต้องดําเนินการให้เสร็จส้ินภายใน ๑๕ วัน นับจากวันกําหนดสอบครั้งแรก 

ข้อ ๕๗ การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความ

เช่ียวชาญอาชีพข้ันสุดท้าย หลังจากที่นักศึกษาเสนอเอกสารฉบับสมบูรณ์แล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

หลัก เป็นผู้ประเมินผลโดยใช้อักษรแต้มระดับคะแนนและนําไปคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสม 

นักศึกษาที่ยังไม่สามารถเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ              

หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ เพ่ือขอสอบได้ให้บันทึกอักษร Op ไว้ในระเบียนการศึกษา              

และในกรณีที่ไม่มีรายวิชาอ่ืนลงทะเบียนอีกให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อ ๒๙ (๒) (ค) จนกว่า              

จะสําเร็จการศึกษา 

 

 



 
 

๒๖ 

ข้อ ๕๘ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ 

หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพแล้วไม่สามารถสอบผ่าน และจัดส่งรายงานการค้นคว้าอิสระ 

หรือปัญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายใน ๓ ภาคการศึกษาปกตินับแต่ภาคการศึกษา

ที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรก โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกส่ังพักการศึกษาด้วย                     

ให้ถือว่าสอบตกได้แต้มระดับคะแนน F 

ข้อ ๕๙ การทําดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหา

พิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๕๓ ถึงข้อ ๕๘ ให้ออกเป็น

ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

การทําการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ 

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ออกเป็นระเบียบหรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

 

หมวด ๖ 

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการศึกษา 

_______________ 

ส่วนที่ ๑ 

การเปลี่ยนสาขาวิชา 

 

ข้อ ๖๐ การเปล่ียนสาขาวิชาเอก หรือการเปล่ียนแผนการศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบหรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

  การเปล่ียนสาขาวิชาเอก หรือการเปล่ียนแผนการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

ส่วนที่ ๒ 

การพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

 

  ข้อ ๖๑ ให้นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษา 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 



 
 

๒๗

(๔) โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 

(๕) ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อหนึ่งข้อใด ตามข้อ ๒๒ 

(๖) ไม่ลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นับแต่วัน

เปิดภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ ๒๙ (๒) (ข) และ ๒๙ (๒) (ค) 

(๗) ลาพักการศึกษาติดต่อกันเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ

จากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 

(๘) เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ 

และข้อ ๑๕ 

(๙) เป็นนักศึกษาทดลองเรียนที่ไม่สามารถเปล่ียนแปลงสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ

ตามข้อ ๒๖ (๑) (ข) 

(๑๐) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ ๓๙ 

(๑๑) เป็นนักศึกษาปริญญาเอกท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ ๔๔            

และข้อ ๔๕ 

(๑๒) เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ไม่ผ่าน ตามข้อ ๕๔ (๑) 

(๑๓) ไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ตามข้อ ๕๒ 

(๑๔) ไม่ผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๕๕  

(๑๕) นักศึกษาระดับปริญญาโท ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๑๖) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๑๗) ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออกจากมหาวิทยาลัย 

(๑๘) มหาวิทยาลัยส่ังให้พ้นสภาพนอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ส่วนที่ ๓ 

การลาพักการศึกษา 

 

ข้อ ๖๒ การลาพักการศึกษาให้ปฏิบัติตามกฎดังต่อไปนี้ 

(๑ ) นักศึกษาใหม่ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา                     

ในภาคการศึกษาแรก เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ 



 
 

๒๘

(๒) ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาอาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษา

ใดภาคการศึกษาหนึ่งได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (ถ้ามี) ประธาน

หลักสูตร และคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนและประสงค์จะลาพักการศึกษาให้มาดําเนินการลาพัก

การศึกษา เพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น

จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  (๓) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมซ่ึงเรียกเก็บเป็น                   

รายภาคการศึกษาแต่ต้องชําระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก          

ยกเว้นภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

  (๔) การลาพักในระหว่างภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติก่อนวันเริ่มการสอบไล่                  

ภาคการศึกษานั้น รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันจะบันทึกอักษร W ในระเบียน

ถาวร 

  (๕) นักศึกษาจะลาพักการศึกษาติดต่อกันเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติมิได้          

เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 

  (๖) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลา

การศึกษาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๒ และไม่มีสิทธิได้รับการเสนอช่ือเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาตามที่

ระบุไว้ในข้อ ๖๘ และในระหว่างการลาพักการศึกษา นักศึกษาไม่มีสิทธิดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ

การสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษ หรือการฝึกความ

เช่ียวชาญอาชีพ   

 

ส่วนที่ ๔ 

การกลับเข้าเป็นนักศึกษา การรับโอนและการเทียบโอน 

 

  ข้อ ๖๓ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ที่ พ้ น ส ภ าพก า ร เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า                     

ตามข้อ ๖๑ (๓) ข้อ ๖๑ (๖) และข้อ ๖๑ (๑๖) อาจขอสภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖๔ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ              

๖๑ (๓) ข้อ ๖๑ (๖) และข้อ ๖๑ (๑๖) เมื่อได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษา

ใหม่ได้ อาจนําบางรายวิชาที่เคยศึกษาไว้เดิมมาใช้ใหม่ได้อีก โดยให้เป็นไปตามระเบียบหรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัย 



 
 

๒๙

ข้อ ๖๕ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ              

๖๑ (๑๗) และข้อ ๖๑ (๑๘) จะไม่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอีก 

ข้อ ๖๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ส่วนที่ ๕ 

การสําเร็จการศึกษา 

 

  ข้อ ๖๗ การเสนอช่ือเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะจบ

หลักสูตรการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย

โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ประธานหลักสูตร และคณบดี ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้เตรียมตรวจหลักฐานต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า 

ข้อ ๖๘ ให้นักศึกษาที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือขออนุมัติปริญญาต้องผ่านเงื่อนไข

ต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตร 

(๒) สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ ๓๙ 

(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ ๔๐ หรือสอบผ่านการสอบประมวล

ความรู้ ตามข้อ ๔๗ 

  (๔) สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหา

พิเศษ หรือการฝึกความเช่ียวชาญอาชีพ  

  (๕) เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๖) ได้รับอนุมัติและส่งดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ           

หรือปัญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายในกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๑๒          

ถึงข้อ ๑๕ 

   (๗) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

   (๘) ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย และหรือหนี้สินอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู้ 

  ข้อ ๖๙ ในกรณีที่มิได้กําหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎเกณฑ์               

ในระดับบัณฑิตศึกษาให้นําระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีมาใช้บังคับ             

โดยอนุโลม 



 
 

๓๐ 

ข้อ ๗๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจออกระเบียบ 

ประกาศ หรือกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจวินิจฉัยการดําเนินการ

ใดๆ ตามข้อบังคับนี้ 

 

   ประกาศ ณ วันที่   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

(นายอํานวย ยศสุข) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

 



เอกสารแนบ 10 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข 
เพ่ือการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









เอกสารแนบ 11 

บันทึกความร่วมมือกับ Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
 คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah 
Mada, Indonesia ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







เอกสารแนบ 12 

บันทึกความร่วมมือกับ Vietnam National University of Agriculture, Vietnam 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Vietnam National University of Agriculture, 

Vietnam ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





เอกสารแนบ 13 

บันทึกความร่วมมือกับ National Chung Hsing University, Taiwan 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ National Chung Hsing University, Taiwan                

ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between

Maejo University, Chiang Mai, Thailand

and

National Chung Using University, Taichung,Taiwan

I. Puf!)Ose

The purpose of this Memorandum of Understanding (MOD) is to provide a mutually beneficial
framework for researc~ educatio~ tIaining. and academic cooperation between Maejo
University and the National Chung Hsing University.

n. Scope and Objectives

Maejo University and. the National Chung Hsing University mutually agree to procedures for
cooperation as defined in this MOU. Both parties agree that this cooperation win be mutually
beneficial and hereby state their intentions to collaborate with respect to research, education,
training, and academic cooperation.

llI. Cooperative Activities

Both parties agree that cooperative activities developed under this MOU may consist of the
following:

. Staff exchanges

. Student exchanges

. Collaborative research activities

. Seminars, summer schools and workshops

. Any other activities as may be agreed by both parties.

IV. Implementation Aiueements

Each activity arising out of the. cooperation under this MOU .agreed in .detail and funding
arrangements will be. agreed before the start of any activity. Each such agreement shall be
developed by means of common written consent on the part of the duly authorized
representatives on behalf of the parties. Each agreement shall be subject to the budgetary and
administrative procedures of the host institution.



v. ModificationoftheMOU

Modifications to the terms of this MOU .shall be in writing mutually approved by Maejo
University and the National Chung Hsing University.

VI. Duration and Term of the MOU

This MOU shall become effective on the date of final signature and shall be valid for 5 years
upon which it may be renewed by consent of both. parties. The MOU may be terminated by
either party upon ninety (90) days written notice to the other party. Tennination shall be without
penalty. If this MOU should be terminated, neither party shall be liable for any monetary or
other losses which may result.

Unless otherwise agreed by all parties, any activity already underway upon term~tion of the
agreement shall be completed as specified in the agreement and payment shall be made for such
activity up to completion on the terms mutually agreed for that activity.

VTI. Expenses

Any obligation or expense incurred by Maejo University or the National Chung Hsing University
under this MOU shall be the sole responsibility of that institution. Each participant in any
activity under this MOU shall be responsible for his (her) own travel, accommodations, meals
and all incidental and medical expenses unless otherwise negotiated in advance.

VllI. Intellectual Property

During the course of the collaborative activities envisaged by the agreement, the partiac;
anticipate that either party may introduce intellectual property and agree that such intellectual
property shall remain the prqperty of the party introducing the same.. Should any intellectual
property be conceived by. either or both pattiac; in the peIformance of this agreement then such
intellectual property shall be owned by the party or partiac;conceiving the same. Should either
party wish to consider the commercial exploitation of any intellectual property conceived in the
peIformance of this agreement then they shall discuss the opportunities for such with the other
party in good faith.

IX. Governini! Law and Jurisdiction

It is the intention.of both parties that any disagreement or dispute arising from this agreement
shall be settled amicably. If this is not possible both parties will agree to take the matter to
arbitration by a third party acceptable to both parties.

This MOU and any matter arising from or in connection with it (and the negotiations between
the parties in connection with the Project) shall be governed by and construed in accordance with
English law and each party. irrevocably agrees to submit to the non-exclusive jurisdiction of the
English courts over any claim or matter arising from or in connection with this Agreement.



X Language

The parties do not intend this MOU to be legally binding (save for clauses IX. X and XI which
will become immediately binding on the parties on. the date on which the last party signs this
MOD) and accordingly none of the parties shall have any obligation to any of the others (save in
respect of clauses IX. X and XI) until formal contracts reflecting and/or providing for the matters
contemplated in this MOll have been signed and exchanged between the parties.

Signed on behalf of
Maeiou

.

71Cl:-- '''''1 ~

Professor Chamnian Yosraj.
President

DATE: f/I)oj.
"

'-(}'f ,

,--~-

Signed on behalf of
National Chung Using University

DATE:~II

- --~---~_._-_._-



เอกสารแนบ 14 

บันทึกข้อตกลงกับ National Chia Yi University, Taiwan 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ National Chia Yi University, Taiwan  ในด้าน

วิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPPLEMENTAL
MEMORANDUM OF AGREEMENT

between

Horticulture Technology Center
(National Chiayi University, R.O.C.)

and

Orchid and Ornamental Horticulture Center
(Maejo University, Thailand)

under the

Agreement for Academic Cooperation and Exchange Between
National Chiayi University and Maejo University

This supplemental Memorandum of Agreement is made and as part of the exi~ng Memorandum
of Agreement between the National Chiayi University and Maejo University and entered into this
13'"day of March 2010, by and between the:

The Horticulture Technology Center, a duly recognized intemal unit of the NATIONAL
CHIAYI UNIVERSITY widl principal address at 300 Syuefil Road, Chiayi City 60004, Taiwan
Republic of China, represented herein by its Vice-President, Dr. Shen Tsai-Mu, and referred to as
NCYU-IITC;

and

Tile Orchid and Ornamental Horticulture Center, one of the centers operating under the
direct supervision and management of MAEJO UNIVERSITY, a state-run institution of higher
learning with principal address at Sansai, Chiang Mai, Thailand represented herein by its Vice-
President, Dr. ChaIllnian Yosraj and referred to as ~-OOHC;

Scope of the Cooperation

Subject to mutual consent, the areas of cooperation will include any activity at either lUliversity as
felt desirable and feasible on eidier side and that bodl sides feel to contribute to die fosteling and
development of dIe cooperative relationship between dIe two universities.

Cooperation shall be carried out through such activities as:

1/3

--~--
---



1. Exchange of faculty and staff. Both parties will organize delegations for mutual academic or
administrative visit in view of the cooperation needs between the two parties. The visiting
party will be responsible for the cost of international transportation while the local party will
be responsible for the cost of local transportation and accommodation of the visiting
delegation. The number of delegates from each party and the duration of visiting will be
equated during the duration of cooperation.

2. Exchange of scientists. Both parties will send scientists and horticulturists to visit the other
party mutually. The visiting scientists and horticulturists will give lectures or conduct
training for staff and graduate students, or participate in seminars and academic meetings.
The visiting scientists and horticulturists will be financed by both parties with reference to
Item 1 of this agreement

3. Training of undergraduate and graduate students. Both parties will send 1-2 undergraduate
and graduate students mutually for training at the other party. Both parties will provide
necessary research environment and facilities and accommodation related to their study.
The number of students from each party and the duration of visiting shall be equated
during the duration of cooperation.

4. Both parties should enhance the cooperation in orchids and ornamental horticulture plants
particularly by carrying out some research programs of mutual interest and joint research
activities and publications.

5. Staff training. Both parties will send 2 to 3 staff members mutually td"'undergo a 3 to 6
months training at other party each year. Both parties will provide necessary research
environment and facilities, local transportation and accommodation related to their study.
Financial aspect is referred to Item 1 of this MOU.

The temIS of cooperation for each specific activity implemented wIder this Supplemental

Memorandum o[ Understanding shall be mutually discussed and agreed upon in writing by both

parties prior to the initiation of dlat activity. Each institution shall designate a liaison officer to

develop and coordinate the specific activities agreed upon.

For Maeio University

Orchid and Omamental Hort.iculture Cent.er

Dr. Satit Wimol
Assistant. Prokssor and Direct.or

Orchid & Omamental Horticulture Cent.er

Maejo Um'versity

Chiang MaI: ThaIland 50290

Tel. 66~53-873607

Fax: 66-53-498861

[or National Groan University

Hort.iculture Technology Gent.er

Dr. Huey-Wen Chuang
Direct.or

Hort.iculture Technology Genter

Nat.ional Chiayi Um'versity

300 SyueliJ Rd., Chiaj1' Gity 60004 R.o.C.

Tel: 88-65-2717000

Fax: 88-65-2717095
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Notification of any change in liaison officers may be made by letter without amending this

Memorandwn of Understanding.

Renewa.l Tennination and Amendment

This agreement shall take effect upon its signing by the parties hereto and shall be
binding for a period of five (5) years and renewable for another period at the option of

the parties.

IN WITNESS HEREOF, the parties hereto have offered their signatures.

fOr Mat;io Um'versity
fOr National Chiayj University

Dr. Chamnian Yosraj
Vice-President

Date
--------------------------

Date

Witness

U
Dr. Huey- en Chuang

Director
Horticulture Technology Center

Dr. Sarit Wi mol
Director

Orchid and Ornamental HorticultlU-e Center

Date

~r~ $/ ~/o
~---------

--------------------------

Date
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เอกสารแนบ 15 

บันทึกความร่วมมือกับ National Ping Tung University of Science and Technology, Taiwan 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ National Ping Tung University of Science and 

Technology, Taiwan ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







เอกสารแนบ 16 

บันทึกความร่วมมือกับ National I-lan University, Taiwan 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ National I-lan University, Taiwan ในด้านวิชาการ 

การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





เอกสารแนบ 17 

บันทึกข้อตกลงกับ Kagawa University, Japan 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Kagawa University, Japan ในด้านวิชาการ                 
การเรียน และงานวิจัยในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ และร่วมท างานวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลัย 
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