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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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สารบัญ 

หน้า 
สรุปขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร               1 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
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- จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร             2 
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- สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร          3 
- ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน          3 
- อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา            3 
- ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร         4 
- สถานที่จัดการเรียนการสอน              4 
- สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา          4 

ในการวางแผนหลักสูตร  
- ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย        5 
- ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย        5 

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
- ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร             7 
- แผนพัฒนาปรับปรุง               7 

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
- ระบบการจัดการศึกษา              11 
- การด าเนินการหลักสูตร             11 
- หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน             15 
- องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม           65 
- ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย           65 

หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
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สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

- กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)          75 
- กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา          75 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
- การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่              77 
- การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์           77 

หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- การบริหารหลักสูตร              79 
- การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน            79 
- การบริหารคณาจารย์              82 
- การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน           82 
- การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา           83 
- ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต       84 
- ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)         84 

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
- การประเมินประสิทธิผลของการสอน            86 
- การประเมินหลักสูตรในภาพรวม            86 
- การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร          87 
- การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน       87 

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก  ก สรุปสาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2554 

ภาคผนวก  ข  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 



 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตาม
เงื่อนไข  การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2553) 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2555) 

ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

 



สรุปขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ชื่อหลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เชียงใหม่ 
*********************** 

 
การขอปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ฉบับ  

พ.ศ. 2553  ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม  ดังนี้ 
 1. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์                
      ครั้งที ่1/2553  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 
 2. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์              
     ครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 

3. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
      ครั้งที ่3/2553  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 
 4. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
      ครัง้ที ่4/2553  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 
 5. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
      ครั้งที ่5/2553  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 

6. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 
7. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

      ครั้งที ่6/2553  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 
8. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

      ครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 
9. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2554  
    เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 
10. ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 
11. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 
12. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2554  
     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 
13. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2554 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา  สัตวศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวดที ่1.  ข้อมูลทั่วไป 

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

 

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

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
- 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต    
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ   
               หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้   
              หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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      5.3  การรับเข้าศึกษา  
               รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา             
สัตวศาสตร์ พ.ศ. 2548 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 
 คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ            
ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 24 เมษายน 
2554  เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  1  ปีพ.ศ. 2554 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556 (ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังเปิดการศึกษา) 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 อาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน  
 นักวิจัยในหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน 
 นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ประกอบอาชีพอิสระ 

 

 

 



มคอ. 2 4 

 

9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ และนานาชาติที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง                        
โดยอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เป็นส่วนส าคัญที่เก่ียวข้องโดยตรงในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น           
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ จึงต้องสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะการวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการของประเทศ  เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการผลิตสัตว์ และเพ่ิมศักยภาพใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้สามารถแข่งขันและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของโลกได้   

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท าให้ประชากรในประเทศได้รับ
ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อย่างทั่วถึง ประกอบกับวิถีชีวิตของคนในประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มี
คุณภาพและปลอดภัย  ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญเป็น
อย่างมาก จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีการผลิตให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ  
เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  ดังนั้น           
การผลิตนักวิชาการ/นักวิจัย ระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถจึงมีความจ าเป็น 

ท่ี 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี 

1 รองศาสตราจารย์ นางสมปอง  สรวมศิริ  Dr. Agr. 
 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
เกียรตินิยม อันดับ 2 

Tierernaehrung 
 
การผลิตสัตว์ 
สัตวบาล 
 

Bonn  University, Federal 
Republic of Germany 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2527 
 

2522 
2519 

 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนรินทร์  ทองวิทยา Ph.D. 

วท.ม .(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. 

Animal Nutrition 
การผลิตสัตว์  
สัตวศาสตร์ 

Ehime University, Japan 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2539 
2520 
2516 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอภิชัย  เมฆบังวัน Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

Animal Science 
การผลิตสัตว์  
สัตวบาล 

Ehime University, Japan 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2547 
2528 
2521 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
     มหาวิทยาลัย 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  1) พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านก าลังคน และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์  
  2) ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล  
  3) เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ในเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพและการ
ท างานเป็นทีมให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ให้ได้ ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยและเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น  และสามารถ
ส่งออกผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นรายได้แก่ประเทศ โดยค านึงถึงกฎหมายของประเทศและกฎหมาย
สากล 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน การผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิช าชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ ประกอบการ
(Entrepreneurs)  ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม ขยายบริการวิชาการ
และความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านการเกษตร เพ่ือเป็นที่พ่ึงของตนเองและสังคม  

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

          รายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เช่น กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์ รายวิชา            
คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้นและรายวิชาอ่ืน ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
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 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
           การพิจารณาให้นักศึกษาคณะอ่ืนมาเรียน กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตร                 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 13.3  การบริหารจัดการ    
           ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอน เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที ่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1.1  ปรัชญา 
       มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้  ควบคู่บูรณาการงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่                

ผลิตนักวิจัยระดับกลางของประเทศ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1)   เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับกลาง ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  

โดยกระบวนการวิจัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
และพัฒนาการผลิตสัตว์ของประเทศ 

2)   มหาบัณฑิตสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ ใหม่ได้อย่างมี อิสระ รวมทั้ งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

3)   เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถ และเข้าใจระบบการผลิตสัตว์ เพ่ือให้
ได้ผลผลิตสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ 

4)   เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าที่มีทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด          
ของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง และจะท าการปรับปรุงหลักสูตร               
ทุก 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ด้านมาตรฐานหลักสูตร 
1.  ปรับปรุงหลักสูตรตาม 
     ความเปลี่ยนแปลงของ 
     อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์   
      

 
1. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน 
    ภาครัฐและภาคเอกชน                       
    เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ  
    และแนวโน้มความ   
    เปลี่ยนแปลงของ 
    อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์          
     

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่         

เข้าร่วมเครือข่ายมีไม่น้อย
กว่า  2  หน่วยงาน 

2. จ านวนหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เข้าร่วม
เครือข่ายมีไม่น้อยกว่า             
2  หน่วยงาน 
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2.1 แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. จ านวนครั้งในการประชุม   
ร่วมกันมีไม่น้อยกว่า     
1 ครั้ง/ปี 

หลักฐาน 
1. บันทึกการปรึกษากับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. รายงานการประชุม 

ด้านการเรียนการสอน 
1. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน                
    การเรียนการสอน 
      
 
 
 
 

 
1. ส ารวจความต้องการของ 
    นักศึกษา และผู้สอน 
2.  ส ารวจความพึงพอใจของ 
    ผู้ใช้บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนครั้งในการส ารวจ                 

มีไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 
2. รายงานการส ารวจแสดง

ข้อมูลอย่างน้อย 3 ประเด็น 
คือ 
 รูปแบบและลักษณะของ

ปัจจัยสนับสนุนที่
ต้องการ 

 ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการ
จัดการและการใช้ปัจจัย
สนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

หลักฐาน 
        รายงานการส ารวจ 

 
 



มคอ. 2 9 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  จัดหาและจัดสรร 
     งบประมาณ เพ่ือปรับปรุง  
     ปัจจัยสนับสนุน           
     การเรียนการสอน ให้มี 
     ความทันสมัย และ                    
     มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจากปี

ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10% 
2. จ านวนอุปกรณ์ / กิจกรรม/ 

โครงการ  ที่ปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน
มีไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ปี 

หลักฐาน 
1. จ านวนงบประมาณท่ีได้รับ 
2. จ านวนงบประมาณรายจ่าย 
3. จ านวนอุปกรณ์/กิจกรรม/

โครงการ ที่ปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน 

ด้านวิจัย 
1.  สร้างองค์ความรู้ใหม่อย่าง

ต่อเนื่องควบคู่กับการวิจัยขั้น
พ้ืนฐาน ที่มีผลต่อความ
เข้มแข็งทางวิชาการด้าน 
สัตวศาสตร์ 

      
 
 

 
1. พัฒนาศักยภาพของ

คณาจารย์ให้มีความพร้อมใน
การท างานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
2. การจัดการทรัพยากร/

ครุภัณฑ์วิจัย ให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
1. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ด้าน
การเกษตรและที่เก่ียวข้อง
กับด้านการเกษตรที่
น าไปใช้ประโยชน์อย่าง
ชัดเจนในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ 

2. ร้อยละของงานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ อาจารย์
ประจ า และนักวิจัยประจ า 

หลักฐาน 
1. จ านวนโครงการวิจัย 
2. ผลงานวิจัย 
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2.1 แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ด้านการบริการวิชาการ 
1. ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางของ

การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม เป็นผู้น าและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร 

 
1. ส่งเสริมการบูรณาการงาน 
    บริการวิชาการกับการเรียน 
    การสอน  

ตัวบ่งชี้ 
1. ระดับความส าเร็จในการ

บรรลุเป้าหมายผลผลิตการ
ให้บริการวิชาการ 

หลักฐาน 
1. จ านวนโครงการบริการ

วิชาการ 
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หมวดที ่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
      1.1  ระบบ  

การศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติในแต่ละ
ปีการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

   1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มี 

      1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
      2.1  วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1        มิถุนายน - กันยายน 
               ภาคการศึกษาที่ 2       พฤศจิกายน - มีนาคม 
              ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เมษายน – พฤษภาคม 

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ว่ าด้วยการศึกษาระ ดับ
บัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 
2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1)  นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
2)  นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาไม่เพียงพอ 
3)  ปัญหาจ านวนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาน้อยลง เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยอื่นเปิด 

           หลักสูตรฯ ที่ใกล้เคียงกันเพ่ิมมากข้ึน 
2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1)  นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  ต้อง  
 ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม เพ่ือลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านใน 
 รายวิชาตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา 
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2)  นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอ ต้องได้รับการพัฒนาและเตรียม 
 ความพร้อม โดยการลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาตามเงื่อนไขของ 
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรหรือ คณะกรรมการที่ปรึกษาก าหนด 

3)  หากนักศึกษาที่สอบผ่านไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศรับ ให้เปิดรับเข้าศึกษาใน                    
     ภาคการศึกษาต่อไป และเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มาก 
     ขึ้น 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  3  ปี  
  1)  หลักสูตร  แผน  ก แบบ ก 1 
   จะเปิดหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 เมื่อสาขาวิชามีความพร้อม 
 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

รวม 
2554 2555 2556 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 15 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 10 
รวม 5 10 10 25 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 10 

 
 

2)  หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

รวม 
2554 2555 2556 

ชั้นปีที่ 1 10 15 15 40 
ชั้นปีที่ 2 - 10 15 25 
รวม 10 25 30 65 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 15 25 
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  2.6  งบประมาณตามแผน : ต่อป ี
  งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของ 
   มหาวิทยาลัยฯ 

แหล่งทุนสนับสนุน 
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 
1.  งบประมาณแผ่นดิน 20,971,200.00 21,600,336.00 22,248,346.08 22,915,796.46 
2.  งบประมาณเงินรายได้ 9,498,700.00 9,783,661.00 10,077,119.33 10,379,432.91 

 
2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 
1. งบบุคลากร 
  - อัตราเดิม 
  - อัตราใหม่ 
2.  งบด าเนินงาน 
  - ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
  - ค่าสาธารณูปโภค 
3.  งบลงทุน 
  - ครุภัณฑ์ 
  - สิ่งก่อสร้าง 
4.  งบอุดหนุน 
  - อุดหนุนโครงการวิจัย 
    (ส านักวิจัย) 

 
13,162,900 

- 
 

2,847,700 
- 
 

960,000 
4,000,600 

 
- 

 
12,598,900 

564,000 
 

2,847.700 
- 
 

960,000 
4,000,600 

 
- 

 
10,342,900 
1,692,000 

 
2,933,000 

- 
 

988,800 
4,120,600 

 
- 

 
7,510,900 
1,140,000 

 
3,020,000 

- 
 

1,000,000 
4,244,200 

 
- 

 
2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท) 

หมวดรายรับ 
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 

- ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,810,420 4,810,000 4,954,300 5,100,000 

รวม 4,810,420 4,810,000 4,954,300 5,100,000 
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2.7 ระบบการศึกษา  
         แบบชั้นเรียน 

                 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

                 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ของทบวงมหาวิทยาลัยและของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1  หลักสูตร  
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
                      แผน ก แบบ ก 1    

เป็นแผนการศึกษาแบบท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต และมี
การก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม แต่ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 รายวิชา 7 หน่วยกิต  และรายวิชา
ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
อย่างน้อย 2 เรื่อง หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  
(Proceedings) และมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา 
            แผน ก แบบ ก 2   

เป็นแผนซึ่งก าหนดขึ้นบนพ้ืนฐานที่จะมุ่งสร้างนักวิจัย ที่สามารถพัฒนา
ความคิดแบบอิสระ ที่มีความพร้อมในการวิจัยแบบประยุกต์ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมี  หน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร (จัดการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ) 
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 

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

  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 

ก.  วิชาเอกบังคับ     9  หน่วยกิต 
ข.  วิชาเอกเลือก    15  หน่วยกิต 
ค.  วิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
ง.  วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต            (7)  หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 
1.  แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน

โดยไม่นับหน่วยกิต  ดังนี้ 
สศ  520   ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์  3 (2-3-5) 
AS  520   Research Methodology in  Animal  Science 
สศ  591   สัมมนา 1    1 (1-0-2) 
AS  591   Seminar 1 
สศ  592   สัมมนา 2    1 (1-0-2) 
AS  592   Seminar 2 
สศ  593   สัมมนา 3    1 (1-0-2) 
AS  593   Seminar 3 
สศ  594   สัมมนา 4    1 (1-0-2) 
AS  594   Seminar 4 
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
สศ  691  วิทยานิพนธ์ 1            9 (0-27-0) 
AS  691  Thesis 1 
สศ  692  วิทยานิพนธ์ 2            9 (0-27-0) 
AS  692  Thesis 2 
สศ  693  วิทยานิพนธ์ 3             9 (0-27-0) 
AS  693  Thesis 3 
สศ  694  วิทยานิพนธ์ 4            9 (0-27-0) 
AS  694  Thesis 4 

2.  แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาต่างๆ และวิทยานิพนธ์มีหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนมีดังนี้ 

2.1 รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
สศ  520   ระเบียบวิธีการวิจยัทางสัตว์  3 (2-3-5) 

         AS  520   Research Methodology in  Animal  Science 
สศ  591   สัมมนา 1    1 (1-0-2) 
AS  591   Seminar 1 
สศ  592   สัมมนา 2    1 (1-0-2) 
AS  592   Seminar 2 
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สศ  593   สัมมนา 3    1 (1-0-2)  
AS  593   Seminar 3 
สศ  594   สัมมนา 4    1 (1-0-2) 
AS  594   Seminar 4 

2.2  รายวิชาเอก  ต้องเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
สศ  507  เมตาโบลิซึมของโภชนะ   3 (2-3-5) 
AS  507  Nutrient Metabolism 
สศ  510  สรีรวิทยาการผลิตสัตว์   3 (2-3-5) 
AS  510  Physiology of Animal Production 
สศ  653  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  3 (2-3-5) 

ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
AS  653  Environmental Administration and Management 
  in Animal Farm 

2.3 วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่าง ๆ 
จากกลุ่มวิชาเอกเลือกของสาขาสัตวศาสตร์และรายวิชาต่าง ๆที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาเอก ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาสัตวศาสตร์แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ 
สศ 500    โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์  3 (2-3-5) 
AS 500    Applied Animal Nutrition 
สศ 501    โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง  3 (2-3-5) 
AS 501    Ruminant Nutrition 
สศ 502    โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง  3 (2-3-5) 
AS 502    Non-Ruminant  Nutrition 
สศ 503    โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยง   3 (3-0-6) 
AS 503    Pet Nutrition 
สศ 504    การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  3 (2-3-5) 

 อาหารสัตว์  
AS 504    Feed Inspection and Quality Control 
สศ 505 สารพิษในอาหารสัตว์   3 (2-3-5) 
AS 505    Toxic Substances in Animal Feed 
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สศ 506    อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์  3 (2-3-5) 
AS 506    Feed  Manufacturing 
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
สศ 511    วิทยาเอนโดไครของสัตว์เลี้ยง  3 (2-3-5) 
AS 511    Endocrinology of Domestic Animals 
สศ 512    สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง  3 (2-3-5) 
AS 512    Environmental Physiology of Domestic Animals 
สศ 513    สรีรวิทยาการให้น้ านม   3 (2-3-5) 
AS 513    Physiology of Lactation 
สศ 514    สรีรวิทยาการสืบพันธุ์   3 (2-3-5) 
AS 514    Reproductive Physiology 
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพ่ิมเติมภายหลัง 
กลุ่มวิชาสถิติและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
สศ 521     พันธุศาสตร์ประชากร   3 (2-3-5) 
AS 521     Population Genetics 
สศ 522     การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ประยุกต์  3 (2-3-5) 
AS 522     Applied Animal Breeding 
สศ 523     การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง  3 (2-3-5) 
AS 523     Advanced Poultry Breeding 
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง 
กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์และการจัดการ 
สศ 530    การผลิตสุกรขั้นสูง   3 (2-3-5) 
AS 530    Advanced Swine Production 
สศ 531    การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง   3 (2-3-5) 
AS 531    Advanced Poultry Production 
สศ 532    การผลิตโคนม-โคเนื้อขั้นสูง  3 (2-3-5) 
AS 532    Advanced Dairy and Beef Cattle Production 
สศ 533    การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน 3 (2-3-5) 
AS 533    Sustainable in Animal Farm Management 
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง 
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กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์ 
สศ 540    การจัดการสุขภาพสัตว์   3 (2-3-5) 
AS 540    Animal Health Management 
สศ 541    จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์  3 (2-3-5) 
AS 541    Veterinary Microbiology 
สศ 542    อิมมูโนวิทยาทางสัตวแพทย์  3 (2-3-5) 
AS 542    Veterinary Immunology 
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง 
กลุ่มวิชาการจัดการ 
สศ 550    มาตรฐานการผลิต และการแปรรูป 3 (2-3-5) 

                        ผลิตภัณฑ์สัตว์ 
AS 550    Standard Practices for Animal Production and  

    Processing 
สศ 654    การบริหารจัดการโรงงานอาหารสัตว์ 3 (2-3-5) 
AS 654    Feed Mill Administration and Management 
สศ 655    การจัดการขนส่งสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3 (2-3-5) 
AS 655    Management of Live Animal and Products Transportation 
สศ 656    การบริหารจัดการโรงงาน ผลิตภัณฑ์สัตว์ 3 (2-3-5) 
AS 656    Administration and Management of Animal  
   Products Factory 
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
สศ 560    วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง  3 (2-3-5) 
AS 560    Advanced Meat Science 
สศ 561    สารพิษในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 3 (2-3-5) 
AS 561    Toxins in Meat and Animal Products 
สศ 562    ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์ 3 (2-3-5) 

                        ผลิตภัณฑ์สัตว์ 
AS 562    Food Safety in Meat and Animal Products 
สศ 563    การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์   3 (2-3-5) 
AS 563    Animal Product Development 
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง 
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กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
สศ 570    สารสนเทศทางการผลิตสัตว ์  3 (2-3-5) 
AS 570    Information Technology of Animal Production 
สศ 670    เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์  3 (2-3-5) 
AS 670    Selected Topics in Animal Science 
สศ 671    การค้นคว้าอิสระ    3 (0-9-0) 
AS 671    Independent Study 
และ/หรือรายวิชาที่คณะฯ จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง 

2.4 วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
 สศ 695    วิทยานิพนธ ์ 1                6 (0-18-0) 
 AS 695    Thesis 1 

สศ 696    วิทยานิพนธ ์ 2               6 (0-18-0) 
AS 696    Thesis 2 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
           แผน ก แบบ ก 1 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  520 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์ (3) 3 2 5 
สศ  591 สัมมนา 1 (1) 1 0 2 
สศ  691 วิทยานิพนธ์ 1 9 0 27 0 

รวม 9 0 27 0 
 
 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  692 วิทยานิพนธ์ 2 9 0 27 0 
สศ  592 สัมมนา 2 (1) 1 0 2 

รวม 9 0 27 0 
 
 

ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  693 วิทยานิพนธ์ 3 9 0 27 0 
สศ  593 สัมมนา 3 (1) 1 0 2 

รวม 9 0 27 0 
 
 

ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  694 วิทยานิพนธ์ 4 9 0 27 0 
สศ  594 สัมมนา 4 (1) 1 0 2 

รวม 9 0 27 0 
 

หมายเหตุ : ( ) คือ รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
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   แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  653 การบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมในฟาร์ม                
เลี้ยงสัตว์ 

3 2 3 5 

สศ  ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  520 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์ (3) 3 2 5 
สศ  591 สัมมนา 1 (1) 1 0 2 

รวม 9 6 9 15 
 
 
 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  507 เมตาโบลิซึมของโภชนะ 3 2 3 5 
สศ  510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว์ 3 2 3 5 
สศ  ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  592 สัมมนา 2 (1) 1 0 2 

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  695 วิทยานิพนธ์ 1 6 0 18 0 
สศ  593 สัมมนา 3 (1) 1 0 2 

รวม 9 2 21 5 
 
 
 

ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  696 วิทยานิพนธ์ 2 6 0 18 0 
สศ  594 สัมมนา 4 (1) 1 0 2 

รวม 6 0 18 0 
  

หมายเหตุ : ( ) คือ รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาเอกบังคับ 
สศ  507  เมตาโบลิซึมของโภชนะ     3 (2-3-5) 

  วิชาบังคับก่อน   :  สศ 310  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือเทียบเท่า 
     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

   สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ขบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมของ
โภชนะ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับ
สรีรวิทยาการย่อยอาหารและเมตาโบลิซึมของโภชนะในเซลล์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 507 Nutrient Metabolism     3 (2-3-5)        
Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm Animals  or As  
          approved by program teacher. 
  Physiology of the gastrointestinal tract; Process of digestion and 
absorption of nutrients; Hormones associated with the digestive 
system; Factors related to the physiology of the digestive system, and 
metabolic absorption of nutrients in the cell. 
     (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 

 
สศ  510  สรีรวิทยาการผลิตสัตว์     3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน   :  สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือเทียบเท่า 

      ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของร่างกาย และการให้ผลผลิตต่าง ๆ การท างาน
ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และการท างานร่วมกันของแต่ละระบบในร่างกายสัตว์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 510  Physiology of Animal Production   3 (2-3-5)       
Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm Animals  or As  
          approved by program teacher. 
  Principles of physiology of body growth, yield of various 
systems in the animal body, and interoperability of different systems in 
the animal body 
    (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
 
สศ  653  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์  3 (2-3-5)     

 วิชาบังคับก่อน   :   สศ 450 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ หรือเทียบเท่า 
      ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ความส าคัญของระบบการเลี้ยงสัตว์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ของ
เสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์  แนวทางและแผนงานในการน ากลับมาใช้ประโยชน์  ปัญหา
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์  แนวคิด  เทคนิค  และ
วิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

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

AS 653 Environmental Administration and Management in  3 (2-3-5)   
           Animal Farm   
Prerequisite : AS 450 Environmental Management in Livestock Farm or  
                   As approved by program teacher. 
  Principles of the effect of livestock farming systems on 
economic and social development; waste from animal farms; 
guidelines and plans to recycle; environment problems and impacts 
from animal farm development; environmental management concepts 
and techniques for farm animals. 
      (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
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รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
  สศ  520  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์    3 (2-3-5)     
 วิชาบังคับก่อน   :  สศ  320  เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิเคราะห์งานวิจัย 
                ทางสัตว์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า 
                หลักสูตร 

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

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์ ) 
 
AS 520 Research Methodology in Animal Science   3 (2-3-5)       
Prerequisite : AS 320 Experimental Techniques and Analysis in Animal  
   Research or As approved by program teacher. 

Principles of experimental design, analysis and interpretation of 
experimental data for different types experimental designs used in 
animal research as well as variations in presenting and writing 
research reports. 

        (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
 
สศ  591  สัมมนา 1      1 (1-0-2) 

 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
เทคนิคการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมเสนอผลงานทาง

วิทยาศาสตร์ในที่ประชุม  การใช้โสตทัศน์และคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอผลงาน 
นักศึกษาต้องศึกษาและค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสัตว์ 
   (บรรยาย  1  ชั่วโมง  ปฏิบตัิ  0  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ ) 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 27 

 

AS 591 Seminar 1      1 (1-0-2)       
Prerequisite :  None 

 This course includes scientific report writing techniques, 
preparation of scientific presentations using computer multimedia. 
Students must study, gather and present topics related to animal 
production research. 

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

  สศ  592  สัมมนา 2      1 (1-0-2)        
วิชาบังคับก่อน  :   สศ 591 สัมมนา 1  

ศึกษา ค้นคว้า และน าเสนอในรูปแบบรายงานวิจัยเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
ประกอบข้อมูลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการผลิตสัตว์ ซึ่งสามารถ
วิจารณ์ตลอดจนอ้างอิงถึงเหตุและผล เพ่ือเสนอแนะแนวคิดอันก่อให้เกิดประโยชน์
ที่เก่ียวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษบัณฑิตศึกษา     
 (บรรยาย  1  ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ 0  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ ) 

 
AS 592 Seminar 2      1 (1-0-2)        
Prerequisite : AS 591 Seminar 1 

Studying, literature reviewing, report writing and presenting 
analysis and critical discussion of advancement in animal production 
research. The topic is a reference point for the thesis, or special 
problems in Graduate studies. 

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

สศ  593  สัมมนา 3      1 (1-0-2)        
วิชาบังคับก่อน  :   สศ 592 สัมมนา 2 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการผลิตสัตว์เฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
   (บรรยาย  1  ชั่วโมง  ปฏิบตัิ  0  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ ) 
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AS 593 Seminar 3      1 (1-0-2)        
Prerequisite : AS 592 Seminar 2 

 Presentation and discussion of topics of interest in the 
specialized area of animal production research related to master 
thesis.  

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

สศ  594  สัมมนา 4      1 (1-0-2)        
วิชาบังคับก่อน  :   สศ 592 สัมมนา 3 
  การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการผลิตสัตว์เฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
  (บรรยาย  1  ชั่วโมง  ปฏิบตัิ  0  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ ) 
 
AS 594 Seminar 4      1 (1-0-2)        
Prerequisite : AS 593 Seminar 3 

Presentation and discussion of topics of interest in the 
specialized area of animal production research related to master 
thesis. 

                 (Lecture 1  hour,  Practice 0 hour,  Self Study  2  hours/week) 
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รายวิชาเอกเลือก 
กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ 
สศ 500  โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์    3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ สศ 402  โภชนศาสตร์และ 

       และการให้อาหารโค หรือ  สศ 403  อาหารและการให้อาหาร 
       สุกร หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า- 
       หลักสูตร 
   ประเภท ส่วนประกอบและคุณสมบัติของวัสดุอาหารสัตว์  การประยุกต์ใช้

วัตถุดิบเพ่ือเป็นอาหารสัตว์โดยพิจารณาคุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบรวมถึงข้อดี
และข้อเสียในการใช้วัตถุดิบแต่ละชนิด การใช้วัสดุท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ 
การศึกษาวิชาการใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์ของอาหาร การค านวณสูตร
อาหาร และวิธีการเก็บรักษาวัสดุอาหาร 
  (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบตัิ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
AS 500 Applied Animal Nutrition    3 (2-3-5)      
Prerequisite : AS 301 Poultry Nutrition or AS 402 Cattle Feeds and  
   Feeding or  AS 403 Swine Feeds and Feeding or As  
   approved by program teacher. 

Principles of types, composition and properties of feed, 
applying raw materials for animal feed based on nutritional value, 
including the advantages and disadvantages of using each type of 
material, the use of local materials as animal feed, innovative study 
to increase feed utilization, feed formulation and storage of feed. 

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



มคอ. 2 30 

 

    สศ  501  โภชนศาสตร์สัตวเ์คี้ยวเอื้อง    3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ สศ 402  โภชนศาสตร์และ 

       และการให้อาหารโค หรือ  สศ 403  อาหารและการให้อาหาร 
       สุกร หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า- 
       หลักสูตร 

   ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง จุลชีพในกระเพาะหมัก และการ
หมักย่อย  การดูดซึมโภชนะ  ขบวนการเมตาบอลิซึมของโภชนะในร่างกาย 
(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
AS 501 Ruminant Nutrition     3 (2-3-5)        
Prerequisite :  AS 301 Poultry Nutrition or AS 402 Cattle Feeds and  
    Feeding or AS 403 Swine Feeds and Feeding or As  
    approved by program teacher. 
  A course on the digestive system of ruminants, microbes in the 
rumen, and fermentation, absorption of nutrients and metabolic 
process of nutrients in the animal body. 

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

    สศ 502  โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง    3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ สศ 402  โภชนศาสตร์และ 

       และการให้อาหารโค หรือ  สศ 403  อาหารและการให้อาหาร 
       สุกร หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า- 
       หลักสูตร 

การใช้ประโยชน์ของพลังงาน   กรดอะมิโน  ไวตามิน และแร่ธาตุในร่างกาย
ของสุกรและสัตว์ปีก เพ่ือการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต  อาการผิดปกติจาก
การขาด และการได้รับโภชนะต่าง ๆ  มากเกินความต้องการ  ความสัมพันธ์
ระหว่างโภชนะต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพในการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และ
การปรับปรุงอาหารสุกรและสัตว์ปีกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตร้อน 
(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 502  Non-Ruminant Nutrition    3 (2-3-5)        
Prerequisite :  AS 301 Poultry Nutrition or AS 402 Cattle Feeds and  
    Feeding or AS 403 Swine Feeds and Feeding or As  
    approved by program teacher. 
  Principles of the use of energy, amino acids, vitamins and 
minerals in the body of the pig and poultry for growth and yield; 
symptoms of deficiency or malnutrition. The relationship between 
various nutrients that influence efficiency in the production of pigs 
and poultry, and the improvement of pig and poultry feed to suit the 
tropical environment. 

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

สศ  503  โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยง     3 (3-0-6)     

วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ สศ 402  โภชนศาสตร์และ 
       และการให้อาหารโค หรือ  สศ 403  อาหารและการให้อาหาร 
       สุกร หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า- 
       หลักสูตร 

ความแตกต่างของระบบทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ความ
ต้องการโภชนะของสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ การประยุกต์ข้อมูลจากงานทดลองเพ่ือ
ประโยชน์ในทางโภชนศาสตร์สัตว์และการผลิตสัตว์ 
  (บรรยาย  3  ชั่วโมง  ปฏิบตัิ  0  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
AS 503 Pet Nutrition      3 (3-0-6)       
Prerequisite :  AS 301 Poultry Nutrition or AS 402 Cattle Feeds and  

             Feeding or  AS 403 Swine Feeds and Feeding or As  
             approved by program teacher. 

This course focuses on the difference between the digestive 
system and nutrient requirements of pet animals such as dogs and 
cats, and the application of experimental research to benefit animal 
nutrition and animal production. 

                           (Lecture 3  hours,  Practice 0 hour,  Self Study  6  hours/week) 
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  สศ  504  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  3 (2-3-5)  
 วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ สศ 402  โภชนศาสตร์และ 
      และการให้อาหารโค หรือ  สศ 403  อาหารและการให้อาหาร 
      สุกร หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า- 
      หลักสูตร 

หลักในการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์  ลักษณะและคุณสมบัติของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์โดยวิธีทาง เคมี
อย่างง่ายและรวดเร็ว  การใช้เทคนิคการลอยตัวในการแยกส่วนประกอบของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์  การวิเคราะห์แร่ธาตุและวัตถุที่เติมในอาหารโดยวิธีสปอทเทสต์  การ
ประเมินผลและสรุปผล การตรวจสอบอาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

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

AS 504 Feed Inspection and Quality Control   3 (2-3-5)        
Prerequisite :  AS 301 Poultry Nutrition or AS 402 Cattle Feeds and  

             Feeding or  AS 403 Swine Feeds and Feeding or As  
             approved by program teacher. 

  The principle of checking the quality of primary animal feed 
characteristics and properties of different types of feed, and feed 
quality analysis by chemical methods as a quick and easy evaluation, 
the floating technique to separate components of the feed element 
analysis of minerals and feed additives by Spot Test, feed Inspection 
for microscopic organisms. 

         (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
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    สศ  505  สารพิษในอาหารสัตว์     3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ สศ 402  โภชนศาสตร์และ 

       และการให้อาหารโค หรือ  สศ 403  อาหารและการให้อาหาร 
       สุกร หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า- 
       หลักสูตร 

สารพิษที่มีอยู่ตามธรรมชาติในวัตถุดิบอาหารสัตว์  สารพิษที่เกิดจาก
ภายนอก   โครงสร้างและลักษณะความเป็นพิษของสารพิษแต่ละชนิด  อาการเป็น
พิษในสัตว์ วิธีการป้องกันและท าลายสารพิษ  การตรวจสอบสารพิษในอาหารสัตว์ 

    (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏบิัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 505 Toxic Substances in Animal Feed   3 (2-3-5)        
Prerequisite :  AS 301 Poultry Nutrition or AS 402 Cattle Feeds and  

     Feeding or AS 403 Swine Feeds and Feeding or As  
     approved by program teacher. 

A course on naturally occurring toxins in animal feed; toxins 
from external sources; structure and characteristics of toxin; toxic 
symptoms in animals; how to prevent and destroy toxins; monitoring 
toxic substances in animal feed. 
    (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 

 
    สศ  506  อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์    3 (2-3-5)    

วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ สศ 402  โภชนศาสตร์และ 
       และการให้อาหารโค หรือ  สศ 403  อาหารและการให้อาหาร 
       สุกร หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า- 
       หลักสูตร 

ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ชนิดและการท างานของ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ การสุ่มและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
และอาหารส าเร็จรูป รูปแบบและการจัดการในโรงงานอาหารสัตว์ การผสมล่วงหน้า 
อาหารและวัตถุดิบชนิดเหลว  การสูญเสียปริมาณอาหารในโรงงาน และการตลาด
อาหารสัตว์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 506 Feed Manufacturing     3 (2-3-5)       
Prerequisite :  AS 301 Poultry Nutrition or AS 402 Cattle Feeds and  

            Feeding or  AS 403 Swine Feeds and Feeding or As  
            approved by program teacher. 

This course focuses on history of the feed industry; types of 
tools and equipment used in the feed mill; sampling and quality 
control of raw materials and processed feeds; patterns and 
management in the feed mill; premix; feed and raw materials in liquid 
form; the loss of the amount of feed in factories, and animal feed 
markets. 
      (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 

  สศ  511  วิทยาเอนโดไครของสัตว์เลี้ยง    3 (2-3-5)     
 วิชาบังคับก่อน   :  สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือเทียบเท่า 

     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การท างานของระบบฮอร์โมน  ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับขบวนการเมตาบอลิซึม

ของโภชนะ  ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์  การใช้ประโยชน์ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์ 
(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
AS 511 Endocrinology of Domestic Animals   3 (2-3-5)       
Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm Animals  or As  
          approved by program teacher. 

Endocrine function; hormones related to nutrient metabolism; 
reproductive hormones; and the use of hormones in animal 
production. 
     (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
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  สศ  512  สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง   3 (2-3-5)     
 วิชาบังคับก่อน   :  สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือเทียบเท่า 

     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อุตุนิยมวิทยามูลฐาน  การเกิดของความร้อนในร่างกายสัตว์  กลไกการ

ระบายความร้อน  การตอบสนองของสัตว์เลี้ยงในสภาพเครียดจากสภาวะอากาศ
ร้อนชื้นและการแก้ไขในเชิงสัตวบาล 
     (บรรยาย  2  ชัว่โมง  ปฏบิัติ  3  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
AS 512 Environmental Physiology of Domestic Animals 3 (2-3-5)        
Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm Animals  or As  
          approved by program teacher. 

Principles of basic meteorology; the occurrence of  body heat 
in the animal; mechanism of heat loss, the response of the animals in 
stressful conditions from hot and humid conditions and how to correct 
it in terms of animal husbandry 
      (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 

   
สศ  513  สรีรวิทยาการให้น้ านม     3 (2-3-5)     

 วิชาบังคับก่อน  :  สศ 415  การให้นม  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  สรีรวิทยาของเต้านม  การสังเคราะห์น้ านม  และเมตาบอลิซึมของโภชนะ 
ในเต้านม  ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเต้านม  และการหลั่งน้ านม ปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อส่วนประกอบ และปริมาณน้ านม  สรีรวิทยาในการรีดนม 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ   3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 513 Physiology of Lactation    3 (2-3-5)      
Prerequisite : AS 415 Lactation or equivalence or As approved by  
          program teacher.           
  Physiology of the udder; milk synthesis, metabolism of 
nutrients in udder; hormones associated with the development of the 
udder; lactation and factors that affect the milk yield; and composition 
and physiology of milking 
       (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
 
สศ  514   สรีรวิทยาการสืบพันธุ์     3 (2-3-5)   

 วิชาบังคับก่อน   :  สศ 310  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือเทียบเท่า 
     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

   สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก การสร้าง
เซลล์-สืบพันธุ์  กลไกของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์  และการเปลี่ยนแปลง
ของเซลล์  สรีรวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์  เทคนิคในการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อน  และ
เทคโนโลยีที่ช่วยในการเจริญพันธุ์   

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 514  Reproductive Physiology    3 (2-3-5)         
Prerequisite : AS 310 Anatomy and Physiology of Farm Animals  or As  
          approved by program teacher. 
  Principles of the reproductive physiology in mammals and 
birds; gametogenesis; the mechanism of hormones associated with 
reproduction;  cell changes;  physiology of sex cells; techniques for 
embryo studies; and assisted reproductive technology. 

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

  สศ  521  พันธุศาสตร์ประชากร     3 (2-3-5)     
 วิชาบังคับก่อน  :   สศ 430  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบ 
       ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การศึกษาพารามิเตอร์ของประชากร 
ความสมดุล  และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน การศึกษาความ
แปรปรวนของลักษณะ การศึกษาความสัมพันธ์ร่วมทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับพันธุศาสตร์ประชากร 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 521 Population Genetics     3 (2-3-5)        
Prerequisite : AS 430 Livestock Improvement or equivalence or As  
          approved by program teacher. 
  Population genetics and evolution; parameters of the 
population; H-W equilibrium; factors affecting gene frequencies; a study 
of variation; study of the correlation between genes and environment; 
review literatures related to population genetics. 
       (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 

 
  สศ  522  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ประยุกต์    3 (2-3-5)    
 วิชาบังคับก่อน  :   สศ 430  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบ 
       ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

  การใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุง                    
พันธุ์สัตว์ การท าโคลนนิ่ง การคัดเลือกพันธุ์โดยเครื่องหมายพันธุกรรม  การท าแผนที่
พันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เ พ่ือให้ทนต่อโรคโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม 
การศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 522 Applied Animal Breeding     3 (2-3-5)        
Prerequisite : AS 430 Livestock Improvement or equivalence or As  
          approved by program teacher. 

Principles of using genetic engineering techniques and the 
latest technologies in animal breeding such as cloning, selection of 
genetic markers, gene mapping, breeding animals for disease 
resistance. Study and research related to animal breeding. 
      (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 

 
  สศ  523  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง    3 (2-3-5)     
 วิชาบังคับก่อน  :  สศ 430  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบ 
      ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ทฤษฎีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมในการผลิตสัตว์ ทฤษฏีแมทริกซ์                         
การประเมินค่าทางพันธุกรรม การใช้ดัชนีคัดเลือก และในการปรับปรุงพันธ์สัตว์ 
การศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  

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

AS 523  Advanced Animal Breeding    3 (2-3-5)        
Prerequisite : AS 430 Livestock Improvement or equivalence or As  
          approved by program teacher. 
   Theory of animal breeding to produce an appropriate animal, 
matrix algebra, evaluation of genetic parameter, use of  index selection 
and Best Linear Unbias Prediction (BLUP) in animal breeding. Study and 
research related to animal breeding. 
      (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
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กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์และการจัดการ 
สศ  530  การผลิตสุกรขั้นสูง     3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน  :  สศ 454  การจัดการฟาร์มสุกร หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบ 
     ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร        
  การวางแผนการท าฟาร์มสุกรแบบอุตสาหกรรม มาตรฐานฟาร์มสุกร การ
วิเคราะห์และคาดคะเนสถานการณ์ในด้านการตลาดและการผลิตสุกร เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และโรงเรือนสุกร  การบริหารและจัดการฟาร์มสุกรเพ่ือลด
ต้นทุนในการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

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

AS 530 Advanced Swine Production    3 (2-3-5)         
Prerequisite : AS 454 Swine Farm Management or equivalence or As  
          approved by program teacher.         
   Planning an intensive pig farming industry; swine farm standard; 
analysis and forecast scenarios in swine marketing and production; 
related technology in swine equipment and housing; administration 
and management of pig farms to reduce production costs and to 
create value-added production. 
      (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 

  

 สศ  531  การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง     3 (2-3-5)     

 วิชาบังคับก่อน  :   สศ 451  การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก หรือเทียบเท่าตามความ 
       เห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  แนวความคิดด้านการตลาดและการผลิตสัตว์ปีก มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก 
ระบบการจัดการเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรม  มาตรฐานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต 
การวางแผนการผลิต เพ่ืออุตสาหกรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

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

 



มคอ. 2 40 

 

AS 531 Advanced Poultry Production    3 (2-3-5)         
Prerequisite : AS 451 Poultry Farm Management or As approved by  
          program teacher. 

The concept of poultry marketing and production; standard of 
poultry farms; industrial farming system; standards in the poultry 
industry; production planning for industry and related laws. 

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

 สศ  532  การผลิตโคนม-โคเนื้อขั้นสูง    3 (2-3-5)     
 วิชาบังคับก่อน :  สศ 452  การจัดการฟาร์มโคนม  หรือ  สศ 453 การจัดการ 
     ฟาร์มโคเนื้อ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า 
     หลักสูตร 

  แนวความคิดในการตลาดและการผลิตโคนมและโคเนื้อ มาตรฐานฟาร์ม 
ระบบการจัดการ และเทคนิคที่ได้จากการค้นคว้าทดลองและเทคโนโลยีการผลิต          
ใหม่ ๆ  การวางแผนโครงการเพ่ืออุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุน และ             
การค านวณต้นทุนการผลิต 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 532 Advanced Dairy and Beef Cattle Production  3 (2-3-5)        
Prerequisite : AS 452 Dairy Farm Management or AS 453 Beef Cattle  
          Farm Management or As approved by program teacher. 

Concepts in marketing of dairy and beef cattle; cattle farm 
standards; management systems and techniques derived from 
experimental research and new technologies; the production project 
planning for industry related to the investment, and the  production 
cost calculation. 
      (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
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 สศ  533  การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน   3 (2-3-5)     
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 

  แนวความคิดเกี่ยวกับการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน  ระบบการจัดการ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพ่ือการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน  
การใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการผลิต
สัตว์  ผลกระทบจากการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม  การจัดการและการใช้
ประโยชน์จากของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์  การจัดการการผลิตสัตว์อย่างปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค  และมีสวัสดิภาพต่อสัตว์  แนวโน้มและความเป็นไปได้ของการผลิตสัตว์
อย่างยั่งยืนในอนาคต 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 533 Sustainable Animal Farm Management   3 (2-3-5)        
Prerequisite : None 
  The concept of sustainable livestock farming; farm 
management systems;  animal feed quality production systems for 
sustainable livestock production; the economic use of natural 
resources to achieve maximum benefit in animal production; the 
impact of livestock farming on the environment; management and 
utilization of waste from animal farms; management of livestock to 
churn out safe  products for consumers; animal welfare and trends and 
possibilities of sustainable animal production in the future. 
      (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
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กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์  
 สศ 540  การจัดการสุขภาพสัตว์     3 (2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน   :   ชว  330  จุลชีววิทยา  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ความส าคัญของสุขภาพสั ตว์   ปัจจัยต่ าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง  host กับ agent  การป้องกันโรคระบาดโดยวิธี  Biosecurity  
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ประเภทต่าง ๆ สวัสดิภาพสัตว์และสุขภาพสัตว์  Good 
Agricultural Practice (GAP)  ระบบการจัดการทางเลือกเพ่ือป้องกันโรคในฟาร์ม
ปศุสัตว์  การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์ (Herd Health Management) 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 540 Animal Health Management     3 (2-3-5)        
Prerequisite : BI 330 Microbiology or As approved by program  
          teacher. 

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

         (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
  
 สศ 541  จุลชวีวิทยาทางสัตวแพทย์    3 (2-3-5)     

วิชาบังคับก่อน  :   ชว  330  จุลชีววิทยา  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การแบ่งกลุ่มและสัณฐานวิทยาของจุลชีพที่ก่อโรคชนิดต่าง ๆ ในสัตว์  
ความสัมพันธ์แบบโฮสต์พาราไซต์  คุณสมบัติโดยทั่วไปของเชื้อจุลชีพแต่ละชนิด  โรค
ส าคัญที่เกิดในสัตว์  วิธีการเพาะเชื้อจุลชีพแต่ละชนิด วิธีการเพ่ิมจ านวน การก่อโรค  
การตรวจวินิจฉัยจุลชีพแต่ละชนิด ระบาดวิทยาของจุลชีพแต่ละชนิด การป้องกัน         
จุลชีพและการใช้วัคซีน 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 541 Veterinary Microbiology     3 (2-3-5)        
Prerequisite : BI 330 Microbiology or As approved by program teacher. 

Principles of taxonomy and morphology of microorganisms that 
cause disease in animals; relationship types between host and parasite; 
general features of  microorganisms; important animal diseases; culture 
methods for microorganisms;  how microbial pathogens increase; 
diagnosis; epidemiology and protection of microbes; and use of 
vaccines. 

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

 สศ 542  อิมมูโนวิทยาทางสัตวแพทย์    3 (2-3-5)   
วิชาบังคับก่อน  :   ชว  330  จุลชีววิทยา  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เซลล์วิทยา  การพัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจน และ แอนติบอดี้
คอมพรีเมนท์ การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ ภูมิคุ้มกันแบบน้ า ภูมิคุ้มกัน
ร่างกายต่อการติดเชื้อจุลชีพ  การทดสอบภูมิคุ้มกัน Monoclonal Antibodies 

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

AS 542 Veterinary Immunology     3 (2-3-5)        
Prerequisite : BI 330 Microbiology or As approved by program teacher. 
  Cytological development of the immune system; antigens and 
antibodies; organ transplant; Major Histocompatibility Complex (MHC); 
Cell Mediated Immunity (CMI); Humoral Mediate Immunity (HMI); 
immunity testing; and monoclonal antibodies. 

         (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
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 กลุ่มวิชาการจัดการ 
สศ  550  มาตรฐานการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์  3 (2-3-5)     

วิชาบังคับก่อน   : สศ 451 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก หรือ สศ 452  การจัดการฟาร์ม 
    โคนม หรือ สศ 453  การจัดการฟาร์มโคเนื้อ หรือ สศ  454               
    การจัดการฟาร์มสุกร หรือ สศ 463 เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อหรือนม  
    และ สศ 464  ผลิตภัณฑ์นมหรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และขั้นตอนการผลิตสัตว์จากฟาร์มถึงผู้บริโภค 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ควบคุมโดยระบบ
มาตรฐานสากล ระบบการก าจัดของเสียจากการผลิตและแปรรูป  การศึกษา
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในการตั้งฟาร์มและโรงงานที่เกี่ยวข้อง  ทัศนศึกษาใน
ฟาร์มมาตรฐานและโรงงานแปรรูปที่ได้รับมาตรฐาน 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 550 Standard Practices for Animal Production  3 (2-3-5)       
          and Processing 
Prerequisite : AS 451 Poultry Farm Management or 452 Dairy Farm  
           Management  or AS 453 Beef Cattle Farm Management   
           or AS 454 Swine Farm Management or AS 463 Meat and  
           Meat Products and AS 464 Milk and Milk Products  or               
           As approved by program teacher. 
  Principles of standard of farm animal and the production 
process from farm to consumer; processing animal products regulated 
by international standards; waste management system from production 
and processing; the effects on the environment in setting up farms and 
related facilities. The course also organizes excursions to some 
standardized farms and processing plants. 

           (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
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  สศ  654  การบริหารจัดการโรงงานอาหารสัตว์                            3 (2-3-5)      
 วิชาบังคับก่อน   :   สศ  455 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์ หรือ สศ 459  

      การจัดการโรงงานอาหารสัตว์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบ 
      ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  การบริหารงานบุคคลในโรงงาน การ
บริหารจัดการการผลิต  การออกแบบและวางผังโรงงาน  การบริหารจัดการการผลิต 
และควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการด้านสุขอนามัยของบุคลากร  การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน การจัดการด้านการตลาด  การก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และมาตรฐานโรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ 

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

AS 654 Feed Mill Administration and Management   3 (2-3-5)        
Prerequisite : AS 455 Feed Manufacturing Technology or AS 459 Feed  
          Manufacturing management or As approved by program  
          teacher. 
  Principles of animal feed industry; personnel management in 
the factory; design and plant layout; production management and 
quality control; health management of personnel; environmental 
management in the factory; marketing management;  product and 
plant standardization and laws related to animal feed. 
      (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
 

  สศ  655  การจัดการขนส่งสัตว์และผลิตภัณฑ์   3 (2-3-5)     
 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

  บทบาทของการขนส่งที่มีต่อธุรกิจการผลิตสัตว์ องค์ประกอบและรูปแบบ
ของการขนส่ง การเลือกผู้ประกอบการขนส่งและเส้นทาง การจั ดเตรียมและ
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาความเหมาะสมระหว่างต้นทุนค่าขนส่ง
และต้นทุนสินค้าคงคลัง  อัตราค่าระวาง การขนส่งและค่าบริการอ่ืน การควบคุมด้าน
การขนส่ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตในด้านการขนส่ง 
กระบวนการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหายในการขนส่ง 

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



มคอ. 2 46 

 

AS 655 Management of Live Animal and    3 (2-3-5) 
             Products Transportation     

Prerequisite : None 
The role of transport in the livestock production business; 

elements and forms of transportation; and selecting shipper and 
routes. Prepare and review relevant documents considering the 
appropriateness of the cost of transportation and inventory costs, 
freight rates for transportation and other services; control of transport; 
application of information technology and the internet in the 
transportation, and the claim process for transit damage. 
      (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 

   
สศ  656  การบริหารจัดการโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์   3 (2-3-5)     

 วิชาบังคับก่อน  : สศ 457 การจัดการโรงงานนม หรือ สศ 458 การจัดการโรงฆ่า 
   สัตว์และผลิตภัณฑ์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ 

    ประจ าหลักสูตร 
   ความส าคัญของการบริหารจัดการโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ การเตรียมการ
จัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ การจัดการวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง กระบวนการผลิต 
บรรจุภัณฑ์ บุคลากรและสิ่งแวดล้อม การจัดระบบควบคุมคุณภาพ การบัญชีและการ
ใช้ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการจัดการโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโรงงาน แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์สัตว์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 656 Administration and Management of Animal   3 (2-3-5)     
          Product Factory  
Prerequisite : AS 457 Milk Plant Management  or AS 458 Slaughter  
          House and Animal Products Management or As approved  
          by program teacher.   

Principles of the importance of animal processing plant 
management; preparation for establishment of animal products 
factory; management of  raw materials, inventory, process, packaging, 
environment, personnel, the quality control system, accounting and 
financial information; laws and regulations relating to plant operations 
and development of animal products business. 

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

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 

  สศ  560  วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง    3 (2-3-5)     

 วิชาบังคับก่อน  :  ทอ  455 การแปรรูปเนื้อสัตว์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบ 
      ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

  โครงสร้างส่วนประกอบรูปร่าง และสรีรวิทยาของเซลล์กล้ามเนื้อ การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติทาง
กายภาพและชีวเคมีของกล้ามเนื้อ  การเน่าเสียของเนื้อและจุลชีววิทยาของเนื้อสัตว์  
เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 

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

AS 560 Advanced Meat Science     3 (2-3-5)       
Prerequisite : FT 455 Meat  Processing or As approved by program  
            teacher. 
  Principles of anatomy and physiology of muscle cells;  growth 
and development of muscles and tissues involved; physical and 
biochemical properties of muscle; decomposition and microbiology of 
meat; research techniques in meat science. 
      (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
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  สศ 561 สารพิษในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์   3 (2-3-5)     
วิชาบังคับก่อน   :  สศ 307 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว์ หรือ ทอ 422 

   สารเจือปนอาหาร หรือ สศ 474 ยาและการใช้ยาในสัตว์ หรือ 
   เทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   ความรู้ เกี่ยวกับพิษวิทยา แหล่งและชนิดของสารพิษในเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ สารพิษจากโลหะหนักและยาปราบศัตรูพืช กระบวนการแปรรูป
อาหารที่ก่อให้เกิดสารพิษในผลิตภัณฑ์สัตว์ สารพิษจากจุลินทรีย์ การตรวจสอบ                
การป้องกันและการก าจัดสารพิษในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 561 Toxins in Meat and Animal Products    3 (2-3-5)        
Prerequisite : AS 307 Drugs and Feed Additives in Animal Production or  

            FT 422 Food Additives or AS 474 Animal Drugs and Their  
            Uses or As approved by program teacher. 

Knowledge of toxicology; sources and types of toxins in meat 
and animal products; heavy metals and pesticides poisoning; food 
poisoning from animal products; microbes monitoring and prevention; 
and elimination of toxins in meat and animal products. 
     (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
 

  สศ 562  ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 3 (2-3-5)     
 วิชาบังคับก่อน    :   ทอ 410 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าตามความ 

       เห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สัตว์ จุลินทรีย์ก่อโรคที่พบได้ในผลิตภัณฑ์สัตว์และ                
การควบคุม สุขลักษณะของโรงงานผลิตอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล อันตรายจาก
สารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์และวัตถุเจือปนอาหาร กฎหมายและมาตรฐานอาหาร การ
ประเมินความเสี่ยง เทคนิคในการจัดการความเสี่ยง 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 562 Food Safety in Meat and Animal Products   3 (2-3-5)      
Prerequisite : FT 410 Industrial Microbiology or As approved by program  
                   teacher. 
   Principles of animal product microbiology; microbial pathogens 
found in animal  products and how to control  hygiene of food 
processing plants; personal hygiene; hazardous chemical residues in 
meat and food additives; feed laws and standards; risk assessment and 
techniques in risk management. 

                            (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
 
 สศ  563  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์    3 (2-3-5)    
 วิชาบังคับก่อน    :   ทอ 464  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือเทียบเท่า 

       ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ความส าคัญและการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์  พฤติกรรมผู้บริโภค  
และการส ารวจความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่  ขั้นตอนในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ต้นแบบ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพ  
การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษา  การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ 

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

AS 563 Animal Product Development    3 (2-3-5)       
Prerequisite : FT 464 Food Product Research and Development or As  
          approved by program teacher. 
  The importance of research on animal product development; 
consumer behavior and exploration on requirements of new food 
products; steps in the research and development of animal product 
models; evaluation of product quality, quality control, selection of 
packaging, shelf life, and market testing of the products. 

         (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
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กลุ่มวิชาอื่น ๆ  
สศ  570  สารสนเทศทางการผลิตสัตว ์    3 (2-3-5)     

 วิชาบังคับก่อน  :  คพ 200 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบ 
      ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   การพัฒนาด้านฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลในการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การ
จัดการฟาร์มโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมในการบริหาร
และจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดเก็บเอกสารตลอดจนการสืบค้นข้ อมูล              
การจัดส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่และสืบค้นเพิ่มเติมในระบบอินเตอร์เน็ต 

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

AS 570 Information Technology for Animal Production 3 (2-3-5)         
Prerequisite : CS 200 Introduction to Computers or equivalence or As  
          approved by program teacher. 

 The development of a database in farm management; farm 
management applying information technology; using a computer 
program to manage  animals farm; search and storage and delivery of  
information for online publishing 
      (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 
 
สศ  670  เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์     3 (2-3-5)        

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  การศึกษา ค้นคว้า ในหัวข้อเฉพาะที่ส าคัญและ น่าสนใจทางสัตวศาสตร์ ซึ่ง
ต้องเป็นหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน ในลักษณะการน าข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์ และ
อภิปรายร่วมกันและเรียบเรียงเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักการวิชาการ โดย
หัวข้อที่ศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ ภายใต้การให้ค าปรึกษาและการดูแลจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ได้รับการมอบหมาย 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 670 Selected Topics in Animal Science    3 (2-3-5)        
Prerequisite : None 

A study on a specific, interesting and current topic in animal 
science. The nature of information in the study should be analyzed, 
discussed and reported using the principles of academic research. 
Topics to be covered must be approved and under advisement from 
the assigned advisory committee. 
       (Lecture 2  hours,  Practice 3 hours,  Self Study  5  hours/week) 

 
  สศ  671  การค้นคว้าอิสระ     3 (0-9-0) 
 วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 

   การศึกษาและค้นคว้า  ในเรื่องที่สนใจศึกษาและคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การท าวิทยานิพนธ์ต่อไป  หรือคาดว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะน าไปใช้เมื่อส าเร็จ
การศึกษาในลักษณะการท าวิจัยหรือการส ารวจข้อมูลที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์  ทั้งนี้
เรื่องที่จะศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา ผลงาน
การศึกษาหรือวิจัยให้เรียบเรียงและพิมพ์เป็นรายงานทางวิชาการ 
 (บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  9  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
AS 671  Independent Study      3 (0-9-0) 
Prerequisite : None 

Study and research in an interesting topic expected to be 
useful for the student’s own thesis, or expected to be applied to 
future research, or survey of interesting data in animal science. The 
topic must be approved by the advisory committee. The research 
result must be compiled and printed as an academic report. 

                    (Lecture 0  hour,  Practice 9 hours,  Self Study  0  hour/week) 
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  สศ  691  วิทยานิพนธ์ 1      9 (0-27-0)    
 วิชาบังคับก่อน  :  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

  การศึกษา ค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจ เพ่ือเตรียมการและรวบรวมข้อมูล
ประกอบในการเรียบเรียงเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์  ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งหัวข้อที่ศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบ  และอยู่ในความดูแลให้
แนะน าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน 

(บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  27  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

AS 691 Thesis 1        9 (0-27-0)           
Prerequisite : Approval of the advisory committee. 

Research on a topic of interest, and prepare and collect data 
with which to write a thesis proposal according to university standards. 
Topics to be covered must be approved and supervised by the 
advisory committee at all stages. 

                (Lecture 0  hour,  Practice 27 hours,  Self Study  0  hour/week) 
 

  สศ  692  วิทยานิพนธ์ 2      9 (0-27-0)        
 วิชาบังคับก่อน  :  สศ  691  วิทยานิพนธ์  1  หรือตามความเห็นชอบของ 
       คณะกรรมการที่ปรึกษา                  

  การด าเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  ซึ่งต้องได้รับ
ค าแนะน าและการดูแลจากคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เป็นการด าเนินการต่อ
จากวิทยานิพนธ์ 1  สามารถรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลบางส่วนสรุปเป็นรายงาน
ความก้าวหน้า 
  (บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  27  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
AS 692 Thesis 2      9 (0-27-0)          
Prerequisite : AS 691  Thesis 1 or approval of the advisory committee. 
  The research project is conducted according to an approved 
proposal which must be guided by the advisory committee at all 
stages and proceed from Thesis 1. Some report progress must be 
collected and compiled in summary. 
     (Lecture 0  hour,  Practice 27 hours,  Self Study  0  hour/week) 
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สศ  693  วิทยานิพนธ์ 3       9 (0-27-0)        
 วิชาบังคับก่อน  :   สศ  692  วิทยานิพนธ์  2  หรือตามความเห็นชอบของ 
       คณะกรรมการที่ปรึกษา 

  การด าเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติในโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นการ
ด าเนินการที่ต่อเนื่องจากวิทยานิพนธ์ 2 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
หาองค์ความรู้และความจริงจากการศึกษาวิจัย โดยสามารถเรียบเรียงข้อมูลบางส่วน
เป็นรายงานผลการวิจัย ตามหลักวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ทางวิชาการ ในรูปแบบการ
รายงานต่อที่ประชุมทางวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง  การด าเนินการวิจัยจะต้องอยู่
ในความดูแล ให้ค าปรึกษาและแนะน า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่
ปรึกษาทุกข้ันตอน  

 (บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ 27  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

AS 693 Thesis 3       9 (0-27-0)         
Prerequisite : AS 692 Thesis 2 or  approval of the advisory committee. 

The research was conducted according to approved thesis 
proposals. It is a continuation of Thesis 2: to collect information, data 
analysis and find new knowledge and truth in thesis research. The 
student will compile some information and report findings to 
disseminate in the form of a report at a conference, or published in 
journals that have been recognized nationally or internationally: at 
least 1 paper. The research should be carried out under guidance and 
approval of the advisory committee at all stages. 
       (Lecture 0  hour,  Practice 27 hours,  Self Study  0  hour/week) 
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  สศ  694  วิทยานิพนธ์ 4       9 (0-27-0)        
 วิชาบังคับก่อน  :   สศ  693  วิทยานิพนธ์  3  หรือตามความเห็นชอบของ 
       คณะกรรมการที่ปรึกษา 

  การศึกษา ค้นคว้า และด าเนินการวิจัยตามที่ระบุในโครงร่างวิทยานิพนธ์                  
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและหาองค์ความรู้ และความจริงจากการ
ศึกษาวิจัยและเรียบเรียงเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักวิชาการ ซึ่งการด าเนินการ
วิจัยจะต้องอยู่ ในความดูแล ให้ค าปรึกษาและแนะน าโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน 

     (บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบตัิ  27  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

 AS 694 Thesis 4.       9 (0-27-0)       
Prerequisite : AS 693 Thesis 3 or approval of the advisory committee. 
  Study and conduct research as defined in the thesis proposal: 
to collect and analyze data; to find new knowledge and compile a 
report. The research is conducted under the supervision, counseling 
and guidance with the approval of the advisory Committee at all 
stages. 
        (Lecture 0  hour,  Practice 27 hours,  Self Study  0  hour/week) 
 
สศ  695  วิทยานิพนธ์ 1      6 (0-18-0)    

 วิชาบังคับก่อน  :  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
  การศึกษา ค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจ เพ่ือเตรียมการและรวบรวมข้อมูล
ประกอบในการเรียบเรียงเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์  ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งหัวข้อที่ศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบ  และอยู่ในความดูแลให้
แนะน าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน 

(บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  18  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AS 695 Thesis 1        6 (0-18-0)           
Prerequisite : Approval of the advisory committee. 

Research on a topic of interest and prepare and collect data to 
write a thesis proposal according to university standard. Topics to be 
covered must be approved  and under supervise by the advisory 
committee at all stages. 

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

สศ  696 วิทยานิพนธ์ 2       6 (0-18-0) 
วิชาบังคับก่อน  :  สศ  695  วิทยานิพนธ์  1  หรือตามความเห็นชอบของ 
    คณะกรรมการที่ปรึกษา 

การศึกษา  ค้นคว้า และด าเนินการวิจัยตามที่ระบุในโครงร่างวิทยานิพนธ์  
ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อจากวิทยานิพนธ์ 1  ที่ต้องอยู่ในความดูแล ให้ค าปรึกษาและ
แนะน าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและหาองค์ความรู้ และความจริงจากการศึกษาวิจัย แล้วเรียบ
เรียงข้อมูลบางส่วนเป็นรายงานผลการวิจัย เพ่ือน าไปเผยแพร่ในรูปแบบการรายงาน
ต่อที่ประชุมทางวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในเอกสารวารสารที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง สามารถสรุปผลเป็นรายงานผลการวิจัย
ตามหลักวิชาการ และสรุปผลแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ 

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

AS 696 Thesis 2        6 (0-18-0)          
Prerequisite : AS 695  Thesis 1 or approval of the advisory committee. 

The research study and conduct as defined in the thesis 
proposals, which must be guided by the advisory committee  at all 
stages to collect , analyze data and find knowledge and the fact of the 
trial. Some information is then compiled into a  research report to be 
published in a conference or in a journal recognized nationally or 
internationally, at least  1 paper. The student can conclude on the 
research technically and report oral summary to the Advisory 
Committee. 
        (Lecture 0  hour,  Practice 18 hours,  Self Study  0  hour/week)
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3.2  ชือ่ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
         3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 

1 รองศาสตราจารย์ นายสกล  ไข่ค า Ph.D. Agriculture Animal Nutrition La Trobe University, Australia 2540 
   วท.ม. (เกษตรศาสตร์) การผลิตสัตว ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2521 
   วท.บ. เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2518 
2 รองศาสตราจารย์ นางสมปอง  สรวมศิริ  * Dr. Agr.                         Tierernaehrung Bonn University, Federal Republic of 

Germany 
2527 

   วท.ม. (เกษตรศาสตร์) การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2522 
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

เกียรตินิยม อันดับ 2 
สัตวบาล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2519 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนรินทร์  ทองวิทยา* Ph.D. Animal Science  Ehime University, Japan 2539 
   วท.ม. (เกษตรศาสตร์) การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2520 
   วท.บ. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2516 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอภิชัย  เมฆบังวัน* Ph.D. Animal Science Ehime University, Japan  2547 
   วท.ม.  การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2528 
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สัตวบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2521 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายบัญชา  พงศ์พิศาลธรรม Ph.D. Biochemistry Macquarie  University, Australia  2528 
   M.Sc. Agriculture  University of New England 2536 
   สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
6 อาจารย์ นางสาวทองเลียน  บัวจูม Ph.D. Animal Science Ehime University, Japan 2549 
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 
   ทษ.บ. เกียรตินิยม อันดับ 1 สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2537 

หมายเหตุ    *  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1 รองศาสตราจารย์ นายสกล  ไข่ค า Ph.D. Agriculture Animal Science La Trobe University, Australia 2540 
   วท.ม. เกษตรศาสตร์  การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2521 
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2518 
2 รองศาสตราจารย์ นางสมปอง  สรวมศิริ   Dr. Agr.              Tierernaehrung Bonn University Federal Republic of 

Germany  
2527 

   วท.ม. (เกษตรศาสตร์) การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2522 
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

เกียรตินยิม อันดับ 2 
สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2519 

3 รองศาสตราจารย์ นายสุกิจ  ขันธปราบ Dr. Sc. Agr. Animal Science Kyushu Tokai University, Japan 2540 
   M.S. สัตว์ปีก Central Luzon State University,  

Philippines 
2527 

   ทษ.บ. สัตว์ปีก สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 2525 
4 รองศาสตราจารย์ นายสุทัศน์   ศิริ  Doctor of  Science in 

Agriculture 
Animal Science  Kyushu Tokai University, Japan 2536 

   วท.ม. (เกษตรศาสตร์) การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2524 
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2518 
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน        ปี 

5 รองศาสตราจารย ์ นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ  Ph.D. Agriculture-Ruminant 
Nutrition 

University of Sydney, Australia  2538 

   วท.ม. การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2529 
   วท.บ. เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2525 
6 รองศาสตราจารย์ นายจ าเนียร  บุญมาก บธ.ม. บริหารธรุกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

   ทษ.บ. บริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 2534 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายนรินทร์  ทองวิทยา Ph.D. Animal Nutrition Ehime University, Japan 2539 
   วท.ม. (เกษตรศาสตร์) การผลิตสัตว ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2520 
   วท.บ. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2516 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายจ าเนียร  ยศราช Ph.D. Animal Science  University of the Philippines at Los Banos, 

Philippines 
2533 

   M.Sc.  Animal Science University of the Philippines at Los Banos, 
Philippines 

2526 

   ทก.บ. (สัตวศาสตร์)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 

สัตว์ปีก สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 2520 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายพิสุทธ์ิ  เนียมทรัพย์ Ph.D. Dairy Science  University of Sydney, Australia 2532 
   วท.ม. (เกษตรศาสตร์) การผลิตสัตว ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2520 
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สัตวบาล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2514 
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน     ปี 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายมานิตย์  เทวรักษ์พิทักษ์ Ph.D.  Animal Science  Central Luzon State University, Philippines 2542 
   M.Sc. Animal Science Central Luzon State University, Philippines 2535 
   ทษ.บ. สัตว์ปีก สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้ 2522 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอภิชัย  เมฆบังวัน Ph.D. Animal Science  Ehime University, Japan  2547 
   วท.ม.  การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2528 
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สัตวบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2521 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายประภากร  ธาราฉาย Ph.D. Animal Functional 

Anatomy 
Ehime University, Japan 2544 

   วท.ม.  สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2535 
   ทษ.บ. (สัตวศาสตร์) สัตว์ปีก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2532 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายบัญชา  พงศ์พิศาลธรรม Ph.D. Biochemistry  Macquarie  University, Australia 2545 
   M.Sc. Agriculture  University of New England 2536 
   สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางอุมาพร  อุประ M.S. Food Science and 
Technology 

Mississippi State University, U.S.A. 2526 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหาร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2523 
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางวิจิตรา  แดงปรก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 
   วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 
   วท.บ. อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2527 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวกิตตินุช  ชุลิกาวิทย์ Ph.D. Business Administration Washington State University, U.S.A. 2546 
   M.B.A. Business Administration University of Tampa, U.S.A. 2534 
   บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2529 

17 อาจารย ์ นายด ารง  ลีนานุรักษ์ Ph.D. Dairy Science  University of Sydney, Australia 2532 
   M.Sc. Agriculture Dairy Science University of Sydney, Australia 2525 
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

เกียรตินยิม อันดับ 2 
สัตวบาล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2519 

18 อาจารย ์ นายวินัย  โยธินศิริกุล Ph.D. Animal Science University of the Philippines at Los Banos, 
Philippines 

2538 

   วท.ม. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2527 
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2523 

19 อาจารย์ นางสาวทองเลียน  บัวจูม Ph.D. Animal Science Ehime University, Japan 2549 
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 
   ทษ.บ. 

เกียรตินยิม อันดับ 1 
สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2537 
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน       ปี 

20 อาจารย์ นางสาวบัวเรียม  มณีวรรณ ์ Ph.D. Animal Science Ehime University, Japan 2548 
   M.Sc. Agriculture University of Kagawa, Japan 2545 
   วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 

21 อาจารย์ นายวิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
   วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2544 

22 อาจารย์ นางสาวกชพร  ศิริโภคากิจ Ph.D. International Finance Alliant International University, U.S.A. 2548 
   บช.ม. การบัญชีทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 
   ศศ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2524 

23 อาจารย์ นายบุญสม  สุขจิตต ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 2540 
   ทษ.บ. บริหารธุรกิจเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 2525 

24 อาจารย์ นายธเนศ  แก้วก าเนิด Ph.D. Food Technology  Clemson University, U.S.A. 2544 
   วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2525 
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3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 
 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปี 

1 ศาสตราจารย ์      นายจรัญ  จันทลักขณา Ph.D. Animal Breeding Iowa  State University, U.S.A. 2530 
2 ศาสตราจารย ์ นายเมธา  วรรณพัฒน ์ Ph.D. Ruminant Nutrition North Dakota State University, U.S.A. 2532 
3 รองศาสตราจารย ์ นางเยาวมาลย์   ค้าเจรญิ Ph.D. Animal Nutrition Iowa  State University, U.S.A. 2542 
4 รองศาสตราจารย ์ นายอนุชา  ศิริ 

   
Ph.D. 
 

Dairy Nutrition University of the Philippines at Los Banos, 
Philippines 

2534 

5 รองศาสตราจารย ์ นางบุญล้อม  ชีวะอิสระกุล Dr. Agr. 
 

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

2533 

6 รองศาสตราจารย ์ นายชัยณรงค์  คันธพนิต Ph.D. Food Science Kansas State University, U.S.A. 2529 
7 รองศาสตราจารย ์ นายเพิ่มศักดิ์  ศริิวรรณ Ph.D. Poultry Nutrition University of Sydney, Australia 2528 
8 รองศาสตราจารย ์ นางพันทิพา   พงษ์เพียจันทร์ วท.ม. เกษตรศาสตร ์ สาขาการผลิตสตัว ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2525 
9 รองศาสตราจารย ์ นายเทอดชัย  เวียรศลิป ์ Dr. Agr. Tierernaehrung Kiel University, Federal Republic of 

Germany 
2540 

10 รองศาสตราจารย ์ นางจุฑารัตน์   เศรษฐกลุ Dr. Agr. 
(Cum. Laude) 

Meat  Science Stuttgart University,  
Federal Republic of Germany 

2527 

11 รองศาสตราจารย ์ นายสัญชัย  จตรุสิทธา Dr. Agr. Meat  Science Georg - August University of Goettingen,  
Federal Republic of Germany 

2538 
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 

12 รองศาสตราจารย ์ นายบุญเสรมิ  ชีวะอิสระกลุ Dr. Agr. Trierernaehrung Georg – August University of  
Goettingen,  
Federal Republic of Germany 

2542 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายกษิดิศ  อ้ือเช่ียวชาญกิจ วท.ม. การผลิตสัตว ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2538 
14 ประธานกรรมการบริษัท 

เอ.เอฟ.อี. อุตสาหกรรม- 
อาหารสตัว์ จ ากัด 

นายนรสหี์   ตระกลูช่าง 
   

Ph.D. Animal Nutrition 
 

Iowa State University, U.S.A. 
 

2546 

15 กรรมการผู้จดัการใหญ่
และประธาน                      
คณะผู้บริหารบริษัท  
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                 
จ ากัด  (มหาชน) 

นายอดิเรก  ศรปีระทักษ ์
 

วท.ด. (กิตติมศักดิ์) สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2536 

16 รองประธานกรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่
บริษัท เบทาโกร
ภาคเหนือ 
เกษตรอุตสาหกรรม  
จ ากัด 

นางสาวถนอมวงศ์  แต้ไพสิฐพงษ ์
 

ปร.ด. (กิตตมิศักดิ)์ 
 

วิชาบริหารการพัฒนา 
 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2544 
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั ปี 

17 ประธานกรรมการ              
บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด 
และบริษัทในเครือ 

นายปัญญา โชติเทวัญ 
 

ทษ.ด. (กิตติมศักดิ์) 
 

สัตวศาสตร ์
 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 
 

2526 

 
 
 
 
 
 

64 
 

มคอ. 2 



มคอ.2 65  

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ทางประสบการณ์ภาคสนาม 

- ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 

- ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

- ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาทุกคนจะต้องท างานวิจัยในส่วนของรายวิชา สศ 69.. วิทยานิพนธ์ 
และนอกเหนือจากนั้นนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าในรายวิชา สศ 698 เพ่ิมเติมอีก             
ก็ได้ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
การศึกษา ค้นคว้า และด าเนินการวิจัย เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

และหาองค์ความรู้ และความจริงจากการศึกษาวิจัย และเรียบเรียงเป็นรายงาน
ผลการวิจัยตามหลักวิชาการ ซึ่งการด าเนินการวิจัยจะต้องอยู่ในความดูแล ให้ค าปรึกษา
และแนะน าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน 

5.3 ช่วงเวลา 

- แผน ก แบบ ก 1  
ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 

- แผน ก แบบ ก 2 
 ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

- แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์  จ านวน  36  หนว่ยกิต 

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

เสนอโครงร่างงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

- แผน ก แบบ ก 1  
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเห็นชอบก่อนส าเร็จการศึกษา 

- แผน ก แบบ ก 2  
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วม กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขา- 
วิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ทักษะด้านการวิจัย - นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่ข้ันตอนวางแผนการทดลอง  
  ด าเนินการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล โดยมีคณะกรรมการ 
  ทีป่รึกษาให้ค าแนะน า 
- ก าหนดให้มีการค้นคว้าหาความรู้ด้านกรอบแนวคิดและระเบียบวิธี 
  วิจัย 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัยจากคณาจารย์                   
  และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

2. ทักษะด้านภาษา - ส่งเสริมนักศึกษาให้เพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
- จัดการเรียนการสอนโดยให้มีการค้นคว้าวารสารภาษาอังกฤษ  

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - เข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ าใจ 
        ชว่ยเหลือผู้อื่น 
   2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   3) เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ค านึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ใน 
     สังคม 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกวิชา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา รวมทัง้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   1) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
   2) ประเมินการตรงต่อเวลา การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตของนักศึกษา 
   3) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) มีความสามารถอธิบายหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
   2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาชีพ และสาขาวิชาที่ 
     เกี่ยวข้อง 
   3) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความก้าวหน้า และการปรับเปลี่ยน 
        เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
   4) มีความสามารถท่ีจะระบุ กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา 
     วิชาชีพ 
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งมีทั้งการบรรยายในชั้นเรียน การค้นคว้าหาความรู้ และจัดท ารายงานเพ่ือ
น าเสนอ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนการด าเนินการวิจัย 

 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) การสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรอบรู้ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
  2) ประเมินจากรายงานที่มอบหมาย โครงร่างวิทยานิพนธ์ และการน าเสนอ 
  3) ประเมินจากความก้าวหน้าของการด าเนินการทดลองวิจัย และการสรุปผล 
       การทดลอง 
  4) ประเมินจากการเผยแพร่ผลงาน 
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 2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
     วิพากษ์ได้ 
   2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ 
     น าไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
   3) มีความสามารถในการประเมิน สรุปประเด็น และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  ก าหนดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเป็นนักวิจัยที่ต้องคิดหา
เหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา ค้นคว้าหาค าตอบหรือการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งพัฒนาแนวคิดของตนเอง และเปิดโอกาสให้มีการซักถามเมื่อมี
การน าเสนอรายงานหรือวิชาสัมมนา  

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรอบรู้ และการสอบ 
     วิทยานิพนธ์ 
   2) ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การน าเสนอรายงาน  
        โครงร่างวิทยานิพนธ์ และการด าเนินงานวิจัย  

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีจิตส านึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   2) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการนับถือ 
        ความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย 
   3) มีภาวะผู้น า สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
     อย่างเหมาะสม 
   4) มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้   เพ่ือพัฒนา  
     ตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
          และความรับผิดชอบ 

  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา  ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  จัดการสอน
แบบมีกรณีศึกษาและมอบหมายงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การวางแผน
ในการด าเนินการวิจัย ซึ่งต้องติดต่อประสานงานกับผู้ อ่ืนในการหาข้อมูล 
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและฟาร์มทดลอง 

 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
          ความรับผิดชอบ 
  1)  ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ การ 
       ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  2)  ประเมินความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
           เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1)  มีความสามารถเลือกทักษะทางภาษา และรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 
  2)  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร  
       จัดการและน าเสนอข้อมูลได ้
  3)  มีความสามารถน าเทคนิคทางสถิติ และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน มาใช้ใน 
       การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ได ้
  4)  มีความสามารถในการค้นคว้า หาความรู้ทางด้านวิชาการ  และวิชาชีพด้วย 
       ตนเอง 
 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                       
          การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ให้มีการเรียนการสอนเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้สอนแนะน า
หนังสือและเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ มอบหมายให้จัดท ารายงานและ
น าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้นักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้
เพ่ือจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ การด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
และสรุปผลงานวิจัยเพื่อจัดท าเป็นรูปเล่ม 
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 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินความสามารถในการน าเสนอรายงานและสัมมนา 
  2) ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
  3) ประเมินจากการเผยแพร่ผลงานและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 2.6  ผลการเรียนอื่น ๆ  
 ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

 

รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
สศ  520  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว ์                   

สศ  591  สัมมนา 1                   

สศ  592  สัมมนา 2                   

สศ  593  สัมมนา 3                   

สศ  594  สัมมนา 4                   

สศ  500  โภชนศาสตรส์ัตว์ประยกุต์                   

สศ  501  โภชนศาสตรส์ัตว์เคี้ยวเอื้อง                   

สศ  502  โภชนศาสตรส์ัตวไ์ม่เคีย้วเอื้อง                   

สศ  503  โภชนศาสตรส์ัตว์เลี้ยง                   

สศ  504  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
             อาหารสัตว ์

                  

สศ  505  สารพิษในอาหารสัตว ์                   

สศ  506  อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสตัว ์                   

สศ  507  เมตาโบลิซมึของโภชนะ                   

สศ  510  สรีรวิทยาการผลติสตัว ์                   

สศ  511  วิทยาเอนโดไครของสตัว์เลี้ยง                   

สศ  512  สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของ 
             สัตว์เลี้ยง 
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รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
สศ  513  สรีรวิทยาการให้น้ านม                   

สศ  514  สรีรวิทยาการสืบพันธุ ์                   

สศ  521  พันธุศาสตร์ประชากร                   

สศ  522  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ประยุกต ์                   

สศ  523  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขัน้สูง                   

สศ  530  การผลิตสุกรขั้นสูง                   

สศ  531  การผลิตสัตว์ปีกข้ันสูง                   

สศ  532  การผลิตโคนม-โคเนื้อขั้นสูง                   

สศ  533  การจัดการฟารม์เลีย้งสตัว์อย่าง 
             ยั่งยืน 

                  

สศ  540  การจัดการสุขภาพสตัว์                   

สศ  541  จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์                   

สศ  542  อิมมูโนวิทยาทางสัตวแพทย์                   

สศ  550  มาตรฐานการผลติและการแปรรปู 
             ผลิตภณัฑส์ัตว ์

                  

สศ  653  การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 
             ในฟาร์มเลี้ยงสตัว ์

                  

สศ  654  การบริหารจดัการโรงงาน 
             อาหารสัตว ์

                  

สศ  655  การจัดการขนส่งสตัว์และ 
             ผลิตภณัฑ ์                  
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รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

สศ  656  การบริหารจดัการโรงงาน 
             ผลิตภณัฑส์ัตว ์

                 
 

สศ  560  วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขัน้สูง                   

สศ  561  สารพิษในเนื้อสัตว์และ 
             ผลิตภณัฑส์ัตว ์

                  

สศ  562  ความปลอดภัยในการบริโภค 
             เนื้อสัตว์และผลติภณัฑส์ัตว ์

                  

สศ  563  การพัฒนาผลิตภัณฑส์ตัว์                   

สศ  570  สารสนเทศทางการผลติสัตว์                   

สศ  670  เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร ์                   

สศ  671  การค้นคว้าอิสระ                   

สศ  691  วิทยานิพนธ์ 1                   

สศ  692  วิทยานิพนธ์ 2                   

สศ  693  วิทยานิพนธ์ 3                   

สศ  694  วิทยานิพนธ์ 4                   

สศ  695  วิทยานิพนธ์ 1                   

สศ  696  วิทยานิพนธ์ 2                   

 
หมายเหตุ  :      หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   
          หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง 74 
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หมวดที ่5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ใช้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 (ข้อ 15 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)  และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ประกาศใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

รวมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินแผนการสอน งานที่มอบหมาย และข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่า 
สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่  

2.2 การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หรือ
คณะกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ 

2.3 มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
2.4 ประเมินภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต และความพึงพอใจต่อมหาบัณฑิตของ

ผู้ประกอบการ 
2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพ

ภายในมหาวิทยาลัย 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1  แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 

1) สอบผ่านรายวิชาที่ก าหนดและให้เรียนเพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิต ตามเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)   
4) สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่ง

จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธาน  
5) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเห็นชอบก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
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3.2  แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับคะแนน                 

เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า      
2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examinaiton)   
4) สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่ง

จะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธาน 
5)  ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ

เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วม กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขา 
วิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หมวดที ่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1.   จัดปฐมนิ เทศส าหรับอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับบทบาท  หน้าที่   ความรับผิดชอบ  
รายละเอียดหลักสูตร การจัดท าประมวลรายวิชา ตลอดจนสิทธิประโยชน์ และกฎระเบียบต่าง ๆ ของ
ทางคณะฯ ให้กับอาจารย์ใหม่ 

1.2.  จัดเตรียมคู่มือแนะน า และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้อาจารย์
ใหม ่

1.3.  มอบหมายให้อาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ เพ่ือคอยให้ค าแนะน า/
ปรึกษา และเรียนรู้ในการปรับตัวเองให้เข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะฯ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  วิธีการสอน           
     และการวัดประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ  
2)  ก าหนดให้มีสัมมนาโครงการวิจัยในชั้นเรียน 

    3)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับสถานบัน หรือหน่วยงาน 
        อ่ืน ทั้งในและต่างประเทศ 

1)  ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
       2.2    การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
     1)  ส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์ และนักวิชาการของคณะฯ ท างานวิจัยมากขึ้น  
          และพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น  
     2)  ปรับปรุงระบบการบริหารงานฟาร์มปศุสัตว์ให้เอ้ือต่อการสร้างรายได้ และสามารถ 
                 สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และการท างานวิจัยของคณาจารย์  
          นักวิชาการและนักศึกษาของคณะฯ 
    3)  แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือที่จะพัฒนา 
        นวัตกรรมและวิสาหกิจ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ของคณะฯ และยังเป็นแหล่งบ่มเพาะ 
         ความรู้ให้กับนักศึกษา 

4)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานวิจัยกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและ 
 เอกชนทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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5)  จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มี 
       การเรียนการสอนในคณะฯ โดยให้มีการสืบค้นหาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ 
       เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน แล้วจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี 
       วัฒนธรรมดังกล่าวให้มีการปฏิบัติสืบต่อไป โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน 
       กิจกรรมด้วย                    
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หมวดที ่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 

1.1  แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารหลักสูตร
เป็นไปตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้แต่ละวิชามีการสอนประสานกัน มีการด าเนิน
กิจกรรมตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตลอดจนจัดการศึกษาให้ครบ
วงจร    

1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีหน้าที่แนะน า และจัดตารางสอน เพ่ือปรับความรู้วิชาพ้ืนฐานที่
แตกต่างกันของนักศึกษาแต่ละคน ให้สามารถร่วมเรียนและวิจัยในระดับสูงขึ้นแบบสายวิชาการต่อไปได้ 

1.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการของแต่ละรายวิชา 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมรายงานผลการจัดการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (แบบ 
มคอ 3 และมคอ. 5) แล้วเสนอไห้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้การเรียนการสอน
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.4  การเรียนการสอนจะเน้นภาคทฤษฎีที่มีความสอดคล้องกับภาคปฏิบัติ  และการค้นคว้า
ร่วมกับน าเสนอผลงานโดยนักศึกษา เพ่ือเสริมทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้   

1.5  การประเมินผลคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน  จะวัดจากการประเมินโดยนักศึกษา
ผู้เรียนและคณะกรรมการวิชาการที่ติดตามผลและให้ค าแนะน า จัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลของ
การประเมินแก่อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้ร่วมสอนวิชานั้น ๆ 

1.6  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ.  เพ่ือจัด
ให้มีการประเมินเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุก  5  ปี 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

      2.1  การบริหารงบประมาณ 
   จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น   

2.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และ-
เทคโนโลยีเป็นสถานที่สอน  พ้ืนที่ประมาณ  15,048.17 ตารางเมตร  ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก                   
4  ห้อง ห้องเรียนขนาดใหญ่  4  ห้อง  ห้องปฏิบัติการ 74  ห้อง ห้องประชุมขนาดใหญ่  1 ห้อง และห้อง
ประชุมขนาดเล็ก 2 ห้อง และยังมีฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตว์ปีก และฟาร์มโคนมและโคเนื้อ ส าหรับให้
นักศึกษาลงปฏิบัติงานฟาร์มได้อย่างทั่วถึง 
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 ปัจจุบันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
สัตวศาสตร์อยู่แล้ว จึงมีอุปกรณ์การสอนอยู่เป็นจ านวนหนึ่ง และสามารถใช้อุปกรณ์การสอนในระดับ
ปริญญาตรีของสาขาวิชาสัตวศาสตร์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ของห้องสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทุกประเภทประกอบด้วย หนังสือ  ,วิทยานิพนธ์  ,วารสาร และหนังสือพิมพ์ จุลสาร 
กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลส าเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากร
ดังกล่าวข้างต้นมีจ านวนดังนี้ 

จ านวนหนังสือ ณ วันที่  31 มกราคม 2554 
หมวด ค าอธิบายหมวด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
000 เบ็ดเตล็ด 7, 658 เล่ม 1,597 เล่ม 
100 ปรัชญา 1, 842 เล่ม 290 เล่ม 
200 ศาสนา 3,512 เล่ม 210 เล่ม 
300 สังคมศาสตร์ 39,675 เล่ม 4,999 เล่ม 
400 ภาษาศาสตร์ 3,229 เล่ม 1,221 เล่ม 
500 วิทยาศาสตร์ (บริสุทธิ์) 7,559 เล่ม  5,180 เล่ม 
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 31,020 เล่ม 11,631 เล่ม 
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 2,957 เล่ม  623 เล่ม 
800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,442 เล่ม 34 เล่ม 
900 ประวัติศาสตร์ 5,350 เล่ม 791 เล่ม 

 รวม 125,244 เล่ม 26,576 เล่ม 
 

สื่อโสตทัศนวัสดุ  
รายการ จ านวน 

CD/DVD เกษตร 171 
CD/DVD การศึกษา 61 
CD/DVD สารคดี 99 
CD/DVD บทเรียนภาษา 26 
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป 116 
CD/DVD กีฬา 31 
CD/DVD บันเทิง 10 

รวม 514 
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 บทความวารสาร จ านวน  103,302 บทความ 
 ได้สอบถามไปยังส านักหอสมุดแล้ว บทความวารสารไม่ได้มีการแยกกลุ่มวิชา เนื่องจาก

เก็บข้อมูลเป็นหัวเรื่อง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทความวารสารง่ายขึ้น 
 วารสารภาษาไทย จ านวน 719 รายการ 
 วารสารภาษาต่างประเทศ  จ านวน 495 รายการ 
 ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน  16 ฐานข้อมูล 
 
 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
(E-book, E-clipping, E-journal) 

จ านวน  5 ฐานข้อมูล 

 
 นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น และยังมีการติดต่อสื่อสารแบบเชื่อมโยง
เครือข่ายในฐานข้อมูล Journal Link และวิทยานิพนธ์ / งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนสหบรรณานุกรม 
 

 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 2.3.1  คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการ 
เรียนการสอน  ต ารา สื่ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย 

2.3.2  คณะฯ จัดประชุมเพ่ือให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนอ
งบประมาณครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
2.4.1  ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจาก

ผู้สอนและผู้เรียน โดยวิธีแจกแบบสอบถาม 
2.4.2  ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ทรัพยากรของอาจารย์ และ

ผู้เรียนทุกรายวิชา 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 
3.1    การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1  ก าหนดคุณสมบัติ 
 1)  คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 2)  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   -  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

        หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการและ 
        ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ที่สมัคร 

   -  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
3.1.2  การคัดเลือก   

โดยการสอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์  และทดสอบความสามารถใน
การสอน โดยคณะกรรมการที่คณบดีแต่งตั้ง 

3.1.3  เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3.2    การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

 3.2.1  จัดประชุมคณาจารย์ในคณะฯ ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนประจ าปีของคณะฯ 

3.2.2  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  เพ่ือท าหน้าที่ทบทวนการบริหาร
หลักสูตรทุกสิ้นปีการศึกษา  เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 

3.2.3  ส ารวจความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งต่อไป 
 3.3    คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ  
  3.3.1  คณะฯ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา  และ
บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือประสบการณ์จริง 
   3.3.2  มีการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และต้อง
เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน 
    3.3.3  การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ  ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาค
การศึกษาเป็นอย่างน้อย 
  3.3.4  จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1   การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 4.1.1  มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้อง 

รับผิดชอบก่อนเข้าท างานเท่านั้น 
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 4.1.2  ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วย  การสอบข้อเขียน  การสอบ
สัมภาษณ์โดยให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ และมีจิต
สาธารณะในการให้บริการคณาจารย์ และนักศึกษา 

4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
 4.2.1  จัดให้มีการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 
 4.2.2  จัดให้มีระบบการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  

เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน นอกเหนือจากการท างานตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 4.2.3  สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับคณาจารย์ในโครงการบริการวิชาการ 

และงานวิจัยของคณะฯ 
 4.2.4  ให้ทุนการศึกษาในการศึกษาต่อเพ่ิมเติมในสาขาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร

ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเรียนรู้และการพัฒนางาน 
      
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1   การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
 5.1.1  คณะฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน  เพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ค าแนะน า/ปรึกษา 
 5.1.2  คณะฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือท าหน้าที่แนะน า                            
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ปรับความรู้พ้ืนฐาน และปรับปรุงหลักสูตร 
 5.1.3  อาจารย์ทุกคนจัดท าตารางการท างานพร้อมก าหนดเวลาว่าง เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้  
  

5.2   การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
                    - กรณีที่นักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1. ให้สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา 
2. ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวัน

ประกาศผลการศึกษา 
            3. นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อคณบดี/อธิการบดี  หรือ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
1)  จัดส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน  และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ    
     พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
2)  ประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปีจากภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  โดยวิธีตอบ 

       แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
3)  มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  

       เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80  มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม  และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.2  ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4  อย่ า งน้ อยก่ อนการ เปิ ดสอนในแต่ ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ                   
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน            
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ในปีที่ผ่านมา 

     

8) อาจารย์ ใหม่ทุกคน ได้ รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13) มีการประเมินความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาต่างประเทศ 

     

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องด าเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 10 13 13 13 13 
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หมวดที ่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   1.1.1  คณะฯ  จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา                        
           โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้รวบรวมผลและหาค่าเฉลี่ยในคะแนนที่ได้ 
       ของอาจารย์แต่ละท่าน  เพื่อน าไปประเมินและวางแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป 
 1.1.2  จัดให้มีการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน การท า 
        กิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย และผลการสอบในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาจารย์ 
        ประจ ารายวิชาเป็นผู้ประเมิน 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1  จัดให้มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน  ซึ่งท าการประเมินทุกปลาย 
        ภาคการศึกษา   
 1.2.2  ผลการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา จะส่งต่ออาจารย์และหัวหน้ากลุ่ม 
       วิชาเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
 1.2.3 การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์  โดยดูจากผล 
   การเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
 1.2.4 คณะฯ รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน                       
       เพ่ือวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยการจัดท าเว็บไซต์ใน
ส่วนภาวะการมีงานท าของบัณฑิตรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้ประเมินภายนอก 
โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร  

ตลอดจนผลการประเมินจากผู้เรียน ประกอบการประเมิน 
 2.3  โดยนายจ้างและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

ติดตามบัณฑิตใหม่ โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้าง  หรือผู้บั งคับบัญชาโดย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์   
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในของคณะฯ ที่แต่งตั้งโดยคณบดี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
          4.1  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการสอนประจ ารายวิชาที่ 
        รับผิดชอบ และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา เพ่ือเสนอ 
        คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ                

4.2  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
        จากการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ 
 4.3  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะ  รวบรวมและจัดท ารายงานการประเมินผล   
        และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
 4.4  คณะฯ  จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตร                     
         ตลอดจนประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร



 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 



ภาคผนวก 

ภาคผนวก  ก  สรุปสาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2554  

ภาคผนวก  ข  
1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 
2) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และ              

การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข  

การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
4) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยแม่ โจ้  เรื่ อง แต่งตั้ งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2553) 

5) ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร -
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2555) 

ภาคผนวก ค  ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ก 

สรุปสาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2554 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
---------------------------- 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)               
เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2551 

2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 
24  เมษายน  2554 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1                       
ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
4.1 เพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุมองค์ความรู้ด้านสัตวศาสตร์ โดยให้การจัดการเรียนการ

สอน ภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะผู้เรียนในการท า
วิทยานิพนธ์ 

4.2 เพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีด้านสัตวศาสตร์ที่พัฒนาก้าวหน้าไปมาก
ในปัจจุบัน 

4.3 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ต้องการให้
มีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

5. สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปรับปรุงตาม

รูปแบบการจัดวางข้อมูลตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
5.1 ชื่อปริญญาปรับปรุงตามแบบฟอร์ม 

เดิม  2.1   ชื่อเต็มไทย  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
2.2   ชื่อย่อไทย  วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
2.3   ชื่อเต็มอังกฤษ Master of Science (Animal Science) 
2.4   ชื่อย่ออังกฤษ M.S. (Animal Science) 

 ใหม่ ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม :     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
ชื่อย่อ   :     วท.ม. (สัตวศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม   :     Master of Science (Animal Science) 
ชื่อย่อ   :     M.S. (Animal Science) 
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 5.2  เปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
         เดิม ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์     

คณะผลิตกรรมการเกษตร   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

    เชียงใหม่  50290 
    โทรศัพท์ 053 -353831-4  โทรสาร 053 -353830 

ใหม่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  50290 
โทรศัพท์ 053 -353831-4  โทรสาร 053 -353830 

  5.3  เปลี่ยนแปลงก าหนดการเปิดสอน 
         เดิม ปีการศึกษา  2548  ภาคการศึกษาที่  1 

         ใหม่ ปีการศึกษา  2554  ภาคการศึกษาที่  1    

  5.4  ปรับปรุงระบบการศึกษา 
         เดิม ระบบการศึกษา 

การศึกษาใช้ระบบทวิภาค  โดยแบ่งเวลาการศึกษาเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละปีการศึกษาภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ต้องมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคฤดูร้อน
ได้  โดยมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า  7  สัปดาห์ และมีชั่วโมง
การศึกษาเท่ากับภาคการศึกษาปกต ิ

   ใหม่ ระบบการศึกษา 
การศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาเป็น 2 ภาค

การศึกษาปกติในแต่ละปีการศึกษา  ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ต้องมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

การจัดการการศึกษาของหลักสูตรเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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  5.5  ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นดังนี้ 

 
  5.6  ปรับปรุงอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ โดยจัดวางข้อมูลเป็นรูปแบบตาราง 
          ตามแบบฟอร์มที่ สกอ. ก าหนด 
   - ปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าจากเดิม  17 คน เป็น 24 คน 

ท่ี 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี 

1 รองศาสตราจารย์ นายสกล  ไข่ค า Ph.D. Agriculture 
 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. 

Animal Science 
 
การผลิตสัตว์ 
เกษตรศาสตร์ 

La Trobe University, 
Australia 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2540 
 

2521 
2518 

2 รองศาสตราจารย์ นางสมปอง  สรวมศิริ * Dr. Agr. 
 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
เกียรตินิยม อันดับ 2 

Tierernaehrung 
 
การผลิตสัตว์ 
สัตวบาล 
 

Bonn  University, Federal 
Republic of Germany 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2527 
 

2522 
2519 

 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนรินทร์  ทองวิทยา* Ph.D. 

วท.ม .(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. 

Animal Nutrition 
การผลิตสัตว์  
สัตวศาสตร์ 

Ehime University, Japan 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2539 
2520 
2516 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอภิชัย  เมฆบังวัน* Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

Animal Science 
การผลิตสัตว์  
สัตวบาล 

Ehime University, Japan 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
2528 
2521 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายบัญชา  พงศ์พิศาลธรรม Ph.D. 
 
M.Sc. Agriculture 
สพ.บ. 
 

Biochemistry 
 
- 
สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต 

Macquarie  University, 
Australia 
University of New England 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2545 
 

2536 
2528 

6 อาจารย์ นางสาวทองเลียน  บัวจูม Ph.D. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 
เกียรตินิยม อันดับ 1 

Animal Science 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สัตวศาสตร์ 

Ehime University, Japan 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2549 
2541 
2537 
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   - ปรับเพิ่มอาจารย์พิเศษจากเดิม  16  คน  เป็น  17 คน 
 
  5.7  ปรับปรุงปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เดิม   ปรัชญา 
พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการ

ปฏิบัติ  เพ่ือผลิตบุคลากรในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ  ใฝ่รู้  สู้งาน  
คิดเป็น และมีความเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ และมีทักษะการ
วิจัยในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน และพัฒนาการผลิตสัตว์ของชาติ 

2) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถ และเข้าใจระบบการผลิต
สัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ 

3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าที่มีทั้งความรู้ คุณธรรม และ
จริยธรรม 

4)  
ใหม่    ปรัชญา 

มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้  ควบคู่บูรณาการงานวิจัย สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ผลิตนักวิจัยระดับกลางของประเทศ 

    วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับกลาง ในสาขาวิชา

สัตวศาสตร์ โดยกระบวนการวิจัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน และพัฒนาการผลิตสัตว์ของประเทศ 
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2) มหาบัณฑิตสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถ และเข้าใจระบบการผลิต
สัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ 

4) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าที่มีทั้งความรู้ คุณธรรม และ
จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8  ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร   
    

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
แผน ก แบบ ก (1) 
รายวิชาแบบไม่คิดหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 

 
 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
(7) 
36 

 
(7) 
36 

รวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 36 
แผน ก แบบ ก (2) 
รายวิชาเรียน 
วิชาเอก 
         วิชาเอกบังคับ 

 
 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

 
26 
20 
5 

 
24 
24 
9 



 6 

 

 

         วิชาเอกเลือก 
วิชาเลือกเสรี 
วิทยานิพนธ์ 
รายวิชาแบบไม่คิดหน่วยกิต 

 
 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

15 
6 
12 
- 

15 
- 

12 
(7) 

รวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 38 36 
 

 5.9  ปรับปรุงแผนการศึกษา  
  แผน ก แบบ ก.1 
 เดิม 

                       ปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
สศ  520  ระเบียบวิธีการวิจัย            
   ทางสัตว์           
สศ  590  สัมมนา 1        
สศ  592  การเตรียมความพร้อม 
             ของการวิจัย      
สศ  699  วิทยานิพนธ์          

3 
 
1 
1 
 
6 

สศ  699  วิทยานิพนธ์ 
สศ  591  สัมมนา 2 

9 
1 

รวม 11  10 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ปีที่ 2 
ภาคเรียนที่  1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต 

สศ  693  วิทยานิพนธ์ 3 12 สศ   694  วิทยานิพนธ์ 4 12 
สศ  593  รายงานความก้าวหน้า* 1   

รวม 12 รวม 12 
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   ใหม่   
            แผน ก แบบ ก 1 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  520 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์ (3) 3 2 5 
สศ  591 สัมมนา 1 (1) 1 0 3 
สศ  691 วิทยานิพนธ์ 1 9 0 27 0 

รวม 9 0 27 0 
 
 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  692 วิทยานิพนธ์ 2 9 0 27 0 
สศ  592 สัมมนา 2 (1) 1 0 3 

รวม 9 0 27 0 
 
 

ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  693 วิทยานิพนธ์ 3 9 0 27 0 
สศ  593 สัมมนา 3 (1) 1 0 3 

รวม 9 0 27 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  694 วิทยานิพนธ์ 4 9 0 27 0 
สศ  594 สัมมนา 4 (1) 1 0 3 

รวม 9 0 27 0 
          หมายเหตุ : ( ) คือ รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 

 แผน ก แบบ ก.2 
 เดิม 
           ปีท่ี 1 

 
      ปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
………     วิชาเอกเลือก       
………     วิชาเลือกเสรี                       
สศ 699  วิทยานิพนธ์           

3 
3 
6 

สศ  699   วิทยานิพนธ ์
สศ  591   สัมมนา 2 

6 
1 
                             

รวม 12  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
สศ 520  ระเบียบวิธีการวิจัย         
            ทางสัตว ์   
……….     วิชาเอกเลือก  
…..…..     วชิาเอกเลือก 

3 
 
3 
3 

……….    วิชาเอกเลือก 
……….    วิชาเอกเลือก 
……….    วิชาเลือกเสรี 
สศ 590  สัมมนา 1 

3 
3 
3 
1 

รวม 9  10 
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 ใหม่ 

 
ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  653 การบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมในฟาร์ม                
เลี้ยงสัตว์ 

3 2 3 5 

สศ  ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  520 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์ (3) 3 2 5 
สศ  591 สัมมนา 1 (1) 1 0 3 

รวม 9 10 11 23 
 
 

ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  507 เมตาโบลิซึมของโภชนะ 3 2 3 5 
สศ  510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว์ 3 2 3 5 
สศ  ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  592 สัมมนา 2 (1) 1 0 3 

รวม 12 9 12 23 
 
 

ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  ... วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
สศ  695 วิทยานิพนธ์ 1 6 0 18 0 
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สศ  593 สัมมนา 3 (1) 1 0 3 
รวม 9 3 21 8 

 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
สศ  696 วิทยานิพนธ์ 2 6 0 18 0 
สศ  594 สัมมนา 4 (1) 1 0 3 

รวม 6 0 18 0 
      หมายเหตุ : ( ) คือ รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 
  5.10  เพิ่มรายวิชาเอกบังคับ จ านวน 3 รายวิชา คือ 

รายวิชาที่ 1   
สศ  507  เมตาโบลิซึมของโภชนะ     3 (2-3-5) 

  วิชาบังคับก่อน   :  สศ 310  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือเทียบเท่า 
     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

   สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ขบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมของ
โภชนะ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับสรีรวิทยา
การย่อยอาหารและเมตาโบลิซึมของโภชนะในเซลล์ 
   (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
รายวิชาที่ 2 

  สศ  510  สรีรวิทยาการผลิตสัตว์      3 (2-3-5)  
 วิชาบังคับก่อน   :  สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือ 

     เทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของร่างกาย และการให้ผลผลิตต่าง ๆ เช่น เนื้อ นม 
ไข่ และหนัง การท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายและการท างานร่วมกันของแต่ละ
ระบบในร่างกายสัตว์ 

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

สศ  653  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์  3 (2-3-5)     
 วิชาบังคับก่อน   :   สศ 450 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ หรือเทียบเท่า 

      ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ความส าคัญของระบบการเลี้ยงสัตว์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ของเสีย
จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์  แนวทางและแผนงานในการน ากลับมาใช้ประโยชน์  ปัญหาและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์  แนวคิด  เทคนิค  และวิธีการใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

      (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
  5.11  เพิ่มรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 2 รายวิชา 
  รายวิชาที่ 1 

สศ  593  สัมมนา 3      1 (1-0-2)        
วิชาบังคับก่อน  :   สศ 592 สัมมนา 2 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการผลิตสัตว์ เฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
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    (บรรยาย  1  ชั่วโมง  ปฏบิัติ  0  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  2  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
รายวิชาที่ 2 
สศ  594  สัมมนา 4      1 (1-0-2)        
วิชาบังคับก่อน  :   สศ 593 สัมมนา 3 
  การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการผลิตสัตว์เฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
  (บรรยาย  1  ชั่วโมง  ปฏิบตัิ  0  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  2  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.12  ปรับปรุงรหัสวิชา  รหัสวิชาบังคับก่อน  และเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมง          
        การเรียนการสอนจ านวน  21  รายวิชา ดังนี้ 

 รายวิชาที่ 1 
  เดิม   สศ 501  โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์  3 (2-3-1)   หน่วยกิต 

AS 501   Applied Animal Nutrition 
วิชาบังคับก่อน  : สป 310 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ  ผก  410  อาหารและ 
    การให้อาหารสุกร หรือ คน  410  อาหารและการให้อาหาร   
    โค หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
   ประเภท ส่วนประกอบและคุณสมบัติของวัสดุอาหารสัตว์  การ
ประยุกต์ใช้วัตถุดิบเพ่ือเป็นอาหารสัตว์โดยพิจารณาคุณค่าทางอาหารของ
วัตถุดิบรวมถึงข้อดีและข้อเสียในการใช้วัตถุดิบแต่ละชนิด การใช้วัสดุท้องถิ่น
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เป็นอาหารสัตว์ การศึกษาวิชาการใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์ของอาหาร  
การค านวณสูตรอาหาร และวิธีการเก็บรักษาวัสดุอาหาร 

(บรรยาย  2  ปฏิบัติ   3  มอบหมายงาน 1   ชั่วโมง/สัปดาห์ ) 
 
 ใหม่ สศ 500  โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ 3 (2-3-5)      

วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ หรือ สศ 402                 
     โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค  สศ 403  อาหารและ          
     การให้อาหารสุกร  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประเภท ส่วนประกอบและคุณสมบัติของวัสดุอาหารสัตว์  การ
ประยุกต์ใช้วัตถุดิบเพ่ือเป็นอาหารสัตว์โดยพิจารณาคุณค่าทางอาหารของ
วัตถุดิบรวมถึงข้อดีและข้อเสียในการใช้วัตถุดิบแต่ละชนิด การใช้วัสดุท้องถิ่น
เป็นอาหารสัตว์ การศึกษาวิชาการใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์ของอาหาร  
การค านวณสูตรอาหาร และวิธีการเก็บรักษาวัสดุอาหาร 

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

  เดิม สศ  502  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง  3 (3-0-1)   หน่วยกิต 
AS  502   Ruminant Nutrition 
วิชาบังคับก่อน  : สป 310  โภชนศาสตร์สัตว์ปีก  หรือ ผก 410 อาหารและ 

    การใหอ้าหารสุกร  หรือ คน 410   อาหารและการให้อาหาร 
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    โค หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า 
    หลักสูตร 

  ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง จุลชีพในกระเพาะหมัก และ
การหมักย่อย  การดูดซึมโภชนะ  ขบวนการเมตาบอลิซึมของโภชนะในร่างกาย 

        (บรรยาย  3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

 ใหม่ สศ  501  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง   3 (2-3-5)      
วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ หรือ สศ 402                

     โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค  สศ 403  อาหารและการ 
     ให้อาหารสุกร  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์  
     ประจ าหลักสูตร 

ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง จุลชีพในกระเพาะหมัก และ
การหมัก-ย่อย  การดูดซึมโภชนะ ขบวนการเมตาบอลิซึมของโภชนะในร่างกาย 

(บรรยาย 2  ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 3 
เดิม  สศ 503  โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง  3 (2-3-1)    หน่วยกิต 

AS 503   Non-Ruminant  Nutrition 
วิชาบังคับก่อน  :  สป 310  โภชนศาสตร์สัตว์ปีก  หรือ  ผก 410   อาหารและ 

     การให้อาหารสุกร  หรือ คน 410 อาหารและการให้อาหาร 
      โค หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า 
     หลักสูตร 

  การใช้ประโยชน์ของพลังงาน  กรดอะมิโน  ไวตามิน และแร่ธาตุใน
ร่างกายของสุกรและสัตว์ปีก เพ่ือการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต  อาการ
ผิดปกติจากการขาด และการได้รับโภชนะต่าง ๆ  มากเกินความต้องการ  
ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพในการผลิตสุกร
และสัตว์ปีก และการปรับปรุงอาหารสุกรและสัตว์ปีกให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในเขตร้อน 

  (บรรยาย   2  ปฏิบัติ   3  มอบหมายงาน 1   ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

  ใหม่  สศ 502  โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง   3 (2-3-5)     
วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ หรือ สศ 402                

     โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค  สศ 403  อาหารและการ 
     ให้อาหารสุกร  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ 
     ประจ าหลักสูตร 

  การใช้ประโยชน์ของพลังงาน  กรดอะมิโน  ไวตามิน และแร่ธาตุใน
ร่างกายของสุกรและสัตว์ปีก เพ่ือการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต  อาการ
ผิดปกติจากการขาด และการได้รับโภชนะต่าง ๆ  มากเกินความต้องการ  
ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพในการผลิตสุกร
และสัตว์ปีก และการปรับปรุงอาหารสุกรและสัตว์ปีกให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในเขตร้อน 
    (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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 รายวิชาที่ 4 
เดิม  สศ  504  โภชนศาสตร์สัตว์เปรียบเทียบ      3 (3-0-1)   หน่วยกิต 

    AS  504   Comparative Animal Nutrition 
      วิชาบังคับก่อน  : สป 310  โภชนศาสตร์สัตว์ปีก  หรือ  ผก 410   อาหารและ 

                           การให้อาหารสุกร  หรือ คน 410  อาหารและการให้อาหาร 
        โค  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ความแตกต่างของระบบทางเดินอาหาร ความต้องการโภชนะของสัตว์
ชนิดต่างๆ การประยุกต์ข้อมูลจากงานทดลองเพ่ือประโยชน์ในทางโภชนศาสตร์
สัตว์และการผลิตสัตว์ 

    (บรรยาย  3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

 ใหม่ สศ  503  โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยง   3 (3-0-6)   

วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ หรือ สศ 402                
         โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค  สศ 403  อาหารและการ 
         ให้อาหารสุกร  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ 
         ประจ าหลักสูตร 

ความแตกต่างของระบบทางเดินอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ความ
ต้องการโภชนะของสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ การประยุกต์ข้อมูลจากงานทดลองเพ่ือ
ประโยชน์ในทางโภชนศาสตร์สัตว์และการผลิตสัตว์ 

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

รายวิชาที่ 5 
เดิม    สศ  505  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 3 (2-3-1)  หน่วยกิต 

  AS  505  Feed Inspection and Quality Control 
    วิชาบังคับก่อน  : สป 310  โภชนศาสตร์สัตว์ปีก  หรือ  ผก 410   อาหารและ 

      การให้อาหารสุกร  หรือ คน  410 อาหารและการให้อาหารโค   
      หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของผู้สอน 

หลักในการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์  ลักษณะและคุณสมบัติของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์โดยวิธีทางเคมี
อย่างง่ายและรวดเร็ว  การใช้เทคนิคการลอยตัวในการแยกส่วนประกอบของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์  การวิเคราะห์แร่ธาตุและวัตถุท่ีเติมในอาหารโดยวิธีสปอทเทสต์  
การประเมินผลและสรุปผลการตรวจสอบอาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

(บรรยาย  2  ปฏิบัติ  3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 

15 
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ใหม่     สศ  504  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์     3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ หรือ สศ 402   

           โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค  สศ 403  อาหารและการ 
        ให้อาหารสุกร หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ 
       ประจ าหลักสูตร 

 หลักในการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ลักษณะและคุณสมบัติของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์โดยวิธีทาง
เคมีอย่างง่ายและรวดเร็ว  การใช้เทคนิคการลอยตัวในการแยกส่วนประกอบ
ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ การวิเคราะห์แร่ธาตุและวัตถุที่เติมในอาหารโดยวิธี 
สปอทเทสต์ การประเมินผลและสรุปผลการตรวจสอบอาหารสัตว์ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ 

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

รายวิชาที่ 6 
เดิม      สศ  506  สารพิษในอาหารสัตว์   3 (2-3-1)  หน่วยกิต 

AS  506  Toxic Substances in Animal Feed 
วิชาบังคับก่อน  :  สป 310  โภชนศาสตร์สัตว์ปีก  หรือ  ผก  410   อาหารและ 

         การให้อาหารสุกร หรือ คน  410  อาหารและการให้อาหาร 
         โค  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของผู้สอน 

สารพิษที่มีอยู่ตามธรรมชาติในวัตถุดิบอาหารสัตว์  สารพิษที่เกิดจาก
ภายนอก โครงสร้างและลักษณะความเป็นพิษของสารพิษแต่ละชนิด อาการเป็น
พิษในสัตว์  วิธีการป้องกันและท าลายสารพิษ การตรวจสอบสารพิษในอาหาร
สัตว์ 

    (บรรยาย  2  ปฏิบัติ  3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ใหม่      สศ  505  สารพิษในอาหารสัตว์       3 (2-3-5)    
    วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ หรือ สศ 402                

         โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค  สศ 403  อาหารและการ 
         ให้อาหารสุกร  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ 
         ประจ าหลักสูตร 

สารพิษที่มีอยู่ตามธรรมชาติในวัตถุดิบอาหารสัตว์  สารพิษที่เกิด
จากภายนอก  โครงสร้างและลักษณะความเป็นพิษของสารพิษแต่ละชนิด  
อาการเป็นพิษในสัตว์ วิธีการป้องกันและท าลายสารพิษ  การตรวจสอบสารพิษ
ในอาหารสัตว์ 

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

รายวิชาที่ 7 
เดิม     สศ  507  อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์  3(2-3-1)  หน่วยกิต 

   AS  507  Feed  Manufacturing 
    วิชาบังคับก่อน  :  สป 310  โภชนศาสตร์สัตว์ปีก  หรือ  ผก  410   อาหารและ 
        การให้อาหารสุกร หรือ คน  410  อาหารและการให้อาหาร 
        โค  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของผู้สอน 

  ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ชนิดและการ
ท างานของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ การสุ่มและการควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบและอาหารส าเร็จรูป รูปแบบและการจัดการในโรงงานอาหาร
สัตว์ การผสมล่วงหน้า อาหารและวัตถุดิบชนิดเหลว การสูญเสียปริมาณอาหาร
ในโรงงานและการตลาดอาหารสัตว์ 

(บรรยาย  2  ปฏิบัติ  3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ใหม่      สศ  506  อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์        3 (2-3-5)    
  วิชาบังคับก่อน  :  สศ  301 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก หรือ สศ 402  โภชนศาสตร์ 

         และการให้อาหารโค หรือ  สศ 403  อาหารและการให้ 
         อาหารสุกร หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ 
         ประจ าหลักสูตร 

ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ชนิดและการท างาน
ของเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ การสุ่มและการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและอาหารส าเร็จรูป รูปแบบและการจัดการในโรงงานอาหารสัตว์ การ
ผสมล่วงหน้า อาหารและวัตถุดิบชนิดเหลว  การสูญเสียปริมาณอาหารใน
โรงงาน และการตลาดอาหารสัตว์ 

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

รายวิชาที่ 8 
เดิม      สศ  511  วิทยาเอนโดไครของสัตว์เลี้ยง         3 (3-0-1)  หน่วยกิต 

    AS  511  Endocrinology  of  Domestic Animal 
    วิชาบังคับก่อน  :  คน 320  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง  หรือ 

         เทียบเท่าตามความเห็นชอบของผู้สอน 
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   การท างานของระบบฮอร์โมน  ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับขบวนการเมตาบอลิซึม
ของโภชนะ ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์  การใช้ประโยชน์ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์                      

                         (บรรยาย   3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ใหม่     สศ  511  วิทยาเอนโดไครของสัตว์เลี้ยง       3 (2-3-5)     
       วิชาบังคับก่อน   :  สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือ 

          เทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การท างานของระบบฮอร์โมน  ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับขบวนการเมตาบอลิซึม

ของโภชนะ  ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์  การใช้ประโยชน์ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์ 
       (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏบิัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์)
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รายวิชาที่ 9 
เดิม  สศ  512  สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง        3 (3-0-1)  หน่วยกิต 

AS  512  Environmental Physiology of Domestic Animals 
   วิชาบังคับก่อน  :  คน 320  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง  หรือ 

       เทียบเท่าตามความเห็นชอบของผู้สอน 
  อุตุนิยมวิทยามูลฐาน  การเกิดของความร้อนในร่างกายสัตว์  กลไกการ
ระบายความร้อน  การตอบสนองของสัตว์เลี้ยงในสภาพเครียดจากสภาวะอากาศ
ร้อนชื้นและการแก้ไขในเชิงสัตวบาล 

      (บรรยาย   3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ใหม่    สศ  512  สรีรวิทยาสิง่แวดล้อมของสัตว์เลี้ยง      3 (2-3-5)     
    วิชาบังคับก่อน   :  สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือเทียบเท่า 

          ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อุตุนิยมวิทยามูลฐาน  การเกิดของความร้อนในร่างกายสัตว์  กลไกการ

ระบายความร้อน  การตอบสนองของสัตว์เลี้ยงในสภาพเครียดจากสภาวะอากาศ
ร้อนชื้นและการแก้ไขในเชิงสัตวบาล 

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

รายวิชาที่ 10 
เดิม  สศ  513  สรีรวิทยาการให้น้ านม     3 (3-0-1)  หน่วยกิต 

AS  513  Physiology of Lactation 
   วิชาบังคับก่อน  :  คน  421  การให้นม  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 
       ผู้สอน 

สรีรวิทยาของเต้านม  การสังเคราะห์น้ านม  และเมตาบอลิซึมของ
โภชนะใน เต้านม  ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเต้านม  และการหลั่ง
น้ านม ปัจจัยต่างๆ   ที่มีผลต่อส่วนประกอบ และปริมาณน้ านม  สรีรวิทยาในการ
รีดนม 

       (บรรยาย   3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์)
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ใหม่  สศ  513  สรีรวิทยาการให้น้ านม    3 (2-3-5)     
    วิชาบังคับก่อน  :  สศ 415  การให้นม  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 
         อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  สรีรวิทยาของเต้านม  การสังเคราะห์น้ านม  และเมตาบอลิซึมของ
โภชนะ ในเต้านม  ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเต้านม  และการหลั่ง
น้ านม ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อส่วนประกอบ และปริมาณน้ านม  สรีรวิทยาในการ
รีดนม 
(บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ   3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
รายวิชาที่ 11 
เดิม  สศ  515 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์      3 (3-0-1)   หน่วยกิต 

AS  515   Reproductive Physiology 
วิชาบังคับก่อน   :  คน 320  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือเทียบเท่า 

       ตามความเห็นชอบของผู้สอน   
  สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก การสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์   กลไกของฮอร์ โมนที่ เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์   และการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์  สรีรวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์  เทคนิคในการศึกษาเกี่ยวกับ
ตัวอ่อน  และเทคโนโลยีที่ช่วยในการเจริญพันธุ์   

    (บรรยาย   3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
ใหม่  สศ  514   สรีรวิทยาการสืบพันธุ์    3 (2-3-5)   

    วิชาบังคับก่อน   :  สศ 310  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือ 
       เทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

  สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก การสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ กลไกของฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์  และการเปลี่ยนแปลง
ของเซลล์  สรีรวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์  เทคนิคในการศึกษาเก่ียวกับตัวอ่อน  และ
เทคโนโลยีที่ช่วยในการเจริญพันธุ์   
  (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบตัิ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 12 
    เดิม  สศ  530  พันธุศาสตร์ประชากร                              3 (3-0-1)  หน่วยกิต 

AS  530  Population Genetics 
   วิชาบังคับก่อน  :  สป 440  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก  หรือ คน 440                    
       การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 
       ผู้สอน 

  พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การศึกษาพารามิ เตอร์ของ
ประชากร ความสมดุล  และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน  
การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะ  การศึกษาความสัมพันธ์ ร่วมทาง
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากร 

    (บรรยาย   3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ใหม่  สศ  521  พันธุศาสตร์ประชากร    3 (2-3-5)     
    วิชาบังคับก่อน  :   สศ 430  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือเทียบเท่าตามความ 
         เห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การศึกษาพารามิเตอร์ของ
ประชากร ความสมดุล  และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน 
การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะ การศึกษาความสัมพันธ์ร่วมทางพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อม การศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับพันธุศาสตร์ประชากร 

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

รายวิชาที่ 13 
เดิม  สศ  531  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ประยุกต์      3 (3-0-1)  หน่วยกิต 

AS  531  Applied Animal Breeding 
   วิชาบังคับก่อน  : สป 440  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก  หรือ คน 440                   
      การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 
      ผู้สอน 



 24  

  ทฤษฎีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมในการผลิตสัตว์ การศึกษา
ค้นคว้าและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์รวมถึงการใช้เทคนิคทาง
พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

 (บรรยาย   3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 
 

ใหม่  สศ  522  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ประยุกต์   3 (2-3-5)    
    วิชาบังคับก่อน  :   สศ 430  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือเทียบเท่าตามความ 
         เห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

  การใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุง                    
พันธุ์สัตว์ การท าโคลนนิ่ง การคัดเลือกพันธุ์โดยเครื่องหมายพันธุกรรม  การท า
แผนที่พันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพ่ือให้ทนต่อโรคโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม 
การศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  

   (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ 3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
รายวิชาที่ 14 
เดิม  สศ  532  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีกข้ันสูง   3 (3-0-1)   หน่วยกิต 

AS  532  Advanced Poultry Breeding 
   วิชาบังคับก่อน  : สป 440  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก  หรือ คน 440                    
      การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 
      ผู้สอน 

  ทฤษฎีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมในการผลิตสัตว์ การศึกษา
ค้นคว้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก รวมถึงการใช้เทคนิค
ทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก 

  (บรรยาย   3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ใหม่  สศ  523  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง   3 (2-3-5)     
    วิชาบังคับก่อน  :  สศ 430  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือเทียบเท่าตามความ 
        เห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



 25  

  ทฤษฎีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมในการผลิตสัตว์ ทฤษฏีแมทริกซ์                         
การประเมินค่าทางพันธุกรรม การใช้ดัชนีคัดเลือก และในการปรับปรุงพันธ์สัตว์ 
การศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
  (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบตัิ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่ 15 
เดิม  สศ  540  การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม     3 (3-0-1)   หน่วยกิต 

AS  540  Industrial Swine Production 
   วิชาบังคับก่อน  : ผก  401  การจัดการฟาร์มสุกร หรือเทียบเท่าตามความ 
      เห็นชอบของผู้สอน 

   การวางแผนการท าฟาร์มสุกรแบบอุตสาหกรรม มาตรฐานฟาร์มสุกร                   
การวิเคราะห์และคาดคะเนสถานการณ์ในด้านการตลาดและการผลิต เทคโนโลยี
ที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์และโรงเรือนสุกร  การบริหารและจัดการฟาร์มสุกรเพ่ือลด
ต้นทุนในการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

(บรรยาย   3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ใหม่  สศ  530  การผลิตสุกรขั้นสูง    3 (2-3-5) 
   วิชาบังคับก่อน  :  สศ 454  การจัดการฟาร์มสุกร หรือเทียบเท่าตามความ 
       เห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร        

  การวางแผนการท าฟาร์มสุกรแบบอุตสาหกรรม มาตรฐานฟาร์มสุกร 
การวิเคราะห์และคาดคะเนสถานการณ์ในด้านการตลาดและการผลิตสุกร 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และโรงเรือนสุกร  การบริหารและจัดการฟาร์ม
สุกรเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
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      (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ 3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 16 
เดิม  สศ  541  การผลิตสัตว์ปีกเชงิอุตสาหกรรม     3 (3-0-1)  หน่วยกิต 

AS  541  Industrial Poultry Production 
   วิชาบังคับก่อน  : สป  401  การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก หรือเทียบเท่าตามความ 
      เห็นชอบของผู้สอน 

  แนวความคิดด้านการตลาดและการผลิตสัตว์ปีก มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก 
ระบบการจัดการเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรม  มาตรฐานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต 
การวางแผนการผลิตเพ่ืออุตสาหกรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(บรรยาย  3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหม่  สศ  531  การผลิตสัตว์ปีกข้ันสูง    3 (2-3-5)     
    วิชาบังคับก่อน  :  สศ 451  การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก หรือเทียบเท่าตามความ 
           เห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  แนวความคิดด้านการตลาดและการผลิตสัตว์ปีก มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก 
ระบบการจัดการเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรม  มาตรฐานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต 
การวางแผนการผลิต เพ่ืออุตสาหกรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ 3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 17 
เดิม  สศ  542  การผลิตโคนม-โคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม   3 (3-0-1)  หน่วยกิต   

AS  542  Industrial Dairy and Cattle Production 
   วิชาบังคับก่อน :  คน 401 การจัดการฟาร์มโคนม  หรือ  คน  402  การจัดการ 
      ฟาร์มโคเนื้อ  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของผู้สอน 
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  แนวความคิดในการตลาดและการผลิตโคนม และโคเนื้อ มาตรฐาน
ฟาร์ม ระบบการ จัดการและเทคนิคที่ได้จากการค้นคว้าทดลองและเทคโนโลยี
การผลิตใหม่ ๆ  การวางแผนโครงการเพ่ืออุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุน
และการค านวณต้นทุนการผลิต 

   (บรรยาย   3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ใหม่    สศ  532  การผลิตโคนม-โคเนื้อขั้นสูง   3 (2-3-5)     
    วิชาบังคับก่อน :  สศ 452  การจัดการฟาร์มโคนม  หรือ  สศ 453 การจัดการ 
        ฟาร์มโคเนื้อ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ 
       ประจ าหลักสูตร 

  แนวความคิดในการตลาดและการผลิตโคนมและโคเนื้อ มาตรฐานฟาร์ม 
ระบบการจัดการ และเทคนิคที่ได้จากการค้นคว้าทดลองและเทคโนโลยีการผลิต          
ใหม่ ๆ  การวางแผนโครงการเพ่ืออุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุน และ             
การค านวณต้นทุนการผลิต 

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

 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่ 18 
เดิม   สศ  550  มาตรฐานการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์   3 (3-0-1) หน่วยกิต  

         AS  550  Standard Practices for Animal Production and Processing  
          วชิาบังคับก่อน :  คน 401 การจัดการฟาร์มโคนม หรือ คน 402 การจัดการ 
      ฟาร์มโคเนื้อ หรือ ผก 401 การจัดการฟาร์มสุกร หรือ สป 401  
    การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก หรือ คน 443 เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ 
    หรือนม  และ คน 444 ผลิตภณัฑ์นมหรือเทียบเท่าตามความ 
    เห็นชอบของผู้สอน 
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  มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และขั้นตอนการผลิตสัตว์จากฟาร์มถึงผู้บริโภค 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ควบคุมโดย
ระบบมาตรฐานสากล ระบบการก าจัดของเสียจากการผลิตและแปรรูป  
การศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในการตั้ งฟาร์มและโรงงานที่เกี่ยวข้อง 
ทัศนศึกษาในฟาร์มมาตรฐานและโรงงานแปรรูปที่ได้รับมาตรฐาน 

(บรรยาย   3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ใหม่  สศ  550  มาตรฐานการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์    3 (2-3-5)     
วิชาบังคับก่อน   :  สศ 451 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก สศ 452  การจัดการฟาร์ม 

       โคนม หรือ สศ 453  การจัดการฟาร์มโคเนื้อ หรือ สศ  454   
       การจัดการฟาร์มสุกร หรือ สศ 463 เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ 
       หรือนม และ สศ 464  ผลิตภัณฑ์นมหรือเทียบเท่าตามความ 
       เห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และขั้นตอนการผลิตสัตว์จากฟาร์มถึงผู้บริโภค 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ควบคุมโดย
ระบบมาตรฐานสากล ระบบการก าจัดของเสียจากการผลิตและแปรรูป  
การศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในการตั้งฟาร์มและโรงงานที่เกี่ยวข้อง  
ทัศนศึกษาในฟาร์มมาตรฐานและโรงงานแปรรูปที่ได้รับมาตรฐาน 
  (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบตัิ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่ 19 
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    เดิม    สศ  521  สารสนเทศทางการผลิตสัตว์                    3 (2-3-1)  หน่วยกิต            
AS  521 Information Technology of Animal Production  

     วิชาบังคับก่อน   :   คพ  200  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือเทียบเท่าตามความ 
          เห็นชอบของผู้สอน 

  การพัฒนาด้านฐานข้อมูลเพ่ือใช้เก็บข้อมูลในการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์                
การจัดการฟาร์มโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม
ในการบริหารและจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดเก็บเอกสารตลอดจนการ
สืบค้นข้อมูล การจัดส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่และสืบค้นเพิ่มเติมในระบบอินเตอร์เนต 

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

ใหม่ สศ  570  สารสนเทศทางการผลิตสัตว ์     3 (2-3-5)     
    วิชาบังคับก่อน  :  คพ 200 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือเทียบเท่าตามความ 
         เห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  การพัฒนาด้านฐานข้อมูลเพ่ือใช้เก็บข้อมูลในการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
การจัดการฟาร์มโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมในการ
บริหารและจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดเก็บเอกสารตลอดจนการสืบค้น
ข้อมูลการจัดส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่และสืบค้นเพ่ิมเติมในระบบอินเตอร์เน็ต 

   (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ 3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 รายวิชาที่ 20 
เดิม   สศ  695  เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์      3 (3-0-1)  หน่วยกิต 
        AS  695  Selected Topics in Animal Science 

          วิชาบังคับก่อน  :  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจจากผลงานการวิจัยทางสัตวศาสตร์ 

                (บรรยาย   3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ใหม่   สศ  670  เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์    3 (2-3-5)        
           วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

   การศึกษา ค้นคว้า ในหัวข้อเฉพาะที่ส าคัญและ น่าสนใจทางสัตวศาสตร์ 
ซึ่งต้องเป็นหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน ในลักษณะการน าข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์ และ
อภิปรายร่วมกันและเรียบเรียงเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักการวิชาการ โดย
หัวข้อที่ศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ ภายใต้การให้ค าปรึกษาและการดูแลจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ได้รับการมอบหมาย 

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

รายวิชาที่ 21 
เดิม   สศ 698  การค้นคว้าอิสระ             3 (นอกเวลา)  หน่วยกิต 
       AS 698  Independent  Study 

         วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
   ให้นักศึกษาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ในเรื่องที่สนใจศึกษาและคาด
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ต่อไป  หรือคาดว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะ
น าไปใช้เมื่อส าเร็จการศึกษา  ทั้งนี้เรื่องที่จะศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา และภาควิชา  ผลงานการศึกษาหรือวิจัยให้จัดพิมพ์เป็น
รายงานทางวิชาการเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
          (ปฏิบัตินอกเวลา) 

 
 ใหม่   สศ  671  การค้นคว้าอิสระ             3 (0-9-0) 

           วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
   การศึกษาและค้นคว้า  ในเรื่องที่สนใจศึกษาและคาดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการท าวิทยานิพนธ์ต่อไป  หรือคาดว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะน าไปใช้เมื่อส าเร็จ
การศึกษาในลักษณะการท าวิจัยหรือการส ารวจข้อมูลที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์  
ทั้งนี้เรื่องที่จะศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา ผลงาน
การศึกษาหรือวิจัยให้เรียบเรียงและพิมพ์เป็นรายงานทางวิชาการ 

                     (ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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5.13  ปรับปรุงรายละเอียดวิชา และเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่งโมงการเรียนการสอน  
        จ านวน  3  รายวิชา ดังนี้  
รายวิชาที่ 1 

  เดิม    สศ 570  การจัดการสุขภาพสัตว์ 3     หน่วยกิต        
AS 570  Animal Health Management 
วิชาบังคับก่อน   :   ชว  330  จุลชีววิทยา  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 

     ผู้สอน 
   ความส าคัญของสุขภาพสัตว์  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง  host กับ agent การป้องกันโรคระบาดโดยวิธี  
Biosecurity  มาตรฐานฟาร์ม ปศุสัตว์ประเภทต่าง ๆ สวัสดิภาพสัตว์และสุขภาพ
สัตว์  Good Agricultural Practice (GAP)  ระบบการจัดการทางเลือกเพ่ือป้องกัน
โรคในฟาร์มปศุสัตว์  การจัดการสุขภาพฝูง (Herd Health Management) 

               (บรรยาย  3  มอบหมายงาน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

 ใหม่   สศ 540  การจัดการสุขภาพสัตว์    3 (2-3-5) 
     วชิาบังคับก่อน   :   ชว  330  จุลชวีวิทยา  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 

           อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ความส าคัญของสุขภาพสัตว์  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง host กับ agent การป้องกันโรคระบาดโดยวิธี  Biosecurity  
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ประเภทต่าง ๆ สวัสดิภาพสัตว์และสุขภาพสัตว์  Good 
Agricultural Practice (GAP)  ระบบการจัดการทางเลือกเพ่ือป้องกันโรคในฟาร์ม
ปศุสัตว์  การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์ (Herd Health Management) 

            (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 2 
เดิม   สศ 571  จุลชวีวิทยาทางสัตวแพทย์    3    หน่วยกิต             

          AS 571  Veterinary Microbiology 
       วิชาบังคับก่อน  :   ชว  330  จุลชวีวิทยา  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 

              ผู้สอน 
   การแบ่งกลุ่มและสัณฐานวิทยาของจุลชีพที่ก่อโรคชนิดต่าง ๆ ในสัตว์  
ความสัมพันธ์แบบโฮสต์พาราไซต์  คุณสมบัติโดยทั่วไปของเชื้อจุลชีพแต่ละชนิด  
โรคส าคัญที่เกิดในสัตว์  วิธีการเพาะเชื้อจุลชีพแต่ละชนิด วิธีการเพ่ิมจ านวน การ
ก่อโรค  การตรวจวินิจฉัยจุลชีพแต่ละชนิด ระบาดวิทยาของจุลชีพแต่ละชนิด การ
ป้องกันจุลชีพและการใช้วัคซีน 

(บรรยาย  3 มอบหมายงาน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ใหม่   สศ 541  จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์    3    หน่วยกิต             
           AS 571  Veterinary Microbiology 

        วิชาบังคับก่อน  :   ชว  330  จุลชวีวิทยา  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 
     ผู้สอน 

   การแบ่งกลุ่มและสัณฐานวิทยาของจุลชีพที่ก่อโรคชนิดต่าง ๆ ในสัตว์  
ความสัมพันธ์แบบโฮสต์พาราไซต์  คุณสมบัติโดยทั่วไปของเชื้อจุลชีพแต่ละชนิด  
โรคส าคัญที่เกิดในสัตว์  วิธีการเพาะเชื้อจุลชีพแต่ละชนิด วิธีการเพ่ิมจ านวน การ
ก่อโรค  การตรวจวินิจฉัยจุลชีพแต่ละชนิด ระบาดวิทยาของจุลชีพแต่ละชนิด            
การป้องกันจุลชีพและการใช้วัคซีน 
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                  (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 3 
เดิม    สศ 572  อิมมูโนวิทยาทางสัตวแพทย์      3 (2-3-1)  หน่วยกิต    
        AS 572  Veterinary Immunology 
        วิชาบังคับก่อน  :  ชว  330  จุลชีววิทยา  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 

     ผู้สอน 
   เซลล์วิทยา การพัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจนและ
แอนติบอดี คอมพลีเมน Major histocompatability complex (MHC)  
ภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ (CMI)  ภูมิคุ้มกันแบบน้ า (HMI) ภูมิคุ้มกันร่างกายต่อการติด
เชื้อจุลชีพ การทดสอบภูมิคุ้มกัน  โมโนโคลนอลแอนติบอดี 

(บรรยาย  2  ปฏิบัติ  3  มอบหมายงาน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 

ใหม่   สศ 542  อิมมูโนวิทยาทางสัตวแพทย์   3 (2-3-5)   
    วิชาบังคับก่อน  :   ชว  330  จุลชีววิทยา  หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของ 

        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เซลล์วิทยา  การพัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจน และ 
แอนติบอดี คอมพรีเมน การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ ภูมิคุ้มกันแบบ
น้ า ภูมิคุ้มกันร่างกายต่อการติดเชื้อจุลชีพ  การทดสอบภูมิคุ้มกัน Monoclonal 
Antibodies 

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

 5.14  เปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงการเรียนการสอน  จ านวน  3  รายวิชา  ดังนี้ 
 รายวิชาที่ 1 
เดิม    สศ  590  สัมมนา 1    1 (1-0-1)   หน่วยกิต 
        AS  590  Seminar 1 

          วิชาบังคับก่อน   :   ไม่ม ี
   เทคนิคการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์  การเตรียมเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ในที่ประชุม  การใช้โสตทัศน์และคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอผลงาน  
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นักศึกษาต้องศึกษาและค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสัตว์ 

   (บรรยาย   1  มอบหมายงาน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ใหม่   สศ  590  สัมมนา 1             1 (1-0-2) 
          วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 

   เทคนิคการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใน ที่ประชุม  การใช้โสตทัศน์และคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอผลงาน 
นักศึกษาต้องศึกษาและค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสัตว์ 

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

   รายวิชาที่ 2 
   เดิม   สศ  591  สัมมนา 2    1 (1-0-1)  หน่วยกิต 

        AS  591  Seminar 2 
        วิชาบังคับก่อน  :  สศ 590 สัมมนา 1  

   ศึกษา ค้นคว้า และน าเสนอในรูปแบบรายงานวิจัยเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์ประกอบข้อมูลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการผลิตสัตว์ ซึ่ง
สามารถวิจารณ์ตลอดจนอ้างอิงถึงเหตุและผล เพ่ือเสนอแนะแนวคิดอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ที่เก่ียวขอ้งกับการท าวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษบัณฑิตศึกษา     

(บรรยาย   1 มอบหมายงาน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

 ใหม่   สศ  591  สัมมนา 2     1 (1-0-2)        
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        วิชาบังคับก่อน  :   สศ 590 สัมมนา 1  
   ศึกษา ค้นคว้า และน าเสนอในรูปแบบรายงานวิจัยเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์ประกอบข้อมูลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการผลิตสัตว์ ซึ่ง
สามารถวิจารณ์ตลอดจนอ้างอิงถึงเหตุและผล เพ่ือเสนอแนะแนวคิดอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษบัณฑิตศึกษา     

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

รายวิชาที่ 3 
   เดิม   สศ  560  วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง     3 (3-0-1)  หน่วยกิต 

        AS  560  Advanced Meat Science 
          วิชาบังคับก่อน  :  ทอ  470 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ หรือ ทอ  472  เทคโนโลย-ี 
                ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของผู้สอน 

   โครงสร้างส่วนประกอบรูปร่าง และสรีรวิทยาของเซลล์กล้ามเนื้อ                      
การเจริญเติบโตและพัฒนาของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติทาง
กายภาพและชีวเคมีของกล้ามเนื้อ  การเน่าเสียของเนื้อและจุลชีววิทยาของ
เนื้อสัตว์  เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 

   (บรรยาย   3  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหม่   สศ  560  วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง    3 (2-3-5)     

           วิชาบังคับก่อน  :  ทอ  455 การแปรรูปเนื้อสัตว์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบ 
                         ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

   โครงสร้างส่วนประกอบรูปร่าง และสรีรวิทยาของเซลล์กล้ามเนื้อ  การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติทาง
กายภาพและชีวเคมีของกล้ามเนื้อ  การเน่าเสียของเนื้อและจุลชีววิทยาของ
เนื้อสัตว์  เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 



 36  

   (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    
5.15  เพิ่มรายวิชาใหม่  จ านวน  13  รายวิชา ประกอบด้วย  
รายวิชาที่ 1 

   สศ  533  การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน   3 (2-3-5)     
   วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 

  แนวความคิดเกี่ยวกับการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน  ระบบการจัดการฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์  ระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพ่ือการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน  การใช้
ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการผลิตสัตว์  
ผลกระทบจากการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม  การจัดการและการใช้ประโยชน์จาก
ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์  การจัดการการผลิตสัตว์อย่างปลอดภัยต่อผู้บริโภค  และมี
สวัสดิภาพต่อสัตว์  แนวโน้มและความเป็นไปได้ของการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืนในอนาคต 

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

 
รายวิชาที่ 2 
สศ 561 สารพิษในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์   3 (2-3-5)     
วิชาบังคับก่อน   :  สศ 307 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว์ หรือ ทอ 422 

       สารเจือปนอาหาร หรือ สศ 474 ยาและการใช้ยาในสัตว์ หรือ 
      เทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ความรู้เกี่ยวกับพิษวิทยา แหล่งและชนิดของสารพิษในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์ สารพิษจากโลหะหนักและยาปราบศัตรูพืช กระบวนการแปรรูปอาหารที่ก่อให้เกิด
สารพิษในผลิตภัณฑ์สัตว์ สารพิษจากจุลินทรีย์ การตรวจสอบ การป้องกัน และการก าจัด
สารพิษในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
       (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาที่ 3 
สศ 562  ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 3 (2-3-5)     
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   วิชาบังคับก่อน    :   ทอ 410 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าตามความ 
            เห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สัตว์ จุลินทรีย์ก่อโรคที่พบได้ในผลิตภัณฑ์สัตว์และ                
การควบคุม สุขลักษณะของโรงงานผลิตอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล อันตรายจาก
สารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์และวัตถุเจือปนอาหาร กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  การ
ประเมินความเสี่ยง เทคนิคในการจัดการความเสี่ยง 

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

รายวิชาที่ 4  
สศ  563  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์    3 (2-3-5)    

   วิชาบังคับก่อน    :   ทอ 464  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือเทียบเท่า 
             ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ความส าคัญและการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์  พฤติกรรมผู้บริโภค  และ
การส ารวจความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่  ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สัตว์ต้นแบบ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพ  การ
คัดเลือกบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษา  การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ 

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

รายวิชาที่ 5 
   สศ  654  การบริหารจัดการโรงงานอาหารสัตว์                            3 (2-3-5)      
   วิชาบังคับก่อน   :   สศ  455 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์ หรือ สศ 459  

          การจัดการโรงงานอาหารสัตว์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบ 
          ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  การบริหารงานบุคคลในโรงงาน การบริหาร
จัดการการผลิต  การออกแบบและวางผังโรงงาน  การบริหารจัดการการผลิต และควบคุม
คุณภาพการผลิต การจัดการด้านสุขอนามัยของบุคลากร  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงงาน การจัดการด้านการตลาด  การก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานโรงงาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ 

                    (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 6 
สศ  655  การจัดการขนส่งสัตว์และผลิตภัณฑ์   3 (2-3-5)     

   วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  บทบาทของการขนส่งที่มีต่อธุรกิจการผลิตสัตว์ องค์ประกอบและรูปแบบของการ
ขนส่ง การเลือกผู้ประกอบการขนส่งและเส้นทาง การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง การพิจารณาความเหมาะสมระหว่างต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลัง  
อัตราค่าระวาง การขนส่งและค่าบริการอ่ืน การควบคุมด้านการขนส่ง การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตในด้านการขนส่ง กระบวนการเรียกร้องเมื่อเกิด
ความเสียหายในการขนส่ง 
     (บรรยาย  2  ชั่วโมง  ปฏบิัติ  3  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
รายวิชาที่ 7 
สศ  656  การบริหารจัดการโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์   3 (2-3-5)     

   วิชาบังคับก่อน  : สศ 457 การจัดการโรงงานนม หรือ สศ 458 การจัดการโรงฆ่า 
    สัตว์และผลิตภัณฑ์ หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของอาจารย์ 

     ประจ าหลักสูตร 
  ความส าคัญของการบริหารจัดการโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ การเตรียมการจัดตั้ง
โรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ การจัดการวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ 
บุคลากรและสิ่งแวดล้อม การจัดระบบควบคุมคุณภาพ การบัญชีและการใช้ข้อมูลทาง
การเงินเพ่ือการจัดการโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานโรงงาน แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์สัตว์ 

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

รายวิชาที่ 8 
สศ  691  วิทยานิพนธ์ 1      9 (0-27-0)    

   วิชาบังคับก่อน  :  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
  การศึกษา ค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจ เพ่ือเตรียมการและรวบรวมข้อมูลประกอบใน
การเรียบเรียงเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์  ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
หัวข้อที่ศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบ  และอยู่ ในความดู แลให้แนะน าโดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน 

           (บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  27  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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   รายวิชาที่ 9 
   สศ  692  วิทยานิพนธ์ 2      9 (0-27-0)        
   วิชาบังคับก่อน  :  สศ  691  วิทยานิพนธ์  1  หรอืตามความเห็นชอบของ 
         คณะกรรมการที่ปรึกษา                  

  การด าเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องได้รับค าแนะน า
และการดูแลจากคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เป็นการด าเนินการต่อจาก
วิทยานิพนธ์ 1  สามารถรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล บางส่วนสรุปเป็นรายงาน
ความก้าวหน้า 
      (บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  27  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
รายวิชาที่ 10 

   สศ  693  วิทยานิพนธ์ 3       9 (0-27-0)        
   วิชาบังคับก่อน  :   สศ  692  วิทยานิพนธ์  2  หรือตามความเห็นชอบของ 
          คณะกรรมการที่ปรึกษา 

  การด าเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติในโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นการด าเนินการ
ที่ต่อเนื่องจากวิทยานิพนธ์ 2 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและหาองค์ความรู้
และความจริงจากการศึกษาวิจัย โดยสามารถเรียบเรียงข้อมูลบางส่วนเป็นรายงาน
ผลการวิจัย ตามหลักวิชาการ เพื่อเผยแพร่ทางวิชาการ ในรูปแบบการรายงานต่อที่ประชุม
ทางวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง  การด าเนินการวิจัยจะต้องอยู่ในความดูแล ให้ค าปรึกษา
และแนะน า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกข้ันตอน  

                    (บรรยาย  0  ชัว่โมง  ปฏิบัติ  27  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
   รายวิชาที่ 11 
   สศ  694  วิทยานิพนธ์ 4       9 (0-27-0)        
   วิชาบังคับก่อน  :   สศ  693  วิทยานิพนธ์  3  หรือตามความเห็นชอบของ 
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          คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  การศึกษา ค้นคว้า และด าเนินการวิจัยตามที่ระบุในโครงร่างวิทยานิพนธ์                  
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและหาองค์ความรู้ และความจริงจากการศึกษาวิจัย
และเรียบเรียงเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักวิชาการ ซึ่งการด าเนินการวิจัยจะต้องอยู่ใน
ความดูแล ให้ค าปรึกษาและแนะน าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาทุก
ขั้นตอน          

        (บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏบิัติ  27  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่ 12 
สศ  695  วิทยานิพนธ์ 1      6 (0-18-0)    

   วิชาบังคับก่อน  :  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
  การศึกษา ค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจ เพ่ือเตรียมการและรวบรวมข้อมูลประกอบใน
การเรียบเรียงเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์  ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
หัวข้อที่ศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบ  และอยู่ ในความดูแลให้แนะน าโดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน 

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

รายวิชาที่ 13 
  สศ  696 วิทยานิพนธ์ 2       6 (0-18-0) 

วิชาบังคับก่อน  :  สศ  695  วิทยานิพนธ์  1  หรือตามความเห็นชอบของ 
    คณะกรรมการที่ปรึกษา 

การศึกษา  ค้นคว้า และด าเนินการวิจัยตามที่ระบุในโครงร่างวิทยานิพนธ์  ซึ่ง
เป็นการด าเนินการต่อจากวิทยานิพนธ์ 1  ที่ต้องอยู่ในความดูแล ให้ค าปรึกษาและแนะน า
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลและหาองค์ความรู้ และความจริงจากการศึกษาวิจัย แล้วเรียบเรียงข้อมูล
บางส่วนเป็นรายงานผลการวิจัย เพ่ือน าไปเผยแพร่ในรูปแบบการรายงานต่อที่ประชุมทาง
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ในเอกสารวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 เรื่อง สามารถสรุปผลเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักวิชาการ และสรุปผล
แบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ 
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      (บรรยาย  0  ชั่วโมง  ปฏิบัติ  18  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  0  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
5.16  ยกเลิกรายวิชาในหลักสูตร จ านวน  4  รายวิชา  ประกอบด้วย 
รายวิชาที่  1 
สศ  514  สรีรวิทยาการย่อยอาหาร   1 (3-0-1)  หน่วยกิต 
AS  514  Physiology of Digestion 
วิชาบังคับก่อน  :  คน 320 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง หรือเทียบเท่าตาม 

      ความเห็นชอบของผู้สอน 
  สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง การย่อยอาหาร และเมตาโบลิ
ซึมของโภชนะในระบบทางเดินอาหาร ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ปัจจัย
ที่มีผลเกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาการย่อยอาหาร 

 (บรรยาย  3  มอบหมายงาน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่  2 
   สศ  592  การเตรียมความพร้อมของการวิจัย  1 (1-0-1)  หน่วยกิต 

AS  592  Research proposal 
วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
  การศึกษาและค้นคว้า ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์
วิจารณ์  และตั้งโจทย์ปัญหา  เพื่อจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

  (บรรยาย  1  มอบหมายงาน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่  3 
สศ  593  รายงานความก้าวหน้า     1 (1-0-1)  หน่วยกิต 
AS  593  Progress Report 
วิชาบังคับก่อน  :  สศ 592  การเตรียมความพร้อมของการวิจัย  
  น าเสนอรายงานและข้อมูลความก้าวหน้า จากการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ก่อนที่จะน าผลการศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ 

  (บรรยาย  1  มอบหมายงาน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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รายวิชาที่  4 
สศ  699  วิทยานิพนธ์     1 - 36   หน่วยกิต

 AS  699  Thesis 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  เลือกหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับวิชาเรียนที่เน้นเฉพาะทาง เสนอโครงร่างของ
วิทยานิพนธ์  ด าเนินงานวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและน าเส นอ
วิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานการพิมพ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอยู่ในความดูแลแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน 

 
5.17   เพิ่มการพัฒนาหลักสูตร 
เดิม ไม่มี 

ใหม่ 19.   การพัฒนาหลักสูตร 
ท าการปรับปรุงหลักสูตรในด้านกระบวนการเรียนการสอนและรายวิชาใน

หลักสูตร  และ/หรือโครงสร้างหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.18 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกลุ่มรหัสวิชา 
เดิม 

ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีที่เรียน 
ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มดังนี้ 

เลข  0 หมายถึง กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว ์
เลข  1 หมายถึง กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
เลข  2 หมายถึง กลุ่มวิชาสถิติและสารสนเทศ 
เลข  3 หมายถึง กลุ่มวิชาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
เลข  4 หมายถึง กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ 
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เลข  5 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการ 
เลข  6 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 
เลข  7 หมายถึง กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์ 
เลข  9 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ  

ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับที่วิชา 
 

ใหม่ 

ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีที่เรียน 
ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มดังนี้ 

เลข  0 หมายถึง กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว ์
เลข  1 หมายถึง กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
เลข  2 หมายถึง กลุ่มวิชาสถิติและปรับปรุงพันธุ์สัตว ์
เลข  3 หมายถึง กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์และการจัดการ 
เลข  4 หมายถึง กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์ 
เลข  5 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการ 
เลข  6 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
เลข  7 หมายถึง กลุม่วิชาอ่ืน ๆ   
เลข  9 หมายถึง วิทยานิพนธ์ 

ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับที่วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 
 เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้  
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โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
แผน ก แบบ ก (1) 
รายวิชาแบบไม่คิดหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 

 
 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
(7) 
36 

 
(7) 
36 

รวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 36 
แผน ก แบบ ก (2) 
รายวิชาเรียน 
วิชาเอก 
         วิชาเอกบังคับ 
         วิชาเอกเลือก 
วิทยานิพนธ์ 
รายวิชาแบบไม่คิดหน่วยกิต 

 
 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 
26 
20 
5 
15 
12 
- 

 
24 
24 
9 
15 
12 
(7) 

รวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 38 36 
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โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 

 หลักสูตรแผน ก แบบ ก (1) 
 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
ก. รายวิชาเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
สศ  520  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์ 
สศ  590  สัมมนา  1 
สศ  591  สัมมนา  2 
สศ  592  การเตรียมความพร้อมของงานวิจัย 
สศ  593  รายงานความก้าวหน้า 
 
 
 
ข.  วิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต 
สศ  699  วิทยานิพนธ์ 

จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
ก. รายวิชาเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
สศ  520   ระเบียบวิธีการวิจยัทางสัตว์ 
สศ  591   สัมมนา 1 
สศ  592   สัมมนา 2 
 
 
สศ  593   สัมมนา 3 
สศ  594   สัมมนา 4 
 
ข.  วิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต 
 
สศ  691    วิทยานิพนธ์ 1 
สศ  692    วิทยานิพนธ์ 2 
สศ  693    วิทยานิพนธ์ 3 
สศ  694    วิทยานิพนธ์ 4 

 
 
 
-  เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ยกเลิกรายวิชา 

- ยกเลิกรายวิชา 

- รายวิชาใหม่ 
- รายวิชาใหม่ 
 

 
- ยกเลิกรายวิชา 
- รายวิชาใหม่ 
- รายวิชาใหม่ 

- รายวิชาใหม่ 

- รายวิชาใหม่ 
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โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตร แผน ก แบบ ก (2) 

 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 

จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
รายวิชาเรียน  ไม่น้อยกว่า  26  หน่วยกิต 
รายวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต 
     -  รายวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า    5  หน่วยกิต 
     -  รายวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต  
 
1.รายวิชาเอก ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 20  หน่วยกิต 
1.1  วิชาเอกบังคับ  จ านวน  5  หน่วยกิต                  
      (ไม่นับจ านวนหน่วยกิต) 
สศ  520  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์ 
สศ  590  สัมมนา 1 
สศ  591  สัมมนา 2 
 
 
 

จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
รายวิชาเรียน  ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
รายวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
     -  รายวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
     -  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต        (7)  หน่วยกิต 
     -  รายวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 
 
1.รายวิชาเอก ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต 
1.1  วิชาเอกบังคับ  จ านวน  9  หน่วยกิต 
สศ  507  เมตาโบลิซึมของโภชนะ 
สศ  510  สรีรวิทยาการผลิตสัตว์ 
 
 
สศ  653  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 
             เลี้ยงสัตว ์
 
1.2  วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  7  หน่วยกิต 
สศ  520  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์ 
สศ  591  สัมมนา 1 
สศ  592  สัมมนา 2 
สศ  593  สัมมนา 3 
สศ  594  สัมมนา 4 
 

 
เปลี่ยนแปลง
จ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมด และเพิม่
รายวิชาบังคับ 
รายวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิต และ
ยกเลิกวิชาเลือก 

 
 

 
- รายวิชาใหม่ 

- ปรับปรุงจ านวน

ช่ัวโมงการเรียน 
การสอน 

- รายวิชาใหม่ 
 
 
 

- ปรับปรุงจ านวน 
ช่ัวโมงการเรียน 
การสอน 

- รายวิชาใหม่ 
- รายวิชาใหม่ 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
1.2 วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาต่าง ๆ  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
กลุ่มที ่ 1   กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ 
สศ 501  โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ 
 
 
 
 
สศ 502  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 
 
 
 
สศ 503   โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง 
 
 
 
 
 
 
 
สศ 504   โภชนศาสตร์สัตว์เปรียบเทียบ 

1.2 วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาต่าง ๆ  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
กลุ่มที่  1   กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ 
สศ 500  โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ 
 
 
 
 
สศ 501  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 
 
 
 
สศ 502   โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง 
 
 
 
 
สศ 503   โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยง 
 
 
 

 

 

- ปรับปรุงรหัสวิชา

และจ านวนช่ัวโมง    
การเรยีนการสอน 
 
 

- ปรับปรุงรหสัวิชา
และจ านวนช่ัวโมง    
การเรยีนการสอน 
 
 

- ปรับปรุงรหสัวิชา
และจ านวนช่ัวโมง    
การเรยีนการสอน 
 

 

- รายวิชาใหม ่
 

 

- ยกเลิกรายวิชา 
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สศ 505   การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  
             อาหารสัตว์ 
 
 

 
 
 
สศ 504   การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  
             อาหารสัตว์ 
 
 

 

 
 

- ปรับปรุงรหสัวิชา
และจ านวนช่ัวโมง    
การเรยีนการสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
สศ 506   สารพิษในอาหารสัตว์ 
 
 
 
สศ 507   อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์ 
 
 
 
 
กลุ่มที ่ 2   กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
สศ 510   สรีรวิทยาการผลิตสัตว์ 
 
 
สศ 511   วิทยาเอนโดไครของสัตว์เลี้ยง 
 
 
 

สศ 505   สารพิษในอาหารสัตว์ 
 
 
 
สศ 506   อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์ 
 
 
 
 
กลุ่มที่  2   กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
 
 
 
สศ 511   วิทยาเอนโดไครของสัตว์เลี้ยง 
 
 
 

- ปรับปรุงรหสัวิชา
และจ านวนช่ัวโมง    
การเรยีนการสอน 
 

- ปรับปรุงรหสัวิชา
และจ านวนช่ัวโมง    
การเรยีนการสอน 
 
 
 

- เปลี่ยนเป็นกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ 
 

- ปรับปรุงจ านวน
ช่ัวโมงการเรียน 
การสอน 
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สศ 512   สรีรวิทยาสิ่งแวดลอ้มของสัตว์เลี้ยง 
 
 
 
สศ 513   สรีรวิทยาการให้น้ านม 
 
 
 
สศ 514   สรีรวิทยาการย่อยอาหาร 
 
 
สศ 515   สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ 
 

สศ 512   สรีรวิทยาสิ่งแวดลอ้มของสัตว์เลี้ยง 
 
 
 
สศ 513   สรีรวิทยาการให้น้ านม 
 
 
 
 
 
 
สศ 514   สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ 
 

- ปรับปรุงจ านวน
ช่ัวโมงการเรียน 
การสอน 
 

-  ปรับปรุงจ านวน
ช่ัวโมงการเรียน 
การสอน 
 

- ยกเลิกรายวิชา 

 

- ปรับปรุงรหสัวิชา
และจ านวนช่ัวโมง 
การเรยีนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
กลุ่มที ่ 3   กลุ่มวิชาสถิติและสารสนเทศ 
สศ 521   สารสนเทศทางการผลิตสัตว ์
 
 
กลุ่มที ่ 4   กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
 
สศ 530   พันธุศาสตร์ประชากร 
 
 
 
สศ 531   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ประยุกต์ 
 

 
 
 
 
กลุ่มที่  3   กลุ่มวิชาสถิติและการปรับปรุง                 
              พันธุ์สัตว์ 
สศ 521   พันธุศาสตร์ประชากร 
 
 
 
สศ 522   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ประยุกต์ 
 

- ยกเลิกกลุ่มที่ 3 

- ย้ายไปอยู่กลุ่มที่ 
8 

 
 
 

- ปรับปรุงจ านวน
ช่ัวโมงการเรียน     
การสอน 
 

- ปรับปรุงจ านวน
ช่ัวโมงการเรียนการ
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สศ 532   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีกข้ันสูง 
 
 
 
 
กลุ่มที ่ 5   กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์และการจัดการ 
สศ 540   การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
สศ 541   การผลิตสัตว์ปีกเชงิอุตสาหกรรม 
 
 

 
 
สศ 523   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 
 
 
 
 
กลุ่มที่  4   กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์และการจัดการ 
สศ 530   การผลิตสุกรขั้นสูง 
 
 
 
 
สศ 531   การผลิตสัตว์ขั้นสูง 

สอน   
 

- ปรับปรุงช่ือ
รายวิชาและ
จ านวนช่ัวโมง 
การเรยีนการสอน 

 

- ปรับปรุงช่ือ
รายวิชาและ
จ านวนช่ัวโมง 
การเรยีนการสอน 
 

- ปรับปรุงช่ือ
รายวิชาและ
จ านวนช่ัวโมง 
การเรยีนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
สศ 542   การผลิตโคนม – โคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มที ่ 8   กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์ 

สศ 532   การผลิตโคนม – โคเนื้อขั้นสูง 
 
 
 
 
สศ 533   การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน 
 
กลุ่มที่  5  กลุ่มวิชาสุขศาสตร์สัตว์       

- ปรับปรุงช่ือ
รายวิชาและ
จ านวนช่ัวโมง 
การเรยีนการสอน 
 

- รายวิชาใหม่ 
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สศ 570   การจัดการสุขภาพสัตว์ 
 
 
 
สศ 571   จุลชวีวิทยาทางสัตวแพทย์ 
 
 
 
สศ 572   อิมมูโนวิทยาทางสัตวแพทย์ 
 
 

กลุ่มที ่ 6  กลุ่มวิชาการจัดการ 
สศ 550   มาตรฐานการผลิต และการแปรรูป 
             ผลิตภัณฑ์สัตว ์
 

สศ 540   การจัดการสุขภาพสัตว์ 
 
 

สศ 541   จุลชวีวิทยาทางสัตวแพทย์ 
 
 
 
สศ 542   อิมมูโนวิทยาทางสัตวแพทย์ 
 
 
 
กลุ่มที่  6   กลุ่มวิชาการจัดการ 
สศ 550   มาตรฐานการผลิต และการแปรรูป 
             ผลิตภัณฑ์สัตว ์
 
 
สศ 654   การบริหารจัดการโรงงานอาหารสัตว์ 
สศ 655   การจัดการขนส่งสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
สศ 656   การบริหารจัดการโรงงาน                   
             ผลิตภัณฑ์สัตว ์

- ปรับปรุงจ านวน
ช่ัวโมงการเรียน 
การสอน 
 
- ปรับปรุงจ านวน
ช่ัวโมงการเรียน 
การสอน 
 

- ปรับปรุงจ านวน
ช่ัวโมงการเรียน 
การสอน 

 

-  ปรับปรุงจ านวน
ช่ัวโมงการเรียน 
การสอน 
 

- รายวิชาใหม่ 

- รายวิชาใหม่ 

- รายวิชาใหม่ 

 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
กลุ่มที ่ 7   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 
สศ 560   วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง 
สศ 542   การผลิตโคนม – โคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม 

กลุ่มที ่ 7   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 
สศ 560   วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง 
 

 

- ปรับปรุงจ านวน
ช่ัวโมงการเรียน    
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กลุ่มที ่ 9   กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
สศ 695    เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 
 
 
 
สศ 698    การค้นคว้าอิสระ 
 
 
2.รายวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
      ให้เลือกรายวิชาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นรายวิชา
ที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาเอก ทั้งนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

 
 
สศ 561   สารพิษในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
สศ 562   ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์ 
             ผลิตภัณฑ์สัตว ์
สศ 563   การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 
กลุ่มที่  8   กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
สศ 570     สารสนเทศทางการผลิตสัตว์  
 
 
 
สศ 670     เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 
 
 
 
สศ 671     การค้นคว้าอิสระ 
 

การสอน 

 
- รายวิชาใหม่ 

- รายวิชาใหม่ 

 

- รายวิชาใหม่ 
 
 

- ปรับปรุงรหสัและ
จ านวนช่ัวโมง            
การเรยีน การสอน 
 

- ปรับปรุงรหสัและ
จ านวนช่ัวโมง             
การเรยีน การสอน 

- ปรับปรุงรหสัและ
รายละเอียดวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 

3.วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
สศ 699  วิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
4. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 
สต  301   หลักสถิติ หรือเทียบเท่า 
คม  320   ชีวเคมีเบื้องต้น หรือเทียบเท่า 

3.วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
 
สศ 695       วิทยานิพนธ์  1 
สศ 696       วิทยานิพนธ์  2 
 
 
4. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
(ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
สต  301   หลักสถิติ หรือเทียบเท่า 
คม  320   ชีวเคมีเบื้องต้น หรือเทียบเท่า 
 
 
5. ข้อบังคับของรายวิชา 
       ในจ านวนรายวิชาทั้งหมดไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต ซึ่งอาจจะประกอบด้วยรายวิชาระดับ
ปริญญาตรี รหัสตั้งแต่ 400 ขึ้นไป สามารถน ามา
นับและค านวณหน่วยกิตได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 
- ยกเลิก 
- รายวิชาใหม่ 

- รายวิชาใหม่ 
 
 
 
 

คงเดิม 
คงเดิม 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 
2)  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และการเทียบโอน  

 หน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3)  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข  การส าเร็จ  

 การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
4)  ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา  

 สัตวศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553) 
5)  ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร -มหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 


