มคอ. 2

1

ใบสรุปขั้นตอนการขอปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
*****************************
การขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมดังนี้
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
2. อาจารยประจําหลักสูตร ในการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
3. คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
4. อาจารยประจําหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
5. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
6. คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
7. อาจารยประจําหลักสูตร ในการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
8. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
9. อาจารยประจําหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
10. คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
11. อาจารยประจําหลักสูตร ในการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
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12. คณะกรรมการวิชาการไดใหความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
13. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแมโจไดใหความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
14. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศา สตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยแมโจ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

:
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
Bachelor of Science Program in Animal Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อยอ(ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ(ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
Bachelor of Science (Animal Science)
B.S. (Animal Science)

3. วิชาเอก
(1) สัตวปก
(2) การผลิตสุกร
(3) โคนมและโคเนื้อ
(4) อาหารสัตว
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ทางวิชาการ
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและ หรือภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่มีความรูภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร/
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร พ.ศ. 2556
6.2 กําหนดเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561
6.3 คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
6.5 สภามหาวิทยาลัยแมโจ ใหความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมี ความพร อมเผยแพรคุณภาพและกรอบมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ประกอบอาชีพสวนตัว หรือทํางานกับเอกชน ในฟารม โรงงานอาหารสัตวหรือบริษัท
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตว ธุรกิจอาหารและเวชภัณฑสัตว
8.2 ทํางานกับหนวยงานของราชการตางๆ ในตําแหนงนักวิชาการ นักสัตวบาล นักวิจัย ครู
หรืออาจารย เชน โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กรมปศุสัตว กรมสงเสริมการเกษตร กรม
อาชีวศึกษา กรมประชาสงเคราะห หนวยงานทหาร กรป.กลาง หรือธนาคารที่เกี่ยวกับดานสินเชื่อเพื่อ
การเกษตร ตลอดจนองคการพัฒนาเอกชนตางๆ เปนตน
8.3 สามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขานี้หรือสาขาที่เกี่ยวของ
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9. ชื่อตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ
วิชาเอกสัตวปก
1. ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

นายบัญชา
พงศพิศาลธรรม

Ph.D.

Biochemistry

M.Sc.

Agriculture

สพ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
สพ.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

สัตวแพทยศาสตร
อายุรศาสตรสัตวแพทย
อายุรศาสตรสัตวปก
สัตวแพทยศาสตร
สัตวศาสตร
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร

สพ.บ.
วท.ม.

2.

อาจารย

นางสาวกฤดา
ชูเกียรติศริ ิ

3.

อาจารย

นายจุฬากร
ปานะถึก

วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
4. ผูชวยศาสตราจารย
5.

ผูชวยศาสตราจารย

นายไพโรจน
พงศกิดาการ
นายไพโรจน
ศิลมั่น

ทษ.บ.
6.

ผูชวยศาสตราจารย

นายวิวัฒน
พัฒนาวงศ

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วิชาเอกการผลิตสุกร
7. ผูชวยศาสตราจารย

นางสาวธนนันท
ศุภกิจจานนท

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

Macaquaric University,
Australia
University of New
England, Australia
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2543

สัตวแพทยศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2529

เกษตรศาสตรสัตวศาสตร
สัตวศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2544

สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแมโจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2533
2553
2547

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2544

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

2547

เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
(การผลิตสัตว)

วท.ม.

สัตวศาสตร

วท.บ.

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

2536
2528
2555
2550
2547
2556
2551

2535
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ชื่อ-สกุล
นายจํารูญ
มณีวรรณ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
วท.ม.

Animal Science
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร
สัตวศาสตร

ทษ.บ.
9.

อาจารย

นายมงคล
ยะไชย

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วิชาเอกอาหารสัตว
10. ผูชวยศาสตราจารย

11. อาจารย

12 อาจารย

นางสาวทองเลียน
บัวจูม

นายภาคภูมิ
เสาวภาคย

นายสุบรรณ
ฝอยกลาง

Ph.D.

เทคโนโลยีอาหาร
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร

วท.ม.
ทษ.บ.

Agriculture-Animal
Science
เทคโนโลยีชีวภาพ
สัตวศาสตร

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สัตวศาสตร
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีการเกษตร

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สัตวศาสตร
สัตวศาสตร
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

Ehime University, Japan 2557
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2543
สถาบันเทคโนโลยี
2530
การเกษตรแมโจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2543

Ehime University, Japan 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแมโจ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยแมโจ
10.2 อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
10.3 ฟารมเลี้ยงสัตวของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
10.4 สถานประกอบการภาคเอกชน บริษัทและฟารมเอกชนที่เปนเครือขาย

2541
2537
2559
2552
2547
2558
2553
2548

มคอ. 2

7

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของประเทศไทยยังอยูในวิกฤตตาง ๆ และมีการแขงขันในตลาดปศุสัตวมากขึ้น
ประเทศตางๆ มุงเนนการนํานวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน มีระบบการผลิตที่มุงเนน
ผลิตสัตวที่มีความจําเพาะชนิดมากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงพันธุสัตวใหมีศักยภาพในการใหผลผลิตสูง มี
การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว และพัฒนาอุปกรณในการเลี้ยงสัตวใหทันสมัย สงผลใหไดผลผลิต
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ใชพื้นที่นอยลง ใชแรงงานนอยลง มีการเชื่อมโยงระหวางระบบการผลิตสัตวในฟารม
กับการแปรรูปผลผลิตเพื่อเปนผลิตภัณฑปรุงสุกพรอมที่จะบริโภคที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ ยังไดรับผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาและขอจํากัดภายในประเทศเองที่เปนอุปสรรคตอ
การเพิ่มผลิตผลทางปศุสัตวและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ
ขยายตัวชา จึงจําเปนจะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใน
การคิดและปฏิบัติไดอยางมีระบบและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู
ความสามารถตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยการพัฒนาดานการปศุสัตวที่ทันสมัยและ
ยั่ ง ยื น การพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพของบุ ค ลากรด า นเกษตร (Smart farmer) และเป น
ผูประกอบการรุนใหม (Entrepreneur)
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันเขาสูสังคมสูงวัยที่จํานวนประชากรลดลง และอายุยืน
ยาวขึ้น เนนคุณภาพชีวิตของประชากรไทยที่ดีขึ้น บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย พฤติกรรม
ผูบริโภคปจจุบันเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว หันมาใสใจสุขภาพ บริโภคอยางมีวินัย หันมาออกกําลังกาย
ดูแลตัวเองมากขึ้น อีกทั้งผูบริโภคมีการจัดระเบียบชีวิตอยางมีระบบมากขึ้น พิจารณาการเลือกซื้อเพื่อ
บริโภคเนื้อสัตวมากขึ้น ทําใหผูผลิตและผูประกอบการตองมีขอมูลครบถวน สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคได รวมถึงการสรางวัฒนธรรมไทยใหม โดยเปลี่ยนจากวัฒนธรรมขาราชการ
ลูกจาง เปนอาชีพอิสระและผูประกอบการ (Entrepreneur)
ดังนั้น การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากปศุสัตวที่มีคุณภาพนั้นจะตองอาศัยบุคลากร
หลายดานเพื่อใหกระบวนการผลิตนั้นสําเร็จ นักสัตวบาลมีสวนอยางมากในกระบวนการผลิตนี้จึงเห็น
ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรูความสามารถตรงกับ
ความต องการของผู ใช บั ณ ฑิ ตและสงเสริมให นัก ศึก ษามีความสามารถในการเปน ผู ป ระกอบการ
ทางดานปศุสัตว ตอไป
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเนนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานสําหรับการพัฒนางานดานการผลิตปศุสัตว เชน ดานการผลิตสัตวปก การผลิตสุกร การผลิตโค
นมและโคเนื้อ และดานอาหารสัตว โดยรวมกับภาคธุรกิจ ภาคเอกชน นอกจากนี้ จะมีการสนับสนุน
ใหบัณฑิตมีใหมีทักษะดานการเปนผูประกอบการธุรกิจ ดานจิตวิทยาสังคม ดานสื่อสังคมออนไลน
และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเรียนรูดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแมโจ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนสถานศึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทําการสอน การวิจัย บริการ
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะวัตนธรรมและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางองคความรูอันจะ
นําไปใชพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน นําการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
พิจารณา ความตองการของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณและกลุมเปาหมาย ตนทุนการผลิ ต
ความรูและทักษะของผูผลิต รวมทั้งเทคโนโลยี ความรูและวิชาการสมัยใหมที่ปรับตัวใหทันเหตุการณ
เนนการเปดโลกทัศนการเลี้ยงสัตวตัวใหม เปนผูริเริ่มและสรางตลาดรองรับ รวมทั้งการมีสถานที่เลี้ยง
สัตวที่เหมาะสมกับสัตวแตละประเภท สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเลี้ยงสัตวชนิดตางๆดวย
นอกจากนี้ มุ ง พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให เ ป น ผู อุ ด มด ว ยป ญ ญา เป น นั ก ปฏิ บั ติ ที่ เ ชี่ ย วชาญ มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ โดยคํานึงถึง ความเสมอภาคทางการศึกษา ความมี
เสรีภาพทางวิขาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับ เปนตน
เพื่อนักศึกษาไดรับความรูในดานทักษะดานวิชาชีพสัตวศาสตร/สัตวบาลเบื้องตนแลว มี
การจัดการกระบวนความคิดไดระดับหนึ่งแลว ดังนั้น คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จึงจัดการเรียน
การสอนแบบตอยอดดานวิชาการที่ลึกซึ้งมากขึ้นและนําเทคโนโลยีดานการผลิตปศุสัตวสมัยใหมที่
ทันสมัย โดยเนนการฝกปฏิบัติจริงทั้งในของฟารมปศุสัตวของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีเองและ
ฝกปฏิบัติในฟารมของบริษัทเอกชนเพื่อเสริมสรางประสบการณ ทักษะ กระบวนการทางความคิดใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อไปใชในการทํางานและสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังเปนการขยายชองทางใหผูที่สนใจมีโอกาสเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก
ขึ้นและมีการสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต มีการจัดการเรียนการสอนทั้งดานการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาใชในระบบการผลิตปศุสัตวควบคูกับการเรียนการสอนการผลิตปศุสัตวอินทรียเพื่อให
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในวิชาการ ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี มีความรูดานภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสใหผูดอยโอกาสเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ สงเสริมใหมีการวิจัย
และผลการวิจัยมาบริการชุมชน เพื่อการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีแกสังคมขยายบริการวิชาการ
และความรวมมือในระดับประเทศและนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานการเกษตรเพื่อเปนที่พึ่งของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/
13.1 กลุมวิชาหลักสูตรอื่น/ภาควิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก
กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6) หนวยกิต
ศท 022 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6) หนวยกิต
ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6) หนวยกิต
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6) หนวยกิต
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6) หนวยกิต
ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6) หนวยกิต
และการประกอบการ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท 011 มนุษยกับความงามทางศิลปะ
3 (3-0-6) หนวยกิต
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย
3 (3-0-6) หนวยกิต
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6) หนวยกิต
ศท 304 ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน
3 (1-1-4) หนวยกิต
ศท 305 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของลานนา
3 (3-0-6) หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
ศท 031 การใชภาษาไทย
3 (2-2-5) หนวยกิต
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-5) หนวยกิต
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-5) หนวยกิต
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
3 (2-2-5) หนวยกิต

มคอ. 2

10

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (2-2-5) หนวยกิต
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อการศึกษา
3 (3-0-6) หนวยกิต
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6) หนวยกิต
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับยาและอาหาร
3 (3-0-6) หนวยกิต
พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6) หนวยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน
คม 100 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5) หนวยกิต
คม 250 เคมีอินทรีย
3 (2-3-5) หนวยกิต
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
3 (3-0-6) หนวยกิต
ชว 220 สัตววิทยา
3 (2-3-5) หนวยกิต
ชว 330 จุลชีววิทยา
3 (2-3-5) หนวยกิต
พธ 340 พันธุศาสตรเบื้องตน
3 (2-3-5) หนวยกิต
พร 351 พืชไรเศรษฐกิจ
3 (2-3-5) หนวยกิต
ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน
3 (2-3-5) หนวยกิต
สต 301 หลักสถิติ
3 (3-0-6) หนวยกิต
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชาหลักสูตรอื่นตองมาเรียน/
รายวิชาที่เปนวิชาแกนสําหรับหลักสูตรอื่น
สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว
3 (3-0-6) หนวยกิต
สําหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
หรือเปนวิชาเลือกเสรีสําหรับทุกหลักสูตร
สศ 303 อาหารสัตวและการควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6) หนวยกิต
สําหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี
สศ 307 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว
3 (3-0-6) หนวยกิต
สําหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี
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13.3 การบริหารจัดการ
1) การประชุมหารือระหวางอาจารยประจําหลักสูตร และผูสอนในกลุมวิชารายวิชาใน/
หลักสูตรที่เปดสอนในคณะอื่นๆ เพื่อใหไดเนื้ อหาความรูและทักษะที่ ตรงตามความต องการและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
2) การกําหนดผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับอาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลและประเมินผล
3) การส งเสริ มบุ คลากรจากมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานรว มภาคเอกชนเพื่อเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
4) การสร า งความร ว มมื อ ภาครั ฐ -ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP)
รวมผลิต รวมกิจการ สหกิจศึกษาของภาคธุรกิจเอกชน
5) การบริหารหลักสูตรรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
6) การทํา PDCA ของหลักสูตร การอภิปราย (Debate) สรุปหาขอยุติ (Solution) เพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติ
7) การบริหารจัดการอื่น ๆ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูรับชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
พัฒนาองคความรูในรูปแบบการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากร
ในสาขาวิชาชีพใหมีทักษะใฝรู สูงาน คิดเปน และมีความเปนผูนําที่มีคุณธรรมและจริยธรรม โดย
วางรากฐานการเรียนใหอยูในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและดานสัตวศาสตรอยางครบถวน
โดยมุงเนนทักษะและความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ เชน สัตวปก โคนมและโคเนื้อ การผลิตสุกร
หรืออาหารสัตว ซึ่งเปนเอกลักษณพิเศษ จึงเปนการเพิ่มโอกาสใหบัณฑิตมีความรูความสามารถตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน อีกทั้งเนนการสรางใหเกิดจิตวิญญาณและความรักใน
การเปนผูประกอบธุรกิจรุนใหม (Entrepreneur)
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย อดทนสูงาน และมีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพทางดานสัตวศาสตร
2) อธิบายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
ปศุสัตวได
3) ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของตามสาขาวิชาเอกเพื่อ
การผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
4) ประเมิน และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปศุสัตวได
5) สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได และสามารถถายทอดเทคโนโลยีและองค
ความรูทางสัตวศาสตรสูเปาหมาย โดยอาศัยชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่
ประกอบดวยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกลยุทธ และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดวาจะ
แลวเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ป)
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ
2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้
ดานพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
ดานพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ
ตัวบงชี้
1. การพัฒนาความรูทางดานการเรียน 1. จัดการอบรมสัมมนาเพื่อ/
การเขารับการ
การสอนและบริการวิชาการ ใหมี
อบรม/สัมมนาตามแผนที่
พัฒนาองคความรูทาง
ประสบการณจากการนําความรูทาง
วิชาการใหม ๆที่เกี่ยวของ กําหนดไว
สัตวศาสตรไปประยุกตใชกับความรู
กับการพัฒนาการจัดการ หลักฐาน
ทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่
เรียนการสอนและใฝหา 1. เอกสารขอมูลการ
เกี่ยวของเพื่อการผลิตปศุสัตวเชิง
บริการวิชาการของ
ความรูใหมอยูเสมอ
ธุรกิจ
อาจารยในหลักสูตร
2. กําหนดแผนพัฒนาตนเอง
2. การพัฒนาอาจารยใหมีทักษะ
ประจําป และติดตามแผน 2. ปริมาณงานวิจัยและ
ภาษาตางประเทศได และสามารถ
การเผยแพรผลงาน
ที่กําหนดไว
ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรู 3. กําหนดใหอาจารยเขา
ในรูปแบบตาง ๆ
ทางสัตวศาสตรสูเปาหมาย โดยอาศัย
ของอาจารยประจํา
อบรมหรือรวมสัมมนา
ชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เทา
หลักสูตร
วิชาการเพื่อเพิ่มพูน
ทันการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3. กิจกรรมที่สงเสริม
ความรูใหทันตอกระแส
3. มีการพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวกับ
ความรูเชน การ
การเปลี่ยนแปลงอันจะ
หลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบ
ฝกอบรมและการเขา
เปนประโยชนตอการเรียน
มาตรฐาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
รวมสัมมนาวิชาการ
การสอนและการพัฒนา
กับปศุสัตวไดอยางสม่ําเสมอ
งานวิจัย
4. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ 4. สนับสนุนใหอาจารยมี
สอนโดยประยุกตใชความรูทาง
ความรวมมือหรือวิจัย
วิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่
รวมกับภาคเอกชน
เกี่ยวของเพื่อการผลิตปศุสัตวเชิง
ธุรกิจ และจัดการผลผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ
2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้
5. สงเสริมใหอาจารยสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกและมีตําแหนงทาง
วิชาการ
6. สงเสริมความรวมมือกับภาครัฐภาคเอกชน(Public Private
Partnership,PPP)
7. การสงเสริมใหอาจารยและบุคลากร
ไปปฏิบัติงานรวมกับภาคเอกชนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน
(Talent Mobility)
8. ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมขององคกร (Corporate
Social Responsibility, CSR)
ภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการ
ที่ดี
ดานหลักสูตร
ตัวบงชี้
1. บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 1. มีการติดตามการกํ า หนด 1. หลักสูตรที่เปนไป
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ตามกรอบมาตรฐาน
2. ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน
คุณวุฒิ
สาขาเทคโนโลยีการผลิ ต
การสอน
สัตว
ระดับอุดมศึกษาที่
2. ประเมินผลความพึงพอใจ
สกอกําหนด .
จากผูใชบัณฑิต และจาก 2. ความพึ ง พอใจของ
บั ณ ฑิ ต ที่ จ บไปแ ล ว ถึ ง
ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต แ ล ะ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ความพึ ง พอใจของ
หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
บั ณ ฑิ ต ต อ คุ ณ ภาพ
สายงาน
หลักสูตร
หลักฐาน
1. คําสั่งแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

ดานนักศึกษา
1. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มี
ระเบียบวินัย อดทนสูงาน และมี
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ทางดานสัตวศาสตร
2. สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศ
ได และสามารถถายทอดเทคโนโลยี
และองคความรูทางสัตวศาสตรสู
เปาหมาย โดยอาศัยชองทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม
3. สงเสริมกิจกรรมที่เนนการพัฒนา
ทักษะทางสาขาวิชาในการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
1. ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาหลักสูตร
สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนที่ผูใช
บัณฑิตตองการ
2. พัฒนาการมีสวนรวมในการเรียนการ
สอน และพัฒนาหลักสูตร
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2.2 กลยุทธ

2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้
2. รายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร
3. แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูใช
บัณฑิต และความพึง
พอใจของบัณฑิตตอ
คุณภาพหลักสูตร

ตัวบงชี้
ผลสัมฤทธิ์ของ
กิจกรรมและโครงการ
เสริมทักษะ
หลักฐาน
1. แบบสอบถามและ
สถิติความพึงพอใจที่
มีตอการจัดกิจกรรม
ของหลักสูตร
2. เอกสารรายงานและ
สรุปโครงการ/
กิจกรรม
หลักฐาน
ปรับปรุงการเรียนการสอน
การปรับปรุงพัฒนา
ให สอดคล องกับความต องการ หลักสูตรที่กอใหเกิด
ผูใชบัณฑิต
ศักยภาพตอความ
ตองการผูใชบัณฑิต
ตัวบงชี้
1. รายงานผลความพึง
พอใจและความ
ตองการของผูใช
บัณฑิต

1. จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางดานสัตว
ศาสตร
2. จัดกิจกรรมที่เปนโครงการ
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดอื นกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดอื นกุมภาพันธ
หรือเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใชในขณะนั้น
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สํ า เร็ จ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย กลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร –
คณิตศาสตร/ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทาง
การเกษตร โดยตองมีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 ขณะจบการศึกษา และพิจารณากําหนดรายวิช า
พื้นฐานที่นักศึกษาตองศึกษาเพิ่มเติมจากผลการศึกษาจากสถาบันเดิม หรือ ผานการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
2) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของโดยอนุโลม
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) ความรูพื้นฐานของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่มีความแตกตางกัน
2) คุณภาพของนักศึกษาระบบโควตารับตรง/และระบบแอดมิดชั่นแตกตางกัน
3) ระบบการรับนักศึกษาของสวนกลางมีการปรับ เปลี่ยนบอย ทําใหมีผลตอการรั บ
นักศึกษาเขาเรียน
4) การปรับตัวของนักศึกษาใหเขากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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5) นักศึกษาไม ตั้งใจเขาศึกษาในสาขาวิชาที่เรียนตั้งแตแรกซึ่งอาจเกิดจากไม ทราบ
ความถนัดหรือความสนใจของตนเอง ทําใหไมตั้งใจเรียน และมีการโอนยายสาขาในอนาคต
6) นักศึกษาขาดประสบการณดานการเปนผูประกอบการ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ /2.3
1) แนะนําใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม
2) เปดสอนบางรายวิชาเพื่อปรับความรูพื้นฐานใหใกลเคียงกัน
3) ปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและแผนการศึกษา
4) แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาเพื่อใหคําปรึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ
5) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนักศึกษา เชน โครงการเตรียมความพร อม
สําหรับนักศึกษาใหม, กิจกรรมสงเสริมวิชาการ และการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ป 5
(หลักสูตร 4 ป)
จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
125
125
125
125
125
ชั้นปีที่ 2
125
125
125
125
ชั้นปีที่ 3
125
125
125
ชั้นปีที่ 4
125
125
รวม
125
250
375
500
500
จํานวนบณ
ั ฑิตคาดวา
125
125
จะสําเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณสําหรับคาใชจายเปนเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ
(หลักสูตร)
แหลงทุนสนับสนุน
งบประมาณที่คาดวาจะไดรับในปงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
1. งบประมาณแผนดิน
2,612,800 2,743,440 2,880,612 3,024,642 3,175,874
2. งบประมาณเงินรายได 2,080,920 2,184,966 2,294,214 2,408,925 2,529,371
2.6.1 งบประมาณแผนดิน(หนวย/บาท)
ประมาณการคาใชจายในปงบประมาณ
หมวดรายจาย
2561
2562
2563
2564
2565
1.งบบุคลากร
- อัตราเดิม
1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
- อัตราใหม
2.งบดําเนินงาน
- ตอบแทนใช ส อยและ 737,000
884,400 1,061,280 1,273,536 1,528,243
วัสดุ
40,000
48,000
57,600
69,120
82,944
- คาสาธารณูปโภค
3.งบลงทุน
231,780
278,136
333,763
400,516
480,619
- ครุภณ
ั ฑ
(หลักสูตร)
- สิ่งกอสราง
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
4.งบอุดหนุน
- อุดหนุนโครงการวิจัย
150,000
180,000
216,000
259,200
311,040
(สํานักวิจัย)
2.6.2 งบประมาณเงินรายได (หนวย/บาท)
ประมาณการรายรับในปงบประมาณ
หมวดรายรับ
2561
2562
2563
2564
2565
- ตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,612,800 2,874,080 3,161,488 3,477,637 3,825,400
รวม
2,612,800 2,874,080 3,161,488 3,477,637 3,825,400
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน หลักสูตร 4 ป
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหนวยกิต และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
- กลุมวิชาภาษา
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุมวิชาแกน
- กลุมวิชาเอกบังคับ
- กลุมวิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

135

หนวยกิต

30
6
6
12
6
99
62
31
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.1.3 รายชื่อวิชาและจํานวนหนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
ใหเลือก 2 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้
ศท 021
สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
GE 021
Social Sciences in Everyday Life
ศท 022
อารยธรรมโลก
3 (3–0–6)
GE 022
World Civilization
ศท 104
มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
GE 104
Man and Environment
ศท 302
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3–0–6)
GE 302
Thai Society and Culture
กช 321
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2–2–5)
CM 321
Sufficiency Economy and Sustainable
Development
ศศ 101
เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิตประจําวัน และการประกอบการ
3 (3–0–6)
EC 101
Economics in Daily Life and Operations
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
ใหเลือก 2 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้
ศท 011
มนุษยกับความงามทางศิลปะ
3 (3-0-6)
GE 011
Man and Arts Appreciation
ศท 012
จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย
3 (3-0-6)
GE 012
Psychology and Human Behavior
ศท 013
สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
3 (2-2-5)
GE 013
Health for life
ศท 180
ศิลปะกับความคิดสรางสรรค
3 (1-4-4)
GE 180
Art and Creative Thinking
ศท 304
ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน
3 (2-2-5)
GE 304
Liberal Arts of Intellectuals
ศท 305
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของลานนา
3 (3-0-6)
GE 305
History and Development of Lanna
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
6 หนวยกิต
3 (1-4-4)

- กลุมวิชาภาษา
ศท 031
การใชภาษาไทย
GE 031
Thai Language Usage
ศท 141
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
GE 141
Fundamental English 1
ศท 142
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
GE 142
Fundamental English 2
ศท 243
ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
GE 243
English for Agriculture 1
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใหเลือก 2 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้
วท 101
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
SC 101
Science for Life
วท 102
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
SC 102
Development of Science and Technology
ศท 014
การสืบคนสารนิเทศเพื่อการศึกษา
GE 014
Information Searching for Academic Study
วอ 101
วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน
EI 101
Basic Engineering in Daily Life
วอ 102
นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
EI 102
General Aspects of Food and Drug
พง 100
พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน
RE 100
Energy for Daily Life
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุมวิชาแกน
คม 100
เคมีทั่วไป
CH 100
General Chemistry
คม 250
เคมีอินทรีย
CH 250
Oraganic Chemistry
คม 320
ชีวเคมีเบื้องตน
CH 320
Fundamental Biochemistry

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
99 หนวยกิต
62 หนวยกิต
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
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ชว 220
BI 220
ชว 330
BI 330
พธ 340
GN 340
พร 351
AG 351
ฟส 102
PH 102
สต 301
ST 301
สศ 200
AS 200
สศ 210
AS 210
สศ 241
AS 241
สศ 242
AS 242
สศ 243
AS 243
สศ 290
AS 290
สศ 320
AS 320
สศ 330
AS 330

22

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3 (2-3-5)

สัตววิทยา
Zoology
จุลชีววิทยา
Microbiology
พันธุศาสตรเบื้องตน
Introductory Genetics
พืชไรเศรษฐกิจ
Economic Field Crops
ฟสิกสพื้นฐาน
Basic Physics
หลักสถิติ
Principles of Statistics
โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
Principles of Animal Nutrition
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
Anatomy and Physiology of Farm Animals
การผลิตสัตวปก
Poultry Production
การผลิตโคและกระบือ
Cattle and Buffalo Production
การผลิตสุกร
Swine Production
การปฏิบัติงานฟารม
Farm Practice
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
ทางสัตวศาสตร
Design of Experiment and Data Analysis
in Animal Science Research
การปรับปรุงพันธุสัตว
Livestock Breeding and Improvement

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

สศ 370
ยาและการใชยาในสัตว
AS 370
Animal Drugs and Their Uses
สศ 451
การจัดการฟารมปศุสัตวดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา
AS 451
Smart Livestock Farm Management
สศ 480
การจัดการธุรกิจปศุสัตว
AS 480
Livestock Business Management
สศ 490
สัมมนา
AS 490
Seminar
สศ 494
ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร
AS 494
English for Animal Science
- กลุมวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกสัตวปก
สศ 301
โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก
AS 301
Poultry Nutrition and Feeding
สศ 340
การเลี้ยงสัตวปกเฉพาะอยาง
AS 340
Selected Poultry Production
สศ 351
การจัดการฟารมสัตวปก
AS 351
Poultry Farm Management
สศ 354
โรงเรือนและอุปกรณสัตวปก
AS 354
Poultry Housing and Equipments
สศ 356
การฟกไขและการจัดการโรงฟก
AS 356
Incubation and Hatchery Management
สศ 371
โรคและสุขาภิบาลสัตวปก
AS 371
Poultry Diseases and Sanitation
สศ 390
การปฏิบัติงานฟารมสัตวปก
AS 390
Poultry Farm Practice
สศ 460
เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
AS 460
Meat and Meat Product Technology
สศ 497
สหกิจศึกษา หรือ
AS 497
Co-operative Education

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

หนวยกิต
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
1 (0-3-1)
3 (2-3-5)
9 (ปฏิบัติไมนอยกวา
16สัปดาห)
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
สศ 498
การเรียนรูอสิ ระ หรือ
9 (ปฏิบัติไมนอยกวา
AS 498
Independent Study
16สัปดาห)
สศ 499
การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
9 (ปฏิบัติไมนอยกวา
AS 499
Oversea Study, Training or Internship
16สัปดาห)
และ/หรือวิชาอื่นที่จะเปดสอนภายหลังและกําหนดใหเปนวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
31 หนวยกิต
สศ 302
โภชนศาสตรและการใหอาหารโค
3 (2-3-5)
AS 302
Cattle Nutrition and Feeding
สศ 308
พืชอาหารสัตวและการจัดการอาหารหยาบ
3 (2-3-5)
AS 308
Forage Crops and Roughage Management
สศ 310
การสืบพันธุและผสมเทียมในสัตวเลี้ยง
3 (2-3-5)
AS 310
Reproduction and Artificial Insemination in
Farm Animal
สศ 352
การจัดการฟารมโคนมและโคเนื้อ
3 (2-3-5)
AS 352
Dairy and Beef Cattle Farm Management
สศ 360
นมและผลิตภัณฑนม
3 (2-3-5)
AS 360
Milk and Milk Products
สศ 372
โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ
3 (2-3-5)
AS 372
Cattle Diseases and Sanitation
สศ 391
การปฏิบัติงานฟารมโคนมและโคเนื้อ
1 (0-3-1)
AS 391
Dairy and Beef Farm Practice
สศ 460
เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
3 (2-3-5)
AS 460
Meat and Meat Product Technology
สศ 497
สหกิจศึกษา หรือ
9 (ปฏิบัติไมนอยกวา
AS 497
Co-operative Education
16 สัปดาห)
สศ 498
การเรียนรูอสิ ระ หรือ
9 (ปฏิบัติไมนอยกวา
AS 498
Independent Study
16 สัปดาห)
สศ 499
การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
9 (ปฏิบัติไมนอยกวา
AS 499
Oversea Study, Training or Internship
16 สัปดาห)
และ/หรือวิชาอื่นที่จะเปดสอนภายหลังและกําหนดใหเปนวิชาเอกบังคับ
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
31 หนวยกิต
3 (2-3-5)

วิชาเอกการผลิตสุกร
สศ 303
อาหารและการใหอาหารสุกร
AS 303
Swine Feeds and Feeding
สศ 310
การสืบพันธุและผสมเทียมในสัตวเลี้ยง
AS 310
Reproduction and Artificial Insemination in
Farm Animal
สศ 311
การเจริญเติบโตของสัตว
AS 311
Animal Growth
สศ 353
การจัดการฟารมสุกร
AS 353
Swine Farm Management
สศ 355
โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงสุกร
AS 355
Swine Housing and Equipments
สศ 373
โรคและสุขาภิบาลสุกร
AS 373
Swine Diseases and Sanitation
สศ 392
การปฏิบัติงานฟารมสุกร
AS 392
Swine Farm Practice
สศ 460
เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
AS 460
Meat and Meat Product Technology
สศ 497
สหกิจศึกษา หรือ
AS 497
Co-operative Education
สศ 498
การเรียนรูอสิ ระ หรือ
AS 498
Independent Study
สศ 499
การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
AS 499
Oversea Study, Training or Internship
และ/หรือวิชาอื่นที่จะเปดสอนภายหลังและกําหนดใหเปนวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกอาหารสัตว
สศ 300
ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตว
AS 300
Animal Nutrition Laboratory
สศ 304
การผลิตอาหารสัตวและเทคโนโลยีการผลิต
AS 304
Animal Feed Production and Technology

3 (2-3-5)

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
1 (0-3-1)
3 (2-3-5)
9 (ปฏิบัติไมนอยกวา
16 สัปดาห)
9 (ปฏิบัติไมนอยกวา
16 สัปดาห)
9 (ปฏิบัติไมนอยกวา
16 สัปดาห)
31 หนวยกิต
1 (0-3-1)
3 (2-3-5)

มคอ. 2

26

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
สศ 305
อาหารและการใหอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว
3 (2-3-5)
AS 305
Monogastric Feeds and Feeding
สศ 306
อาหารและการใหอาหารสัตวกระเพาะรวม
3 (2-3-5)
AS 306
Ruminant Feeds and Feeding
สศ 307
อาหารสัตวน้ําและการเพาะเลี้ยง
3 (2-3-5)
AS 307
Aquatic Animal Nutrition and Aquaculture
สศ 308
พืชอาหารสัตวและการจัดการอาหารหยาบ
3 (2-3-5)
AS 308
Forage Crops and Roughage Management
สศ 311
การเจริญเติบโตของสัตว
3 (2-3-5)
AS 311
Animal Growth
สศ 400
สารเสริมในอาหารสัตว
3 (3-0-6)
AS 400
Feed Additives
สศ 497
สหกิจศึกษา หรือ
9 (ปฏิบัติไมนอยกวา
AS 497
Co-operative Education
16 สัปดาห)
สศ 498
การเรียนรูอสิ ระ หรือ
9 (ปฏิบัติไมนอยกวา
AS 498
Independent Study
16 สัปดาห)
สศ 499
การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
9 (ปฏิบัติไมนอยกวา
AS 499
Oversea Study, Training or Internship
16 สัปดาห)
และ/หรือวิชาอื่นที่จะเปดสอนภายหลังและกําหนดใหเปนวิชาเอกบังคับ
- กลุมวิชาเอกเลือก
6 หนวยกิต
สศ 401
ไขมันในอาหารสัตว
3 (3-0-6)
AS 401
Fat in Animal Nutrition
สศ 402
ไวตามินและแรธาตุในอาหารสัตว
3 (3-0-6)
AS 402
Vitamins and Minerals in Animal Nutrition
สศ 403
เครื่องมือวิทยาศาสตรชั้นสูงเพื่อการวิเคราะห
3 (2-3-5)
ทางสัตวศาสตร
AS 403
Advance Scientific Instruments for Animal
Science Analysis
สศ 420
คอมพิวเตอรเพื่อการปศุสัตว
3 (1-4-4)
AS 420
Computer for Livestock Production
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
สศ 446
การผลิตสัตวในระบบอินทรีย
3 (2-3-5)
AS 446
Animal Production in Organic system
สศ 450
การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมปศุสัตว
3 (2-3-5)
AS 450
Environmental Management in Livestock Farm
สศ 481
ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟารมปศุสัตว
3 (3-0-6)
AS 481
Quality System and Livestock Farm Standardization
สศ 484
การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการดานปศุสัตว
3 (3-0-6)
AS 484
Livestock Venture and Entrepreneurship
สศ 491
การฝกงาน
3 (0-270-0)
AS 491
Professional Training
สศ 492
ปญหาพิเศษ
3 (ปฏิบัติ
AS 492
Special Problem
นอกเวลา)
สศ 493
การศึกษาหัวขอสนใจ
3 (2-3-5)
AS 493
Selected Topic
และ/หรือวิชาอื่นที่จะเปดสอนภายหลัง และกําหนดใหเปนวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก
- หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน รายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ: เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร ไดแก
- นักศึกษาทุกคนตองเขาทดสอบวัดความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผานเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
- นั กศึ กษาทุ กคนต องเข า ทดสอบวัดสมิ ทธิภ าพทั่ว ไปทางภาษาอั งกฤษ และผานเกณฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
- ตองผานการเขากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ในกรณีที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนด
ไดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
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เกณฑการกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
1. สศ หมายถึง รหัสยอภาษาไทยของสาขาวิชาสัตวศาสตร
2. AS หมายถึง รหัสยอภาษาอังกฤษของสาขาวิชาสัตวศาสตร
3. เลขตัวแรกของรหัสวิชาแสดงถึง ระดับของรายวิชาของชั้นปที่ควรศึกษา (หลักรอย)
“1” แสดงถึง
รายวิชาในระดับชั้นปที่ 1
“2” แสดงถึง
รายวิชาในระดับชั้นปที่ 2
“3” แสดงถึง
รายวิชาในระดับชั้นปที่ 3
“4” แสดงถึง
รายวิชาในระดับชั้นปที่ 4
4. เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา/กลุมวิชาในสาขาวิชา
“0” แสดงถึง
กลุมวิชาโภชนศาสตรสัตว
“1” แสดงถึง
กลุมวิชาสรีรวิทยา
“2” แสดงถึง
กลุมวิชาสถิติและสารสนเทศ
“3” แสดงถึง
กลุมวิชาปรับปรุงพันธุสัตว
“4” แสดงถึง
กลุมวิชาการผลิตสัตว
“5” แสดงถึง
กลุมวิชาการจัดการ
“6” แสดงถึง
กลุมวิชาวิทยาศาสตรเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตว
“7” แสดงถึง
กลุมวิชาสุขศาสตรสัตว
“8” แสดงถึง
กลุมวิชากฎหมายและธุรกิจ
“9” แสดงถึง
กลุมวิชาอื่น ๆ
5. เลขตัวกลาง (หลักหนวย) แสดงถึง ลําดับที่วิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา
วิชาเอกสัตวปก
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร วิชาที่ 1
............ วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร วิชาที่ 1
............ วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร วิชาที่ 1
คม 100 เคมีทั่วไป
ชว 220 สัตววิทยา
ศท 031 การใชภาษาไทย
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร วิชาที่ 2
............ วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร วิชาที่ 2
คม 250 เคมีอินทรีย
ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ
รวม

หนวยกิต
3

-

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
-

3

-

-

-

3

-

-

-

3
3
3
18

2
2
2
-

3
3
2
-

5
5
5
-

หนวยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

3
3
3
3
18

2
2
2
3
-

3
3
2
0
-

5
5
5
6
-
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร วิชาที่ 2
............ วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สศ 241 การผลิตสัตวปก
สศ 243 การผลิตสุกร
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ชว 330
พร 351
ศท 243
สต 301
สศ 200
สศ 210

จุลชีววิทยา
พืชไรเศรษฐกิจ
ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
หลักสถิติ
โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตวเลี้ยง
สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
รวม

30

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

-

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
-

3
3
3
3
3
18

3
2
3
3
-

0
2
0
0
-

6
5
6
6
-

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3

2
2
2
3
3
2

3
3
2
0
0
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
5
5
6
6
5

1
19

0
14

3
14

1
33
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชากลุมเอกเลือก วิชาที่ 1
พธ 340 พันธุศาสตรเบื้องตน
สศ 320 การวางแผนทดลองและการวิเคราะห
ขอมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร
สศ 340 การเลี้ยงสัตวปกเฉพาะอยาง
สศ 354 โรงเรือนและอุปกรณสัตวปก
สศ 370 ยาและการใชยาในสัตว
สศ 390 การปฏิบัติงานฟารมสัตวปก
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สศ 301 โภชนศาสตรและการใหอาหาร
สัตวปก
สศ 330 การปรับปรุงพันธุสัตว
สศ 351 การจัดการฟารมสัตวปก
สศ 356 การฟกไขและการจัดการโรงฟก
สศ 371 โรคและสุขาภิบาลสัตวปก
รวม

31

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3
3

2
3

3
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
6

3
3
3
1
19

2
2
3
0
-

3
3
0
3
-

5
5
6
1
-

ปฏิบัติ

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

2

3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5

3
3
3
3
15

3
2
2
2
11

0
3
3
3
12

6
5
5
5
26
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
สศ 498 การเรียนรูอสิ ระ หรือ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ
ฝกอบรมตางประเทศ
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชากลุมเอกเลือก วิชาที่ 2
............ วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2
สศ 451 การจัดการฟารมปศุสัตว
ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา
สศ 460 เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตว
สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว
สศ 490 สัมมนา
สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร
รวม

32

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

9

ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห

9

ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

2

3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5

3
3
1
3
19

2
2
0
2
-

3
3
2
3
-

5
5
1
5
-

หมายเหตุ : ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันไดตาม
ความเหมาะสม

มคอ. 2

33

วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร วิชาที่ 1
............ วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร วิชาที่ 1
............ วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร วิชาที่ 1
คม 100 เคมีทั่วไป
ชว 220 สัตววิทยา
ศท 031 การใชภาษาไทย
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร วิชาที่ 2
............ วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร วิชาที่ 2
คม 250 เคมีอินทรีย
ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ
รวม

หนวยกิต
3

-

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
-

3

-

-

-

3

-

-

-

3
3
3
18

2
2
2
-

3
3
2
-

5
5
5
-

หนวยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

3
3
3
3
18

2
2
2
3
-

3
3
2
0
-

5
5
5
6
-
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร วิชาที่ 2
............ วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สศ 241 การผลิตสัตวปก
สศ 243 การผลิตสุกร
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ชว 330
พร 351
ศท 243
สต 301
สศ 200
สศ 210

จุลชีววิทยา
พืชไรเศรษฐกิจ
ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
หลักสถิติ
โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตวเลี้ยง
สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
รวม

34

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

-

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
-

3
3
3
3
3
18

3
2
3
3
-

0
2
0
0
-

6
5
6
6
-

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3

2
2
2
3
3
2

3
3
2
0
0
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
5
5
6
6
5

1
19

0
14

3
14

1
33

มคอ. 2
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชากลุมเอกเลือก วิชาที่ 1
พธ 340 พันธุศาสตรเบื้องตน
สศ 308 พืชอาหารสัตวและการจัดการ
อาหารหยาบ
สศ 310 การสืบพันธุและผสมเทียม
ในสัตวเลี้ยง
สศ 320 การวางแผนทดลองและการวิเคราะห
ขอมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร
สศ 370 ยาและการใชยาในสัตว
สศ 391 การปฏิบัติงานฟารมโคนมและโคเนื้อ
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชือ่ รายวิชา
สศ 302
สศ 330
สศ 352
สศ 360
สศ 372

โภชนศาสตรและการใหอาหารโค
การปรับปรุงพันธุสัตว
การจัดการฟารมโคนมและโคเนื้อ
นมและผลิตภัณฑนม
โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3
3

2
2

3
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
5

3

2

3

5

3

3

0

6

3
1
19

3
0
-

0
3
-

6
1
-

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
6
5
5
5
26

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3
3
3
3
15

2
3
2
2
2
11

ปฏิบัติ

3
0
3
3
3
12
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
สศ 498 การเรียนรูอสิ ระ หรือ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ
ฝกอบรมตางประเทศ
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
.......... วิชากลุมเอกเลือก วิชาที่ 2
.......... วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2
สศ 451 การจัดการฟารมปศุสัตว
ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา
สศ 460 เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตว
สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว
สศ 490 สัมมนา
สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร
รวม

36

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

9

ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห

9

ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

2

3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5

3
3
1
3
19

2
2
0
2
-

3
3
2
3
-

5
5
1
5
-

หมายเหตุ : ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันไดตาม
ความเหมาะสม

มคอ. 2

37

วิชาเอกการผลิตสุกร
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
มนุษยศาสตร วิชาที่ 1
............ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
สังคมศาสตร วิชาที่ 1
............ วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร วิชาที่ 1
คม 100 เคมีทั่วไป
ชว 220 สัตววิทยา
ศท 031 การใชภาษาไทย
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
มนุษยศาสตร วิชาที่ 2
............ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร วิชาที่ 2
คม 250 เคมีอินทรีย
ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ
รวม

หนวยกิต
3

-

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
-

3

-

-

-

3

-

-

-

3
3
3
18

2
2
2
-

3
3
2
-

5
5
5
-

หนวยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

3
3
3
3
18

2
2
2
3
9

3
3
2
0
8

5
5
5
6
21

มคอ. 2

38

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
สังคมศาสตร วิชาที่ 2
............ วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สศ 241 การผลิตสัตวปก
สศ 243 การผลิตสุกร
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ชว 330
พร 351
ศท 243
สต 301
สศ 290
สศ 200
สศ 210

จุลชีววิทยา
พืชไรเศรษฐกิจ
ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
หลักสถิติ
การปฏิบัติงานฟารม
โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตวเลี้ยง
รวม

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

-

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
-

3
3
3
3
3
18

3
2
3
3
11

0
2
0
0
2

6
5
6
6
23

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
1
3
3

2
2
2
3
0
3
2

3
3
2
0
3
0
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
5
5
6
1
6
5

19

14

14

33

มคอ. 2
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชากลุมเอกเลือก วิชาที่ 1
พธ 340 พันธุศาสตรเบื้องตน
สศ 310 การสืบพันธุและผสมเทียม
ในสัตวเลี้ยง
สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว
สศ 320 การวางแผนทดลองและการวิเคราะห
ขอมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร
สศ 370 ยาและการใชยาในสัตว
สศ 392 การปฏิบัติงานฟารมสุกร
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชือ่ รายวิชา
สศ 303
สศ 330
สศ 353
สศ 355
สศ 373

อาหารและการใหอาหารสุกร
การปรับปรุงพันธุสัตว
การจัดการฟารมสุกร
โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงสุกร
โรคและสุขาภิบาลสุกร
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3
3

2
2

3
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
5

3
3

2
3

3
0

5
6

3
1
19

3
0
-

0
3
-

6
1
-

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
6
5
5
5
26

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3
3
3
3
15

2
3
2
2
2
11

ปฏิบัติ

3
0
3
3
3
12

มคอ. 2

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
สศ 498 การเรียนรูอสิ ระ หรือ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ
ฝกอบรมตางประเทศ
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชากลุมเอกเลือก วิชาที่ 2
............ วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2
สศ 451 การจัดการฟารมปศุสัตว
ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา
สศ 460 เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตว
สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว
สศ 490 สัมมนา
สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร
รวม
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หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

9

ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห

9

ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

2

3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5

3
3
1
3
19

2
2
0
2
-

3
3
2
3
-

5
5
1
5
-

หมายเหตุ : ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันไดตาม
ความเหมาะสม

มคอ. 2
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วิชาเอกอาหารสัตว
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร วิชาที่ 1
............ วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร วิชาที่ 1
............ วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร วิชาที่ 1
คม 100 เคมีทั่วไป
ชว 220 สัตววิทยา
ศท 031 การใชภาษาไทย
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร วิชาที่ 2
............ วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร วิชาที่ 2
คม 250 เคมีอินทรีย
ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ
รวม

หนวยกิต
3

-

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
-

3

-

-

-

3

-

-

-

3
3
3
18

2
2
2
-

3
3
2
-

5
5
5
-

หนวยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

3
3
3
3
18

2
2
2
3
-

3
3
2
0
-

5
5
5
6
-

มคอ. 2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............ วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร วิชาที่ 2
............ วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สศ 241 การผลิตสัตวปก
สศ 243 การผลิตสุกร
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ชว 330
พร 351
ศท 243
สต 301
สศ 200
สศ 210

จุลชีววิทยา
พืชไรเศรษฐกิจ
ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
หลักสถิติ
โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตวเลี้ยง
สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
รวม
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หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

-

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
-

3
3
3
3
3
18

3
2
3
3
-

0
2
0
0
-

6
5
6
6
-

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3

2
2
2
3
3
2

3
3
2
0
0
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
5
5
6
6
5

1
19

0
14

3
14

1
33

มคอ. 2

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............
พธ 340
สศ 300
สศ 308

วิชากลุมเอกเลือก วิชาที่ 1
พันธุศาสตรเบื้องตน
ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตว
พืชอาหารสัตวและการจัดการ
อาหารหยาบ
สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว
สศ 320 การวางแผนทดลองและการวิเคราะห
ขอมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร
สศ 370 ยาและการใชยาในสัตว
รวม

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สศ 304 การผลิตอาหารสัตวและเทคโนโลยี
การผลิต
สศ 305 อาหารและการใหอาหารสัตว
กระเพาะเดี่ยว
สศ 306 อาหารและการใหอาหารสัตว
กระเพาะรวม
สศ 307 อาหารสัตวน้ําและการเพาะเลี้ยง
สศ 330 การปรับปรุงพันธุสัตว
รวม
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หนวยกิต ทฤษฎี
3
3
1
3

2
0
2

3
3
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
1
5

3
3

2
3

3
0

5
6

3
19

3
-

0
-

6
-

ปฏิบัติ

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

2

3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5

3

2

3

5

3

2

3

5

3
3
15

2
3
11

3
0
12

5
6
26

มคอ. 2

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ
ฝกอบรมตางประเทศ
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
............
............
สศ 400
สศ 451

วิชากลุมเอกเลือก วิชาที่ 2
วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2
สารเสริมในอาหารสัตว
การจัดการฟารมปศุสัตว
ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา
สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว
สศ 490 สัมมนา
สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร
รวม
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หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

9

ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห

9

ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3

3
2

0
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
5

3
1
3
19

2
0
2
-

3
2
3
-

5
1
5
-

หมายเหตุ : ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันไดตาม
ความเหมาะสม

มคอ. 2
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาปรากฏการณ ทางสั งคมที่เกี่ ยวข องกับ การดําเนิ นชีวิตประจําวัน และเหตุ การณ
สําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคม โดยใชองคความรูและมุมมองทางดานสังคมศาสตรในการอธิบายและ
ทําความเขาใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธกับสังคมระดับโลก และ
การวิเคราะหปญหาสังคมรูปแบบตางๆ ในโลกสมัยใหม
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห)
GE 021 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Social phenomena in everyday life; application of concepts and theoretical
knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation of social
occurrences; changes in Thai society in relations to global society; analysis of social
problems in the modern world
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 022

อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พัฒนาการและความสัมพันธของอารยธรรมที่สําคัญในพื้นที่ทางภูมิศาสตร และพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมตามภูมิหลังทางประวัติศาสตร ที่มีอิทธิพลตอสังคมโลกในปจจุบัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 022 World Civilization
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Development and relations of important civilizations in different
geographical and cultural spaces according to historical backgrounds and their
influences on present-day societies
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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ศท 104

มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความเปนมาของมนุษย ความสมดุลยทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา วิวัฒนาการของ
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ผลกระทบในการพัฒนาที่มีตอธรรมชาติและระบบนิเวศ
กระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อใหรูจักใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา การพัฒนาอยางยั่งยืน
บนพื้นฐานความเทาเทียมกันของมนุษยและความเสมอภาคทางเพศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 104 Man and Environment
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
The formation of human beings, the equilibrium of nature and ecology, the
study of socio-economic and cultural evolution effecting on natural environment and
ecology, thinking process and decision making in appropriating uses of natural
resources, human and gender equality based sustainable development
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 302

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความเปนมาของสังคมไทย ปจจัยที่กําหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง
ศาสนา พิธีกรรม การละเลนพื้นบาน ศิลปกรรม นาฏศิลป ดนตรี ตลอดจนโครงสรางของสังคมไทยใน
ปจจุบันและลักษณะที่สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต รวมทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 302 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Studying the formation of Thai society. The factors that determine the
characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, dramatic
arts, music, trends to structure of Thai society in the present day and the characteristic
that continuous from Thai society in the past, including trend of change in Thai society
and culture
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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กช 321

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ความเปนมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
เนนการศึกษากรณีตัวอยางของไทย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency
economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an
emphasis on Thailand
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศศ 101

เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิตประจําวันและการประกอบการ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตรเพื่อชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟอ เงิน
ฝด ปจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจ ของภาครัฐ ที่มีผลกระทบต อชีวิ ตประจําวั น เศรษฐกิ จ ที่
เกี่ยวของกับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพื่อการประกอบการ เพื่อใหเกิดวิธีคิดตอ
การเขาใจและสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันไดและ
สามารถพัฒนาใชเปนแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันนําไปสูการเปนเจาของกิจการในอนาคตได
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
EC 101 Economics in Daily Life and Operations
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
This course aims to study the meaning and important of Daily Life and
Operation Economics. Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production Factors,
Government roles in daily life economy, financial economics and financial planning for
operation are also included. This course will help to understand and adapt the daily
life behaviors follow to the economy changes as well as able to apply knowledge for
operating their own businesses in the future
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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- กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท011 มนุษยกับความงามทางศิลปะ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงตาง ๆ ความสัมพันธและวิวัฒนาการของ
มนุษยกับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป ปลูกฟงการชื่นชม การวิเคราะห วิจารณอยางเปนระบบในศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป ทั้งของไทยและตางประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 011 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Aesthetics in arts; arts development and its relation to human life: music,
dramatic art and visual art; arts appreciation; analysis and criticism of Thai and Western arts
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท012

จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ กษาแนวคิ ดทางด า นพฤติกรรม พื้น ฐานชีว วิทยาของพฤติกรรม พัฒ นาการมนุษ ย
กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 012 Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human
development; mental processes; personality; health behavior; social behavior
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 013

สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ โดย
คํานึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา และการสาธารณสุขเปน
สําคัญ ทั้งนี้เนนถึงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การปองกันควบคุมและการ
จัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณของรางกาย การปฐมพยาบาล และการ
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ปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา สิ่งเสพติดใหโทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุ
การจราจร โรคติดตอและโรคไมติดตอที่สําคัญ
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 013 Health for Life
3 (1-4-4)
Prerequisite : None
Concepts in health, health management, health promotion with an
emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports
science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress prevention
and eradication; physical fitness test and assessment; first aid; prevention of exercise
and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-transmitted
diseases; providing sex-education
(Lecture 2 hours, Practice2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท180

ศิลปะกับความคิดสรางสรรค
3 (1-4-4)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาความหมายของศิ ล ปะ ประเภทแบบอย า งของงานศิ ล ปะแขนงต า ง ๆ ศึ ก ษา
กระบวนการของการสรางสรรค เกณฑหรือปจจัยที่ใชในการพิจารณาความคิดสรางสรรค ปญหาของ
การสรางสรรคและวิธีแกไขปญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการนําสวนประกอบสําคัญของศิลปะที่ใหผล
ตอความคิดและความรูสึก
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 180 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
Prerequisite : None
Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative thinking
elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of drawing lines
and shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and fundamental
artistic techniques; creation of artistic work
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
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ศท 304

ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย องคประกอบ และลักษณะของปญญาชน การรูจักตนเอง
การรูจักผูอื่น เทคนิคและกลวิธีในการรูจักตนเองและผูอื่น ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การ
พั ฒ นาบุ คลิ กภาพ ทั กษะการคิ ด และการวิเ คราะหป ญ หาสถานการณ ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในปจจุบัน อาเซียนและการปรับตัว รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกในสาธารณสมบัติ ตลอดจน
การดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 304 Liberal Arts of Intellectuals
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
The study of definition, composition, and characterislics of intellicle, selfrecognition, recognition of others, techniques and strategies of self-recognition and
recognition of others, skills of communication and human relation, personality
development, skill of thinking and conomic, social and political problem analyzing
ASEAN and adaptation including awareness of public property and ways of living in
society with happiness
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 305

ประวัติศาสตรและพัฒนาการของลานนา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของประวัติศาสตรทองถิ่น ความเปนมาของลานนา พัฒนาการดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 305 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Importance of local history; background of Lanna; development of politics,
economy, society and culture of Lanna from the ancient time to present
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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- กลุมวิชาภาษา
ศท 031 การใชภาษาไทย
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกทักษะการใชภ าษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ไดแก ทักษะการฟ ง ทักษะการอาน เพื่อจั บ
ใจความสําคัญ คิดวิเคราะห และประเมินคาสิ่งที่ไดจากการฟงการอาน ทักษะการพูดเพื่อถายทอด
ความรู ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนในดานการใชถอยคําการสรางรูปประโยค
ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเปนยอหนา เพื่อสามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความแสดงความ
คิดเห็น และบทความทางวิชาการได
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 031 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Practice of listening and reading for main ideas; analysis and evaluation of
text from listening and reading; speaking for giving information, knowledge, and
opinions; sentence and paragraph writing; essay writing; documentary writing;
argumentative and academic articles writing
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 141

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษา และ ฝกใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกั บ สถานการณ ตา ง ๆ ในชีวิตประจําวัน โดยใชทักษะสัมพัน ธ ฟง พูด อาน และเขีย น
ตลอดจนเสริมสรางกลวิธีในการเรียน เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับตอไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 141 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Practice of English for communicative purposes on a basic level; English
usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing;
English learning strategies
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
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ศท 142

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ศึ กษาและฝ กใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อการสื่ อ สารในระดั บ สู ง ขึ้ น ได อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมกั บ สถานการณ ต า ง ๆ ในชีวิตประจําวัน โดยใช ทัก ษะสั ม พัน ธ ฟง พูด อาน และเขี ย น
ตลอดจนเสริมสรางกลวิธีการเรียนในระดับตอจากวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริงไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัฒนธรรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอด
ชีวิตหรือเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงตอไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 142 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : GE 141 Fundamental English 1
Practice of English for communicative purposes on an intermediate level;
English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and
writing; English learning strategies; application of language skills to real life situations in
accordance with the cultures of English speakers
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 243

ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
คํ า ศั พท เ ฉพาะด า น โครงสรางทางไวยากรณในบริบททางดานเกษตร โดยใชทักษะ
สัมพันธฟง พูด อานและเขียน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 243 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : GE 142 Fundamental English 2
Specific vocabulary and grammatical structures in the content of
agricultural science, using integrated language skills.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
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- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กําเนิดโลกและสวนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาใน
ชีวิตประจําวัน ดาราศาสตร อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร รังสี การใช
ประโยชนของนิวเคลียรทางสันติ สิ่งแวดลอมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจําวันการใช
เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นาโนเทคโนโลยีและแนวโนมการประยุกตใช
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
SC 101 Science for Life
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life;
introduction to astronomy, meteorology, natural resources, nuclear energy, radiation;
use of nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical substance
in food; medication in everyday life; use of chemicals in industry and their effects on
the environment; nanotechnology and its trend and application
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
วท 102

การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กระบวนการเรียนรูธรรมชาติของมนุษยตั้งแตยุคแรกเริ่ม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่กอใหเกิดเศรษฐกิจในยุคตาง ๆ ไดแก ยุคแหงการเกษตร (Agriculture Economy)
ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ยุคสารสนเทศ (Information Economy) ยุคแหงโมเลกุล
(Molecular Economy) การพั ฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร ใ นด า นบริ ก ารเพื่ อ ชี วิ ต อาหารและยา
ผลของเทคโนโลยีซอฟตแวร ที่มีตออุตสาหกรรมการแพทยและการคนควาดานยารักษาโรค
การ
วิเคราะหโปรตีนในรางกายมนุษยเพื่อการวินิจฉัยสาเหตุแหงการเกิดโรค พัฒนาการดานจีโนมนุษย
และชี ว สารสนเทศ การค น คว า ด า นสมุ น ไพรและการให ค วามสํ า คั ญ กั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น สู
อุตสาหกรรมยาในอนาคต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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SC 102

Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Human’s learning process about nature from the dawn of civilization;
scientific and technological development and economic characteristics in different
periods, namely, agriculture economy, industrial economy, information economy,
molecular economy; scientific development in terms of application to life; food and
medication; effects of software technology on medical industry; research and
advancement in medicine; protein analysis in the human body for medical diagnosis
and treatment; human genomic development and bioinformatics; research in herbs;
indigenous wisdom in medication and its prospect in medical industry
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 014

การสืบคนสารนิเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใชทรัพยากรสารนิเทศ เนนการเขาถึงในระบบ
เครือขาย วิธีการเขาถึงสารนิเทศจากฐานขอมูลหองสมุด และแหลงสารนิเทศที่เปนฐานขอมูลออนไลน
บนอินเตอรเน็ต การใชเครื่องมือชวยคน (Search engine) การประเมินคุณคาสารนิเทศและเลือกใช
สารนิเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอางอิง (Reference) และการลง
รายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพและขอมูลออนไลนเพื่อการเขียน
งานทางวิชาการ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 014 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Fundamental knowledge of information; use of information resources with
an emphasis on the Internet access; access means of library information databases and
online databases on the Internet; use of search engines; information evaluation and
how to make an effective use of desired information; citing references and making
bibliographies for academic papers
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week)

มคอ. 2

55

วอ 101

วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบไฟฟาและการสื่อสาร การใชอุปกรณไฟฟาอยางประหยัดพลังงาน การใชและดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอร การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนตและรถยนต เครื่องจักรกลเกษตร
ความรู พื้ น ฐานในงานก อ สร า ง ระบบประปาและสุ ข าภิ บ าลเบื้ อ งต น การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มใน
ชีวิตประจําวัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
EI 101
Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Electrical systems and communication; use of electrical equipments for
energy saving; use and maintenance of computer; use and maintenance of vehicles
and farm machineries; fundamental of construction, water supply and sanitary, and
environmental management in everyday life
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
วอ 102

นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใชเทคโนโลยีกับอาหารใน
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การใหบริการดานอาหาร ธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกสและซั พพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร ความรูทั่ว ไป
เกี่ยวกับยาอันตรายจากการใชยา ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ สิทธิของผูบริโภคและการคุมครอง
ผูบริโภคทางอาหารและยา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
EI 102
General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Importance of food; food consumption culture; technological applications
to food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional service; small
food enterprise and marketing; logistics and supply chain; nutraceuticals; general
knowledge of medicine dosage and its danger, and drug; consumers’ rights and
protection on nutrition and medicine
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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พง 100

พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานดานพลังงาน สถานการณพลังงาน แหลงกําเนิดพลังงาน การใชพลังงาน
ในชีวิตประจําวัน แนวทางการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม การปลูกจิตสํานึกการใชพลังงาน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
RE 100 Energy for Daily Life
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Fundamental of energy ; energy situations ; energy resources ; energy
utilization in everyday life ; energy and environmental conservation ; awareness of
energy consumption
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุมวิชาแกน
คม 100 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ ตารางธาตุและสมบัติของธาตุในตาราง
ธาตุ โครงสรางของอะตอม พันธะเคมี สารละลาย สมดุลกรด–เบส ไฟฟาเคมี จลนศาสตรและอุณหพล
ศาสตร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
CH 100 General Chemistry
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Matters and changes, stoichiometry, periodic table and properties of
elements, atomic structure, chemical bonding, solution and acid-bases equilibria,
electrochemistry, chemical kinetics and thermodynamics
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
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เคมีอินทรีย
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : คม 100 เคมีทั่วไป หรือ
คม 103 หลักเคมี 2 และ คม 104 ปฏิบัติการเคมี 2 หรือ
คม 105 เคมีพื้นฐาน และ คม 610 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
คําจํากัดความของเคมีอินทรียกับสารอินทรีย พันธะเคมี การจําแนกและการเรียกชื่อ
สารอินทรีย สารประกอบอะลิฟาติกไฮโดรคารบอน อะลิไซคลิกไฮโดรคารบอน รวมทั้งสารประกอบ
แอโรมาติกชนิดอื่น แอลกอฮอล อีเทอร แอลดีไฮด คีโทน กรดอินทรียและอนุพันธ เอมีน การศึกษา
ปฏิกิริยาของสารอินทรียบางชนิด และการประยุกตใชประโยชนกับสิ่งมีชีวิตที่นาสนใจ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
CH 250 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
Prerequisite : CH 100 General Chemistry or
CH 103 Principles of Chemistry 2 and CH 104 Chemistry
Laboratory 2 or
CH 105 Fundamental Chemistry and CH 106 Fundamental
Chemistry Laboratory
Definition of organic chemistry and organic compounds, chemical bonding,
classification and nomenclature of organic compounds, aliphatic hydrocarbon, alicyclic
hydrocarbon, aromatic hydrocarbon and its derivatives, alcohol, ether, aldehyde,
ketone, carboxylic acid and its derivatives, amines. Studies of some organic reactions
and theirs applications in living species
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : คม 250 เคมีอินทรีย หรือ
คม 253 เคมีอินทรีย 2 และ
คม 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
กรด เบส และบัฟเฟอร โครงสรางทางเคมี และคุณสมบัติของโมเลกุลที่สําคัญในสิ่งมีชีวิต
อาทิเชน คารโบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิค เอนไซม และวิตามิน การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
ของสารชีวโมเลกุล เชน เมตาบอลิซึมที่สําคัญ โดยเฉพาะวิถีไกลคลอไลซีส วัฎจักรเครบส วิถีเพนโต
ฟอสเฟท การสังเคราะห และการสลายไขมัน กรดนิวคลีอิคและโปรตีน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห)
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CH 320

Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
Prerequisite : CH 250 Organic Chemistry or
CH 253 Organic Chemistry 2 and
CH 254 Organic Chemistry Laboratary 2
Acid-base and buffer, chemical structure, propertis of important biomolecules such as
carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzyme, and vitamins and theirs qualitative
analysis. The main metabolisms especially glycolysis pathway, Kreb’s cycle, pentose
phosphate pathway. The synthesis and degradation of nucleic acid and protein
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ชว 220

สัตววิทยา 3
(2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตว เนื้อเยื่อสัตว การสืบพันธุและการเจริญเติบโต การ
จัดหมวดหมูของสัตว ไฟลัมโพรโทซัว ไฟลัมพอริเฟอรา ไฟลัมไดนาเรีย ไฟลัมแพลทิเฮลมินทีส
ไฟลัมนีมาโตดา ไฟลัมมอลลัสกา ไฟลัมแอนเนลิดา ไฟลัมอารโทรโปดา ไฟลัมเอคไคโนเดอรมาตา
และ ไฟลัมคอรดาตา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
BI 220
Zoology 3
(2-3-5)
Prerequisite : None
Characters of animal Kingdom, animal tissue, growth development and
reproduction, classification of animal; Phylum Protozoa, Phylum Polifera, Phylum
Cnidaria, Phylum Plathyhelminthes, Phylum Nematoda, Phylum Mollusca, Phylum
Annelida, Phylum Arthopoda, Phylum Echinodermata and Phylum Chordata
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
ชว 330

จุลชีววิทยา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ กษาเกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการของจุ ล ชี ว วิ ทยา กล องจุ ล ทรรศน การย อมสี รู ป ร างและ
โครงสรางของจุลินทรีย การเพาะเลี้ยง การสืบพันธุและการเจริญของจุลินทรีย การจําแนกจุลินทรีย
ชนิดตาง ๆ เอนไซมและแมทาบอลิซึมของแบคทีเรีย ไวรัส ริกเกตเซีย คลามัยเดีย เคลโลวิบริโอโรคติด
เชื้อ ภูมิคุมกันและการตานทานโรค การควบคุมจุลินทรีย จุลชีววิทยาทางดิน จุลชีววิทยาทางน้ํา จุล
ชีววิทยาทางอากาศ จุลชีววิทยาทางน้ํานม จุลชีววิทยาทางอาหาร และจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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BI 330

Microbiology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Study of microbial evolution, microscopes, staining, microbial shape and
microbial structure; cultivation, reproduction and growth of microorganisms; microbial
determination, enzymes and bacterial metabolisms; viruses, rickettsia, chlamydia,
bdellovibrio, infectious diseases, immunology and disease resistance, control of
microorganisms; soil microbiology, water microbiology, air microbiology, dairy
microbiology, food microbiology and industrial microbiology
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
พธ 340

พันธุศาสตรเบื้องตน
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การแบงเซลล และการสรางเซลลสืบพันธุ กรดนิวคลีอิค การแสดงออกของยีน กฎของ
เมนเดล การกําหนดเพศ การถายทอดลักษณะที่มียีนควบคุมตั้งอยูบนโครโมโซม x ยีนที่ถายทอดไป
บนโครโมโซมเดียวกัน ลักษณะเชิงปริมาณ การวิเคราะหลักษณะเชิงปริมาณ พันธุศาสตรประชากร
การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนในประชากร การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม พันธุกรรมนอกนิวเคลียส
พันธุวิศวกรรม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GN 340 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Cell division and gametogenesis; nucleic acids as genetic material; gene
expression; Mendelian principles; sex determination; inheritance of X-linked genes;
linkage; quantitative traits and analysis of polygenic inheritance; population genetics
and changes in gene frequencies; changes in genetic material; extranuclear inheritance;
genetic engineering
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
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พร 351

พืชไรเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พืชไรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตลอดจนภาคอุตสาหกรรมไดแก ขาว ขาวโพด ถั่วเหลือง
ออย และมันสําปะหลัง ศึกษาถิ่นกําเนิด แหลงผลิตที่สําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร สภาพแวดลอมที่
เหมาะสม ความสําคัญทางอาหารและเศรษฐกิจ สถานการณทางการผลิตและการตลาดการเลือกพันธุ
ปลูก เทคโนโลยีการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AG 351 Economic Field Crops
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Agronomy that are important to the economic and industrial sectors,
including rice, corn, soybean, sugarcane, and cassava. Study Origin Key The botanical
The right environment The importance of food and Economy The production and
marketing Choosing varieties planted Technology Maintenance harvest. As well as postharvest technology.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ฟส 102

ฟสิกสพื้นฐาน
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเคลื่อนที่ แรงและสมดุล งานและพลังงาน ความหนาแนน ความถวงจําเพาะ แรง
ลอยตั ว ความสว า ง ความเข ม ของการส อ งสว า ง ความร อ นและความชื้ น คลื่ น เสี ย ง คลื่ น ไฟฟ า
กระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ แมเหล็กไฟฟา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
PH 102 Basic Physics
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Motion; Force and Equilibrium; Work and energy; Density and specific
gravity; Buoyant force; Light and intensity of light; Heat and humidity; Sound wave;
Direct and alternating current; electro-magnetic
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)

มคอ. 2

61

สต 301

หลักสถิติ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับสถิติพรรณนาและความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน
การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของกลุมตัวอยาง การประมาณคาและการ
ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาพารามิเตอร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอย
และสหสัมพันธอยางงาย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
ST 301 Principles of Statistics
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Review concepts of descriptive statistics and probability, probability
distribution, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, sampling
distribution, estimation and hypothesis testing for parameters, analysis of variance,
simple linear regression analysis and simple correlation
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
สศ 200

โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
โภชนะที่ สํ า คั ญ ต อการดํารงชีพ การเจริญ เติบ โต การใหผ ลผลิตของสัตว ระบบยอย
อาหาร การดูดซึม และความตองการโภชนะของสัตวแตละชนิด
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 200 Principles of Animal Nutrition
3 (3-0-6)
Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry
Principles of essential nutrients for maintenance, growth, productivity of
animals, animal digestive system, nutrient absorption and requirement of nutrients
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
สศ 210

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและสัตวปก เนื้อเยื่อ
พื้นฐานของรางกาย ระบบโครงรางและกลามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบยอย
อาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุและตอมไรทอ ระบบประสาทและอวัยวะรับ สั มผั ส
ระบบปกคลุมรางกาย ระบบภูมิคุมกัน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 210

Anatomy and Physiology of Farm Animals
3 (2-3-5)
Prerequisite : BI 220 Zoology
Anatomical and physiological knowledge of mammals and avians, basic
tissues of body, muscle and skeleton systems, circulatory system, respiratory system,
digestive system, urinary system, endocrine and reproductive systems, nervous system
and sensory organ, integument system, immune system
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 241 การผลิตสัตวปก
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พัฒนาการของการเลี้ยงสัตวปก กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของสัตวปก พันธุสัตว
ปกชนิดตาง ๆ และการผสมพันธุสัตวป ก อาหารและการให อาหารสัตวป ก โรงเรือนและอุ ป กรณ
พื้นฐานของการเลี้ยงสัตวปก หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตสัตวปกชนิดตาง ๆ ที่สําคัญ การตลาดสัตว
ปก โรคสัตวปกและการปองกัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 241 Poultry Production
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Evolution of poultry farming, basic anatomy and physiology of poultry,
various types of poultry and poultry breeding, poultry feed and feeding, poultry
housing and basic equipments, basic principles regarding the production of various
types of poultry, poultry marketing, poultry diseases and prevention
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
สศ 242

การผลิตโคและกระบือ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะพันธุโคนมโคเนื้อ และกระบือ ความเปนมาและระบบการเลี้ยงในประเทศไทย
อาหารและการใหอาหาร การเลี้ยงดูในระยะตาง ๆ การสืบพันธุ โรคและสุขาภิบาล อุปกรณและ
โรงเรือน และการตลาด
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 242

Cattle and Buffalo Production
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Characteristics of dairy, beef cattle and buffalo breeds, history and
production systems in Thailand, feed and feeding, raising in each stage, reproduction,
diseases and sanitation, equipment, housing and marketing
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
สศ 243

การผลิตสุกร
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบการผลิตสุกรและการพัฒนาการผลิตสุกรในประเทศไทย หลักการพื้นฐานของการ
ผลิตสุกร รวมถึงพันธุสุกร สรีรวิทยาการสืบพันธุของสุกรและการผสมพันธุสุกร อาหารและการให
อาหารสุกร โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงสุกร ประสิทธิภาพการผลิตสุกรและการตลาดสุกร หลักการ
สุขาภิบาล การปองกันโรคและโรคที่สําคัญในสุกร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 243

Swine Production
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
History of swine production, swine production systems and the
development of swine production in Thailand, basic principle of swine production
including swine breeds, reproductive physiology of swine and breeding, swine feed and
feeding, swine housing and equipment, production efficiency of swine and swine
marketing, swine sanitation, disease prevention and important diseases of swine
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
สศ 290

การปฏิบัติงานฟารม
1 (0-3-1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การปฏิบัติงานทางดานสัตวศาสตร เพื่อความรอบรูและประสบการณจากหนว ยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 290

Farm Practice
1 (0-3-1)
Prerequisite : None
Animal farm practice for wisdom and experiences from organizations on
campus with the approval of program committee
(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week)
สศ 320

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : สต 301 หลักสถิติ
หลักการวางแผนการทดลองพื้นฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนและเปรีย บเที ย บ
ค า เฉลี่ ย เชิ ง พหุ การทดลองแบบแฟคตอเรี ย ลและสปลิ ท พลอท การวิ เ คราะห ก ารถดถอยและ
สหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะหขอมูลวัดซ้ํา การทดสอบไมอิงพารามิเตอร
การเขียนขอเสนอโครงรางงานวิจัย โดยมุงเนนการวิเคราะหและแปลผลขอมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 320 Design of Experiment and Data Analysis
3 (3-0-6)
in Animal Science Research
Prerequisite : ST 301 Principles of Statistics
Principles of basic experimental design, analysis of variance and comparing,
multiple means, factorial and split-plot experiment, regression and correlation analysis,
analysis of covariance, analysis of repeated measurement data, non-parametric test,
research proposal writing, emphasis on analysis and interpretation in animal science
research data
(Lecture 2 hours, Practice 3 hour, Self-Study 5 hours /week)
สศ 330

การปรับปรุงพันธุสัตว
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : พธ 340 พันธุศาสตรเบื้องตน
หลั ก และทฤษฎี พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร และการถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
ความสัมพันธและรีเกรซชั่ นของลั กษณะในสั ตว อัตราพันธุกรรมและอัตราซ้ํา การประเมิน คุ ณค า
ทางการผสมพันธุ ของพ อ-แม พันธุ ปจจัยที่ทําใหเกิด ความแปรปรวนในลั กษณะ หลักพันธุศาสตร
ประชากร หลักและระบบการคัดเลือกพันธุ ระบบและผลการผสมพันธุแบบตาง ๆ การปรับปรุงพันธุ
สั ต ว เ ศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ในประเทศไทย แนวทางการปรับ ปรุงพัน ธุสัตว โดยวิธีทางพัน ธุวิศวกรรม
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงพันธุสัตวในประเทศไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 330

Livestock Breeding and Improvement
3 (3-0-6)
Prerequisite : GN 340 Introductory Genetics
Basic principles and theories of genetics and heredity, relationship and
regression in animal phenotypes, heritabilities and repeatability, evaluation of breeding
value, natural factors affecting genetic variation, principles of population genetics,
principles and systems of breeding selection, mating systems and the different types
of major economic breeds in Thailand, guidelines for animal breeding by genetic
engineering, problems and difficulties in animals breeding in Thailand
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
สศ 370

ยาและการใชยาในสัตว
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เภสัชจลนศาสตร และเภสัชพลศาสตร ยาและสารสังเคราะหกลุมตาง ๆ ที่ใชบอยใน
ฟารมปศุสัตว สรรพคุณ วิธีการใหยา รูปแบบของยาประเภทตางๆ การใชยา ผลขางเคียงจากการใช
ยา การเก็บรักษายาประเภทตาง ๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 370 Animal Drugs and Their Uses
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Pharmacokinetics and pharmacodynamics, common drugs and synthetic
substances used in livestock farm, properties of animal drug, drug administration,
dosage form, drug usage, drug side effects, storage of drugs
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
สศ 451

การจัดการฟารมปศุสัตวดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การวางผังฟารมอยางชาญฉลาด การจัดการฟารมอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและ
สุขภาพสัตว ความสามารถในการผลิตและสิ่งแวดลอม การประยุกตใชเครื่องจักรกลที่เหมาะสมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม การจัดการขอมูลเพื่อการบริหารฟารม การจัดการของเสียใหเหลือศูนย การ
จัดการผลผลิตเพื่อสงตลาด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 451

Smart Livestock Farm Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Smart farming layout, sustainable farm management practices regarding
animal welfare and herd health, farm productivity and environment, application of
appropriate machineries and modern technologies, IT for farm management, zero
waste management, products management for marketing
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)

สศ 480

การจัดการธุรกิจปศุสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร และการจัดการเชิงธุรกิจในระบบการผลิตปศุสัตว ตลาดสินคา
ปศุสัตว การตัดสินใจในการลงทุน การวางแผนธุรกิจ รวมถึง ปศุสัตวเชิงธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการธุรกิจ การทําตลาดสื่ออิเลกทรอนิกส
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 480 Livestock Business Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Econiomic concept and business management in livestock production
systems, marketing of livestock products, decision making for invesment, business
planning, business livestock production through supply chain, application of software
in business management, e-commerce marketing
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 490

สัมมนา
1 (0-2-1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ใหนักศึกษาศึ กษาและวิเ คราะห เรื่ องที่น าสนใจทางดานสัตวศาสตรเ พื่ อนําเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบวิชา
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห)
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AS 490

Seminar
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Students study and analyze the topics of interest in animal science, present
and discuss in class with the consence of program coordinator
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week)
สศ 494

ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร
1 (0-2-1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เนนการศึกษาภาษาอังกฤษทางวิชาการในสาขาสัตวศาสตร ในระดับศัพทเทคนิค วลี
และรูปประโยค การใชภาษาเพื่อการคนควาวิจัย การอานบทความวิชาการภาษาอังกฤษทางสัตว
ศาสตร และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับปศุสัตว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 494 English for Animal Science
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
The course focuses on academic English in the field of animal science,
encompassing practical application of animal science technical vocabularies, common
phrases and sentences, and of language skills for Animal Science research. These
include academic skills to tackle English material on Animal Science, and English
communication skills for livestock- related career path.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
กลุมวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกสัตวปก
สศ 301 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน หรือเทียบเทา
ตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
สรีรวิทยาระบบยอยอาหารสัตวปก โภชนะ วัตถุดิบอาหารสัตว สารเสริมในอาหารสัตว
ปก การใหอาหารสัตวปกประเภทตาง ๆ ความตองการโภชนะและการประกอบสูตรอาหารสัตวปก
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 301

Poultry Nutrition and Feeding
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition or equivalent
or As approved by program committee
Digestive physology, nutrient, feed ingredient, feed additive in poultry feed,
various types of poultry feeding, nutrient requirement, feed formulation for poultry
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 340

การเลี้ยงสัตวปกเฉพาะอยาง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบการผลิตครบวงจร โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจัดการผสม
พันธุและการฟกไขของสัตวปกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ อื่น ๆ เชน ไกพื้นเมือง เปด หาน นก
กระทา ไกงวง นกกระจอกเทศ เปนตน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 340 Selected Poultry Production
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 241 Poultry Production or equivalent or
As approved by program committee
Integrated production system, house and equipment, feed and feeding,
management of breeding and hatching of other economically important poultry such
as native chicken, duck, quail, turkey, ostrich
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 351

การจัดการฟารมสัตวปก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 241 การผลิตสัตวปก หรือเทียบเทา
ตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
ระบบและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิตสัตวปก ระบบการปองกันภัย
ทางชีวภาพ การเลี้ยงและการจัดการดานการผลิตสัตวปกในระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม การฟกไข
และการจัดการโรงฟก และการวางแผนการผลิต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 351

Poultry Farm Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 241 Poultry Production or equivalent or
As approved by program committee
Systems and standards related to poultry industry, biosecurity system in
poultry farm, production and management of modern poultry industry, incubation and
hatchery management, production planning
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 354

โรงเรือนและอุปกรณสัตวปก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสัมพันธของสรีรวิทยาสัตวปกกับสิ่งแวดลอม การวางแผนสรางโรงเรือนสําหรับ
สั ต ว ป ก อุ ป กรณ ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การเลี้ ย งสั ต ว ป ก โรงเรื อ นระบบเป ด และระบบ Evaporative
cooling system ระบบไฟฟา ประปาและงานคอนกรีตพื้นฐานที่ใชในฟารมสัตวปก การใชเครื่องมือ
ทุนแรงในฟารม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 354 Poultry Housing and Equipments
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
The relationship of poultry physiology and environment, consideration for
poultry farm location, building and equipment used for farming, open housing system
and evaporative cooling system, basic electrical system, water system and concrete
used in poultry farm, agricultural machinery used in farm
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 356

การฟกไขและการจัดการโรงฟก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความเปนมาของการฟกไข ระบบสืบพันธุเพศผูเพศเมีย การสรางไข การพัฒนาการของ
ตัวออน สรีรวิทยาของตัวออน การผสมพันธุสัตวปกและการผสมเทียม ชนิดและรูปแบบของตูฟกไข
การจัดการกอนการฟก ระยะฟก และหลังการฟกไข การจัดการโรงฟกไขแบบสมัยใหม การสุขาภิบาล
โรงฟกไข
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 356

Incubation and Hatchery Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
History of egg incubation and hatchery, reproductive system of males and
females, egg production, development and physiology of avian embryos, poultry
breeding and artificial insemination, types and forms of hatchery, management before
hatching, period after hatching and nursing newborn chicks, management of modern
hatchery, sanitation of hatchery
Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 371

โรคและสุขาภิบาลสัตวปก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ชว 330 จุลชีววิทยา
การป องกั น และการสุ ขาภิบ าลโรคสัตวป ก ระบบความปลอดภัย ทางชีว ภาพในการ
ควบคุมโรค การใชวัคซีน ยาและการใชยาควบคุมและปองกันโรคสัตวปก โรคและพยาธิของสัตวปก
การเก็บตัวอยาง การตรวจวินิจฉัย การปองกัน และการควบคุมโรคที่สําคัญ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 371

Poultry Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
Prerequisite : BI 330 Microbiology
Prevention and sanitation of poultry disease, biosecurity system for diseases
control, vaccine usage, drugs and drug usage to control and prevention of poultry
disease, diseases and parasites of poultry, sampling, diagnosis, prevention and control
of important poultry diseases
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)

สศ 390

การปฏิบัติงานฟารมสัตวปก
1 (0-3-1)
วิชาบังคับกอน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม หรือ
ตามความเห็นชอบของอาจารยปผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตสัตวปก เพื่อความรอบรูและประสบการณ
จากฟารมสัตวปกภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห)
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AS 390

Poultry Farm Practice
1 (0-3-1)
Prerequisite : AS 290 Farm Practice or
As approved by program committee
Arrange for students to practice in the poultry production in order to
experience within the poultry Farm with an approval of program committee
(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week)
สศ 460

เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ป จ จั ย ที่ มีผ ลต อการผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ขั้น ตอนการฆาสัตวและ
อุปกรณ การจัดการเนื้อสัตวภายหลังกระบวนการฆา การควบคุมคุณภาพเชิงปองกันในกระบวนการ
ผลิ ต เนื้ อคุ ณภาพ การใช ป ระโยชนจ ากชิ้น สว นที่ไดจ ากการจัดเกรดและตัดแตงซาก การแปรรูป
ผลิตภัณฑเนื้อสัตว การจัดการเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว การจัดการผลพลอยไดและของเสียจาก
โรงฆาสัตวและผลิตภัณฑเพื่อผลิตเนื้อปลอดภัย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 460 Meat and Meat Product Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Factors affecting quality meat and meat products, equipment and
slaughtering processing, meat management after slaughter, quality control in meat
production, utilization of retail cuts from carcass grading and cutting products,
processing of meat, management of meat and meat products, management of by
products and wastes from slaughterhouse and processing for safety meat production
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 497

สหกิจศึกษา
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริ งเสมือนหนึ่งเปน พนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนิ น งาน
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยูเปนระยะเวลา ไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนื่อง นักศึกษาจะตองผาน
การอบรม เตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน สห
กิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหวางนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา หรือ อาจารยนิเทศ
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
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AS 497

Co-operative Education
9 Cerdits
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the proposed
work study relates to the major field of study and; students
are required to pass a minimum 30-hours preparation session.
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a
workplace in which the work is related to the major field of study of the student for
at least 16 weeks, students are required to pass preparation session prior to their
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their
work study placement education and give a presentation in a seminar in the presence
of their classmates and academic advisors at the end of the course
(Minimum practice of 16 weeks)
สศ 498

การเรียนรูอิสระ
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาจมีการฝกอบรม
เพื่อเสริมสรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใต
การกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงรางการ
เรียนรูอิสระ สงรายงาน ฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
AS 498 Independent Study
9 Cerdits
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the proposed
independent Study is related to the student's major field of
study.
A research study or a professional development project in the student’s
major field of study under supervision of an academic advisor; training in research
methodology or project consultation is required to meet academic requirements;
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and
give a presentation by the end of the semester
(Minimum practice of 16 weeks)
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สศ 499

การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษา
ต องเขี ย น โครงการศึ กษา ส งรายงานฉบับ สมบูร ณ และนําเสนอผลงาน โดยทุกขั้น ตอนอยู ใ น
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
AS 499 Overseas Study, Training or Internship
9 Cerdits
Prerequisite : Approval by the university that the proposed overseas
study, training or Internship is related to the student's major
field of study.
Overseas study, training or internship in an area related to the student's
major field of study; students are required to develop a study project proposal prior
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and
submit a full report on completion of the training and give a presentation by the end
of the semester in which the training is undertaken
(Minimum practice of 16 weeks)
วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
สศ 302 โภชนศาสตรและการใหอาหารโค
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน หรือ
ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สภาพและปญหาการเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้องในเขตรอน ระบบยอยอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง
ขบวนการกินและการบดเคี้ยวอาหารของสัตวเคี้ยวเอื้อง จุลินทรียในกระเพาะรูเมน วัตถุดิบอาหาร
สัตวเคี้ยวเอื้อง อาหารขน อาหารหยาบสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง การวิเคราะหโภชนะในวัตถุดิบอาหาร
สัตว ความตองการโภชนะในโค การประกอบสูตรอาหารสําหรับโคในชวงอายุตางๆ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 302

Cattle Nutrition and Feeding
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition or equivalent or
As approved by program committee
Situation and problems of ruminants production in the tropics, digestion
system in ruminants, ingestion and mastication in ruminants, microorganisms in the
rumen, feed resources for ruminants, concentrate feeds and roughages for ruminants,
chemical analysis of feed resources, nutrients requirements for cattle, feed formulation
for each stages of cattle
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 308

พืชอาหารสัตวและการจัดการอาหารหยาบ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของพืชอาหารสัตว ลักษณะทางพฤกษศาสตร สวนประกอบทางเคมีและ
คุณคาทางอาหารของพืชอาหารสัตว การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว ไดแก การทําหญาแหง และหญา
หมัก การจัดการอาหารหยาบ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 308 Forage Crops and Roughage Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
The importance of forage crops, botanical characteristics, chemical
composition and nutritive value of forage crops, preservation of forage crops such as
hay and silage, roughage Management
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 310

การสืบพันธุและการผสมเทียมในสัตวเลี้ยง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง หรือ
หรือ เทียบเทาตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
กายวิภาคและสรีรวิ ทยาของระบบสืบ พั นธุ ระบบตอมไร ทอที่เ กี่ยวกั บระบบสื บ พั น ธุ
วงรอบการเปนสัด การตกไข การผสมพันธุ การตั้งทองและการคลอด การรีดเก็บน้ําเชื้อ เทคนิคและ
วิธีการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผสมเทียม การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการเจริญ
พันธุของปศุสัตว เชน การยายฝากตัวออน การโคลนนิ่ง เซลลตนกําเนิด โรคและปญหาที่เกี่ยวของกับ
การสืบพันธุ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 310

Reproduction and Artificial Insemination in Farm Animal
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of Farm Animals
or As approved by program committee
Principles of anatomy and physiology of the reproductive system,
endocrine system related to the reproductive system, estrous cycle, ovulation,
fertilization, pregnancy and parturition, semen collection, techniques and methods
related to artificial insemination, use of modern technology to enhance the
reproductive performance of livestock such as embryo transfer, cloning, stem cells,
diseases and problems related to reproduction
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 352

การจัดการฟารมโคนมและโคเนื้อ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ธุรกิจของฟารมโคนมและโคเนื้อสมัยใหม การจัดทําแผนและการจัดการฟารมเชิงธุรกิจ
การจัดการเลี้ยง การใหอาหาร และการสุขาภิบาลโคในระยะตางๆของการใหผลผลิต แนวทางการ
จัดการฟารมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเนื้อและนมที่อยูบนพื้นฐานความปลอดภัย และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 352 Dairy and Beef Cattle Farm Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Business of modern dairy and beef cattle farm, farm business plan and
commercial farm management, farming, feeding and health management in each stage
of productivity, farm management approach to improve efficiency of milk and meat
production based on safety and environmental friendly
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 360

นมและผลิตภัณฑนม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กายวิภาคและสรีรวิทยาของเตานม เมตาโบลิซึมของสารอาหารตาง ๆ ในรางกายและ
ตอมน้ํานม การกลั่นสรางน้ํานม และการขับนม ฮอรโมนที่เกี่ยวของกับการใหนม ผลิตภัณฑนมและ
กระบวนการแปรรูปน้ํานม มาตรฐานศูนยรับน้ํานมดิบและโรงงานแปรรูป การตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพน้ํานม ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑนม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 360

Milk and Milk Products
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Anatomy and physiology of the udders, nutrients metabolism in the body
and mammary gland, milk synthesis and secretion, hormones related to lactation , Milk
processing and dairy products, standards of milk collection center and milk processing
plant, milk testing and quality control, factors affecting quality of dairy products
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)

สศ 391

การปฏิบัติงานฟารมโคนมและโคเนื้อ
1 (0-3-1)
วิชาบังคับกอน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม หรือเทียบเทา
ตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะและแกะ เพื่อ
ความรอบรูและประสบการณจากฟารมโคนม-โคเนื้อภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของ
อาจารยประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห)
AS 391 Dairy and Beef Farm Practice
1 (0-3-1)
Prerequisite : AS 290 Farm Practice or
as approved by program committee
Arrange for students to practice in the dairy beef cattle, buffalo, goat and
sheep production in order to gain experience within the dairy-beef farm with an
approval of program committee
(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week)
สศ 372

โรคและสุขาภิบาลโค-กระบือ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน :สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง และ
ชว 330 จุลชีววิทยา
หลักการสุขาภิบาลและการปองกันโรคภายในฟารม โรคและปรสิตที่สําคัญที่พบในโคกระบือในประเทศไทย รวมถึงการวินิจฉัยโรค การปองกันและการแกไขปญหาเบื้องตน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 372

Cattle Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of Farm Animals
BI 330 Microbiology
Principles of sanitation and disease control in cattle farm, important cattle
and buffalo diseases and parasites in Thailand, including diagnosis, prevention and
primary problem solving
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 460

เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ป จ จั ย ที่ มีผ ลต อการผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ขั้น ตอนการฆาสัตวและ
อุปกรณ การจัดการเนื้อสัตวภายหลังกระบวนการฆา การควบคุมคุณภาพเชิงปองกันในกระบวนการ
ผลิ ต เนื้ อคุ ณภาพ การใช ป ระโยชนจ ากชิ้น สว นที่ไดจ ากการจัดเกรดและตัดแตงซาก การแปรรูป
ผลิตภัณฑเนื้อสัตว การจัดการเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว การจัดการ ผลพลอยไดและของเสีย
จากโรงฆาสัตวและผลิตภัณฑเพื่อผลิตเนื้อปลอดภัย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 460 Meat and Meat Product Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Factors affecting quality meat and meat products, equipment and
slaughtering processing, meat management after slaughter, quality control in meat
production, utilization of retail cuts from carcass grading and cutting products,
processing of meat, management of meat and meat products, management of by
products and wastes from slaughterhouse and processing for safety meat production
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 497

สหกิจศึกษา
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริ งเสมือนหนึ่งเปน พนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนิ น งาน
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยูเปนระยะเวลา ไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนื่อง นักศึกษาจะตองผาน
การอบรม เตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน
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สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารย
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
AS 497 Co-operative Education
9 Cerdits
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the proposed
work study relates to the major field of study and; students
are required to pass a minimum 30-hours preparation session.
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a
workplace in which the work is related to the major field of study of the student for
at least 16 weeks, students are required to pass preparation session prior to their
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their
work study placement education and give a presentation in a seminar in the presence
of their classmates and academic advisors at the end of the course
(Minimum practice of 16 weeks)
สศ 498

การเรียนรูอิสระ
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาจมีการฝกอบรม
เพื่อเสริม สรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใต
การกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงรางการ
เรียนรูอิสระ สงรายงาน ฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
AS 498 Independent Study
9 Cerdits
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the proposed
independent Study is related to the student's major field of
study.
A research study or a professional development project in the student’s
major field of study under supervision of an academic advisor; training in research
methodology or project consultation is required to meet academic requirements;
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and
give a presentation by the end of the semester
(Minimum practice of 16 weeks)
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สศ 499

การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษา
ต องเขี ย น โครงการศึ กษา ส งรายงานฉบับ สมบูร ณ และนําเสนอผลงาน โดยทุกขั้น ตอนอยู ใ น
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
AS 499 Overseas Study, Training or Internship
9 Cerdits
Prerequisite : Approval by the university that the proposed overseas
study, training or Internship is related to the student's major
field of study.
Overseas study, training or internship in an area related to the student's
major field of study; students are required to develop a study project proposal prior
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and
submit a full report on completion of the training and give a presentation by the end
of the semester in which the training is undertaken
(Minimum practice of 16 weeks)
วิชาเอกการผลิตสุกร
สศ 303 อาหารและการใหอาหารสุกร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน หรือเทียบเทา
ตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
ระบบทางเดินอาหารสุกร การยอยและการดูดซึมอาหารพวกคารโบไฮเดรท ไขมันและ
โปรตี น การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ที่เกี่ย วของกับ การใชอาหารใหเปนประโยชนตอรางกาย ความ
ตองการโภชนะ ประเภทของอาหาร การตรวจสอบและประเมินคุณคาของอาหาร ระบบการใหอาหาร
สุกร ความเปนพิษของอาหาร การคํานวณสูตรอาหารสําหรับสุกร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 303

Swine Feeds and Feeding
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition or equivalent
or As approved by program committee
Swine gastrointestinal system, digestion and absorption of nutrients such as
carbohydrate, fat and protein, chemical changes associated with feed utilization,
nutrient requirements, type of feed, analysis and evaluation of feed, swine feeding
system, toxicity of feed, feed formulation for swine
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 310

การสืบพันธุและการผสมเทียมในสัตวเลี้ยง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
หรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
กายวิภาคและสรีรวิ ทยาของระบบสืบ พั นธุ ระบบตอมไร ทอที่เ กี่ยวกั บระบบสื บ พั น ธุ
วงรอบการเปนสัด การตกไข การผสมพันธุ การตั้งทองและการคลอด การรีดเก็บน้ําเชื้อ เทคนิคและ
วิธีการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผสมเทียม การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการเจริญ
พันธุของปศุสัตว เชน การยายฝากตัวออน การโคลนนิ่ง เซลลตนกําเนิด โรคและปญหาที่เกี่ยวของกับ
การสืบพันธุ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 310

Reproduction and Artificial Insemination in Farm-Animal
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of Farm
Animals
or As approved by program committee
Principles of anatomy and physiology of the reproductive system,
endocrine system related to the reproductive system, estrous cycle, ovulation,
fertilization, pregnancy and parturition, semen collection, techniques and methods
related to artificial insemination, use of modern technology to enhance the
reproductive performance of livestock such as embryo transfer, cloning, stem cells,
diseases and problems related to reproduction
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
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สศ 311

การเจริญเติบโตของสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะของการเจริญเติบโตของรางกาย รวมทั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อตาง ๆ ของ
ร า งกาย ป จ จั ย ที่ ค วบคุ ม และมี อิ ท ธิ พ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โต ทั้ ง ทางด า นอาหาร สรี ร วิ ท ยาและ
สภาพแวดลอม การเจริญเติบโตของรางกายที่มีผลตอการสืบพันธุ ซากสัตว กลไกของสารเรงการ
เจริญเติบโตของรางกายสัตวและการวัดประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 311 Animal Growth
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
The nature of the body growth, including the growth of various body tissues,
factors that control and influence the growth such as feed, physiology and
environment, growth of the body affecting reproduction, carcass and yields,
mechanism of growth promoters in animals and meausurement of animal growth
performances
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 353

การจัดการฟารมสุกร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน :สศ 243 การผลิตสุกร หรือ เทียบเทาตาม
ความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
อุ ตสาหกรรมการผลิ ตและการตลาดของสุกร ระบบการผลิตสุกร พัน ธุสุกรและการ
จัดการฟารมสมัยใหม การจัดเก็บบันทึกขอมูลฟารมสุกร การจัดการสุกรพอแมพันธุ แมสุกรเลี้ยงลูก
สุกรอนุบาล และสุกรขุน การจัดการดานอาหาร น้ํา และของเสียจากฟารมสุกร ตลอดจนการจัดการ
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 353 Swine Farm Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 243 Swine Production or equivalence or
As approved by program committee
Manufacturing industry and marketing of swine, swine production systems,
swine breeding and modern management, recording management, management of
boar and dry sow, lactating sow, nursery pigs, growing and finishing pigs, feed and water
management, swine waste management, including biosecurity management
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
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สศ 355

โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงสุกร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 243 การผลิตสุกร หรือ
ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ความรูพื้นฐานสําหรับการสรางโรงเรือนสุกร สิ่งแวดลอมทางกายภาพของโรงเรือนสุกร
ความตองการพื้นฐานของโรงเรือนสุกรและการควบคุมอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม ระบบโรงเรือนสุกร
การคํานวณหาจํานวนคอกเลี้ ยงสุ กร ลักษณะโรงเรือนและอุ ปกรณ การเลี้ ยงสุ กร รวมถึงโรงเรื อน
จําหนายสุกร ระบบและอุปกรณการเคลื่อนยายสุกร อุปกรณการใหน้ําและการใหอาหาร อุปกรณ
พื้นฐานในการจัดการของเสีย และระบบโรงเรือนเลี้ยงสุกรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 355 Swine Housing and Equipments
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 243 Swine Production
As approved by program committee
Basic knowledge for swine house construction, physical environment of
swine house, basic requirement of swine house and environmental temperature
control, swine housing systems, how to calculate the requirement of swine pens,
house and equipment of swine including shipping loading swine house, chasing swine
systems and equipment, drinking and feeding equipment, basic equipment of waste
management and environment-friendly swine housing systems
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 373

โรคและสุขาภิบาลสุกร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
และ ชว 330 จุลชีววิทยา
การปองกันและการสุขาภิบาลโรคสุกร ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการควบคุม
โรค การใชวัคซีน ยาและการใชยาควบคุมและปองกันโรคสุกร โรคและพยาธิของสุกร การเก็บตัวอยาง
การตรวจวินิจฉัย การปองกัน และการควบคุมโรคที่สําคัญ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 373

Swine Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of Farm Animals and
BI 330 Microbiology
Prevention and sanitation of swine disease, biosecurity system for diseases
control, vaccine usage, drugs and drug usage to control and prevention of swine
disease, diseases and parasites of swine, sampling, diagnosis, prevention and control
of important swine diseases
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 392

การปฏิบัติงานฟารมสุกร
1 (0-3-1)
วิชาบังคับกอน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม หรือ
ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตสุกร เพื่อความรอบรูและประสบการณจาก
ฟารมสุกรภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห)
AS 392 Swine Farm Practice
1 (0-3-1)
Prerequisite : AS 290 Farm Practice or equivalent or
As approved by program committee
Arrange for students to practice in swine production in order to gain
experience within the swine farm with an approval of program committee
(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week)
สศ 460

เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ป จ จั ย ที่ มีผ ลต อการผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ขั้น ตอนการฆาสัตวและ
อุปกรณ การจัดการเนื้อสัตวภายหลังกระบวนการฆา การควบคุมคุณภาพเชิงปองกันในกระบวนการ
ผลิ ต เนื้ อคุ ณภาพ การใช ป ระโยชนจ ากชิ้น สว นที่ไดจ ากการจัดเกรดและตัดแตงซาก การแปรรูป
ผลิตภัณฑเนื้อสัตว การจัดการเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว การจัดการผลพลอยไดและของเสียจาก
โรงฆาสัตวและผลิตภัณฑเพื่อผลิตเนื้อปลอดภัย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)

มคอ. 2

84

AS 460

Meat and Meat Product Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Factors affecting quality meat and meat products, equipment and
slaughtering processing, meat management after slaughter, quality control in meat
production, utilization of retail cuts from carcass grading and cutting products,
processing of meat, management of meat and meat products, management of by
products and wastes from slaughterhouse and processing for safety meat production
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 497

สหกิจศึกษา
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริ งเสมือนหนึ่งเปน พนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนิ น งาน
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยูเปนระยะเวลา ไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนื่อง นักศึกษาจะตองผาน
การอบรม เตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารย
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
AS 497 Co-operative Education
9 Cerdits
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the proposed
work study relates to the major field of study and; students
are required to pass a minimum 30-hours preparation session.
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a
workplace in which the work is related to the major field of study of the student for
at least 16 weeks, students are required to pass preparation session prior to their
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their
work study placement education and give a presentation in a seminar in the presence
of their classmates and academic advisors at the end of the course
(Minimum practice of 16 weeks)
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สศ 498

การเรียนรูอิสระ
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาจมีการฝกอบรม
เพื่อเสริม สรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใต
การกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงรางการ
เรียนรูอิสระ สงรายงาน ฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
AS 498 Independent Study
9 Cerdits
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the proposed
independent Study is related to the student's major field of
study.
A research study or a professional development project in the student’s
major field of study under supervision of an academic advisor; training in research
methodology or project consultation is required to meet academic requirements;
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and
give a presentation by the end of the semester
(Minimum practice of 16 weeks)
สศ 499

การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษา
ตองเขียน โครงการศึกษา สงรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลงาน โดยทุกขั้นตอนอยูในความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
AS 499 Overseas Study, Training or Internship
9 Cerdits
Prerequisite : Approval by the university that the proposed overseas
study, training or Internship is related to the student's major
field of study.
Overseas study, training or internship in an area related to the student's
major field of study; students are required to develop a study project proposal prior
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to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and
submit a full report on completion of the training and give a presentation by the end
of the semester in which the training is undertaken
(Minimum practice of 16 weeks)
วิชาเอกอาหารสัตว
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตว
1 (0-3-1)
วิชาบังคับกอน : คม 100 เคมีทั่วไป และ คม 250 เคมีอินทรีย
การตรวจสอบคุณคาทางโภชนะของอาหารสัตวเบื้องตน โดยวิธีทางกายภาพและเคมี
และการทดสอบการปนเปอนจุลินทรียในอาหารสัตว
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห)
AS 300 Animal Nutrition Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : CH 100 General Chemistry and CH 250 Organic Chemistry
Basic evaluation of animal nutrition by the using of physical and chemical
methods and the detection of microbial contamination in animal feed
(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week)
สศ 304

การผลิตอาหารสัตวและเทคโนโลยีการผลิต
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
เงื่อนไขรายวิชา : เฉพาะนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
การควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว แ ละอาหารสั ต ว การใช เ ทคนิ ค ทางกล อ ง
จุลทรรศน การวิเคราะหทางเคมี ระบบประกันคุณภาพในโรงงานอาหารสัตว กระบวนการผลิตอาหาร
สัตว ชนิดและการทํางานของเครื่องมืออุปกรณที่ใชในโรงงานอาหารสัตว รูปแบบการจัดการในโรงงาน
อาหารสัตว และความรูพื้นฐานในจัดการในโรงงานผลิตอาหารสัตว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 304

Animal feed production and technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : CH 320 Basic Biochemistry
Additional Prerequisite : Only students majoring in The Faculty of Animal
Science and Technology
Quality control of feed stuffs and animal feeds, feed microscopy, chemical
analysis, quality assurance in feed mill, feed mill processing, type and operation of
machine and tools, principle of feed mill management
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 305

อาหารและการใหอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
การเรียกชื่อและการจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว การเตรียมและการแปรรูปอาหารสัตว
ระบบการยอยอาหารของสัตว และการดูดซึมโภชนะ ปจจัยและกลไกการควบคุมการกินอาหารของ
สัตว การประเมินคุณคาทางโภชนาการของอาหาร มาตรฐานการใหอาหารและความตองการโภชนะ
ของสัตวปก และสุกร การใหอาหารสัตวปกและสุกร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 305 Monogastric Feeds and Feeding
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition
Nomenclature and classification of animal feedstuffs, preparation and
processing of animal feed, digestive systems of animals and nutrient absorption, factors
and mechanisms of control of feed intake in animal, nutritional evaluation of feeds,
feeding standard and nutrient requirements of poultry and swine, poultry and swine
feeding
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 306

อาหารและการใหอาหารสัตวกระเพาะรวม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
การเรียกชื่อและการจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว การเตรียมและการแปรรูปอาหารสัตว
ระบบการยอยอาหารของสัตว และการดูดซึมโภชนะ ปจจัยและกลไกการควบคุมการกินอาหารของ
สัตว การประเมินคุณคาทางโภชนาการของอาหาร มาตรฐานการใหอาหารและความตองการโภชนะ
ของ โคนมและโคเนื้อ การใหอาหารโคนมและโคเนื้อ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 306

Ruminant Feeds and Feeding
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition
Nomenclature and classification of animal feedstuffs, preparation and
processing of animal feed, digestive systems of animals and nutrient absorption, factors
and mechanisms of control of feed intake in animal, nutritional evaluation of feeds,
feeding standard and nutrient requirements of beef and dairy cattle and beef and dairy
cattle feeding
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 307 อาหารสัตวน้ําและการเพาะเลี้ยง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
อาหารและสารอาหารที่จําเปนตอการดํารงชีพ การเจริญเติบโตและการสืบพันธุของ
สัตวน้ํา การเนาเสียและการเสื่อมสลายของสารอาหาร การสรางสูตรอาหาร และการประเมินคุณคา
ทางโภชนาการอาหารสัตวน้ํา และการเพาะเลี้ยงสัตว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 307 Aquatic Animal Nutrition and Aquaculture
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Feed and nutrients needed for maintenance, growth and reproduction of
aquatic animals, decay and degradation of nutrients, feed formulation and nutrient
evaluation, feed for fish and aquaculture
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 308

พืชอาหารสัตวและการจัดการอาหารหยาบ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของพืชอาหารสัตว ลักษณะทางพฤกษศาสตร สวนประกอบทางเคมีและ
คุณคาทางอาหารของพืชอาหารสัตว การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว ไดแก การทําหญาแหงและหญา
หมัก การจัดการอาหารหยาบ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 308

Forage Crops and Pasture Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
The importance of forage crops, botanical characteristics, chemical
composition and nutritive value of forage crops, preservation of forage crops such as
hay and silage, roughage Management
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)

สศ 311

การเจริญเติบโตของสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะของการเจริญเติบโตของรางกาย รวมทั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อตาง ๆ ของ
ร า งกาย ป จ จั ย ที่ ค วบคุ ม และมี อิ ท ธิ พ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โต ทั้ ง ทางด า นอาหาร สรี ร วิ ท ยาและ
สภาพแวดลอม การเจริญเติบโตของรางกายที่มีผลตอการสืบพันธุ ซากสัตว กลไกของสารเรงการ
เจริญเติบโตของรางกายสัตวและการวัดประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 311 Animal Growth
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
The nature of the body growth, including the growth of various body tissues,
factors that control and influence the growth such as feed, physiology and
environment, growth of the body affecting reproduction, carcass and yields,
mechanism of growth promoters in animals and meausurement of animal growth
performances
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 400

สารเสริมในอาหารสัตว
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของสารเสริม ประเภทสารเสริม คุณสมบัติและการผลิตสารเสริม และการใช
สารเสริมในอาหารสัตว
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 400

Feed additives
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Importance of feed additive, feed additive type, feed additive properties
and production, the using of feed additives in feed
(Lecture 3 hours, Practice 0 hours, Self Study 6 hours /week)
สศ 497

สหกิจศึกษา
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริ งเสมือนหนึ่งเปน พนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนิ น งาน
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยูเปนระยะเวลา ไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนื่อง นักศึกษาจะตองผาน
การอบรม เตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารย
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
AS 497 Co-operative Education
9 Cerdits
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the proposed
work study relates to the major field of study and; students
are required to pass a minimum 30-hours preparation session.
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a
workplace in which the work is related to the major field of study of the student for
at least 16 weeks, students are required to pass preparation session prior to their
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their
work study placement education and give a presentation in a seminar in the presence
of their classmates and academic advisors at the end of the course
(Minimum practice of 16 weeks)
สศ 498

การเรียนรูอิสระ
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาจมีการฝกอบรม
เพื่อเสริม สรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใต
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การกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงรางการ
เรียนรูอิสระ สงรายงาน ฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
AS 498 Independent Study
9 Cerdits
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the proposed
independent Study is related to the student's major field of
study.
A research study or a professional development project in the student’s
major field of study under supervision of an academic advisor; training in research
methodology or project consultation is required to meet academic requirements;
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and
give a presentation by the end of the semester
(Minimum practice of 16 weeks)
สศ 499

การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษา
ต องเขี ย น โครงการศึ กษา ส งรายงานฉบับ สมบูร ณ และนําเสนอผลงาน โดยทุกขั้น ตอนอยู ใ น
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
AS 499 Overseas Study, Training or Internship
9 Cerdits
Prerequisite : Approval by the university that the proposed overseas
study, training or Internship is related to the student's major
field of study.
Overseas study, training or internship in an area related to the student's
major field of study; students are required to develop a study project proposal prior
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and
submit a full report on completion of the training and give a presentation by the end
of the semester in which the training is undertaken
(Minimum practice of 16 weeks)
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กลุมวิชาเอกเลือก
สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน หรือ เทียบเทา
ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ความสําคัญของไขมัน แหลงไขมัน การยอย การดูดซึมไขมันในสัตวกระเพาะเดี่ยวและ
สัตวกระเพาะรวม กรดไขมันที่จําเปนในอาหารสัตวและการเสริมไขมันในอาหารสัตว
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 401 Fat in Animal Nutrition
3 (3-0-6)
Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or
As approved by program committee
Importance of fat, fat source, fat digestion and absorption in monogastric
animals and ruminants, essential fatty acids in animal feed and fat adding in animal feed
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
สศ 402

ไวตามินและแรธาตุในอาหารสัตว
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของไวตามินและแรธาตุ คุณสมบัติและโครงสรางทางเคมี แหลงไวตามินและ
แรธาตุ การดูดซึมและความเปนพิษของไวตามินและแรธาตุ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 402 Vitamins and Minerals in Animal Nutrition
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Importance of vitamin and minerals, properties and chemical structure of
vitamin and minerals, vitamin and minerals sources, absorption and toxicity
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
สศ 403

เครื่องมือวิทยาศาสตรชั้นสูงเพื่อการวิเคราะหทางสัตวศาสตร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานและหลักการทํางานและการใชอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตรชั้นสูงที่
สําคัญ และการใชอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตรชั้นสูงในการวิเคราะหเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ทางสัตวศาสตร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 403

Advance Scientific Instruments for Animal Science Analysis
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Basic principles and operation of equipment and advance scientific
instruments, the using of equipment and advance scientific instruments for quality and
quantity analysis in animal science field
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 420

คอมพิวเตอรเพื่อการปศุสัตว
3 (1-4-4)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการเก็บขอมูล การรายงานผล การนําเสนอ การ
จัดการภายในฟารมดวยระบบฐานขอมูล โปรแกรมคํานวณสูตรอาหารสัตว โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
บริหารงานฟารม
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 420 Computer for Livestock Production
3 (1-4-4)
Prerequisite : None
Computer software for data collection, reporting, presentation, farm
management using database system, feed calculation program, software for farm
management
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours /week)
สศ 446

การผลิตสัตวในระบบอินทรีย
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระเบียบและขอกําหนดของระบบเกษตรอินทรียและปศุสัตวอินทรีย การผลิตสัตวเศรษฐกิจ
ประเภทตางๆในระบบอินทรีย การประยุกตใชสมุนไพร สารเสริม การขอรับรองมาตรฐานอินทรีย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 446 Animal Production in Organic System
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Regulations and requirements of organic farming and organic animal
production, production of various economic animals in organic systems, use of herbals
and feed additive in organic system, apply for organic certification
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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สศ 450

การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมปศุสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สิ่งแวดลอมและความซับซอนของสิ่งแวดลอม การสรางความรอนและการเผาผลาญ
สารอาหารในร า งกาย รายละเอี ย ดของชว งอุณหภูมิ ความชื้น และอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ อุณหภูมิของสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับสัตวเลี้ยง การสูญเสียความรอน ความเครียด
จากความรอน ความเครียดจากความเย็น และการจัดการความเครียดในฟารมปศุสัตว แสงและการ
จัดการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมสิ่งแวดลอม การจัดการของเสียจากฟารมปศุสัตวและแนว
ทางการนํากลับมาใชประโยชน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 450 Environmental Management in Livestock Farm
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Environment and complexity of environment, heat production and energy
metabolism, the detail of thermoneutral zone, relative humidity and physical
environment temperature, optimum environment temperature for farm animals, heat
loss, heat stress, cold stress and how to overcome heat stress and cold stress of
livestock farms, lighting and management, laws relating to environmental control,
livestock waste management and utilization
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
สศ 481

ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟารมปศุสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตว มาตรฐานฟารมปศุสัตวชนิดตาง ๆ ระบบประกัน
คุณภาพการผลิต เชน GAP, HACCP, Animal Welfare, ISO, Halal, Organic ฯลฯ การควบคุมการ
ใชยา และสารตกคางในผลิตภัณฑจากสัตว การประเมินระบบการผลิตเพื่อใหไดมาตรฐาน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 481 Quality System and Livestock Farm Standardization
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Regulation related to animal husbandry, standardization of various livestock
farms, quality assurance system such as GAP, HACCP, Animal Welfare, ISO, Halal,
Organic, control of drug usage and residues in animal product, evaluation of the
production system for standard quarantee
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
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สศ 484

การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการดานปศุสัตว
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิ ดและรู ป แบบของธุร กิ จ ปศุสัตว คุณลักษณะของผูป ระกอบการธุร กิจ ปศุ สั ต ว
การศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การประเมินความเสีย่ ง การหาแหลงทุน การ
จัดการและบริหารการเงิน การเชื่อมโยงของเครือขายธุรกิจ การจัดจําหนายและการตลาดปศุสัตว
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 484 Livestock Venture and Entrepreneurship
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
The concept and types of livestock business, including characteristics of
livestock business enterpreneur, business feasibility and planning, risk assessment,
fund seeking, management and financial management, linking of business network,
distribution and marketing of livestock products
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
สศ 491

การฝกงาน
3 (0-270-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
จัดใหนักศึกษาไดเขาฝกงานทางดานการผลิตสัตว เชน การผลิตสัตวปก การผลิตสุกรการ
ผลิตโคนมและโคเนื้อ และการผลิตอาหารสัตว เพื่อเพิ่มความรอบรูและประสบการณจากหนวยงาน
ราชการและเอกชน โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 270 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 491 Professional Training 3
(0-270-0)
Prerequisite : None
Assigned to practice in animals industry such as poultry production, swine
production and dairy cattle production and feed mill, in order to gain experience in
government agencies or private sectors with the consence of program committee
(Lecture 0 hour, Practice 270 hours, Self Study 0 hour /week)
สศ 492

ปญหาพิเศษ
3 (ปฏิบัตินอกเวลา)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
นักศึกษาเลือกคนควาหรือทดลองในหัวขอที่สนใจทางดานสัตวศาสตร และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงานตามหลักวิชาการภายใตการควบคุม และแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ
(ปฏิบัตินอกเวลา)
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AS 492

Special Problem 3
(Part-time practice)
Prerequisite : None
Students choose to research or experiment on the topics of interest in
animal science and compile a report on a academic principle under the supervision
and advice of a special problem supervisor
(Part-time practice)
สศ 493

การศึกษาหัวขอสนใจ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เลือกศึกษาในหัวขอสนใจขอหนึ่งหรือมากกวาในสาขาวิชาสัตวศาสตรตามความเห็นชอบ
ของอาจารยประจําหลักสูตรโดยคําแนะนําของอาจารยประจําวิชาและเรียบเรียงเปนรายงานตาม
รูปแบบที่กําหนด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 493 Selected Topic
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Studies on one or more interested topics in the field of animal science with
the consence of program committee under the advice of lecturer and compile a report
on a academic principle
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
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3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ
วิชาเอกสัตวปก
1. ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

นายบัญชา
พงศพิศาลธรรม

Ph.D.

Biochemistry

M.Sc.

Agriculture

สพ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
สพ.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

สัตวแพทยศาสตร
อายุรศาสตรสัตวแพทย
อายุรศาสตรสัตวปก
สัตวแพทยศาสตร
สัตวศาสตร
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร

สพ.บ.
วท.ม.

2.

อาจารย

นางสาวกฤดา
ชูเกียรติศริ ิ

3.

อาจารย

นายจุฬากร
ปานะถึก

วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
4. ผูชวยศาสตราจารย
5.

ผูชวยศาสตราจารย

นายไพโรจน
พงศกิดาการ
นายไพโรจน
ศิลมั่น

ทษ.บ.
6.

ผูชวยศาสตราจารย

นายวิวัฒน
พัฒนาวงศ

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วิชาเอกการผลิตสุกร
7. ผูชวยศาสตราจารย

นางสาวธนนันท
ศุภกิจจานนท

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

Macaquaric University,
Australia
University of New
England, Australia
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2543

สัตวแพทยศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2529

เกษตรศาสตรสัตวศาสตร
สัตวศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2544

สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแมโจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2533
2553
2547

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2544

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

2547

เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
(การผลิตสัตว)

วท.ม.

สัตวศาสตร

วท.บ.

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

2536
2528
2555
2550
2547
2556
2551

2535
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ชื่อ-สกุล
นายจํารูญ
มณีวรรณ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
วท.ม.

Animal Science
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร
สัตวศาสตร

ทษ.บ.
9.

อาจารย

นายมงคล
ยะไชย

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วิชาเอกอาหารสัตว
10. ผูชวยศาสตราจารย

11. อาจารย

12 อาจารย

นางสาวทองเลียน
บัวจูม

นายภาคภูมิ
เสาวภาคย

นายสุบรรณ
ฝอยกลาง

Ph.D.

เทคโนโลยีอาหาร
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร

วท.ม.
ทษ.บ.

Agriculture-Animal
Science
เทคโนโลยีชีวภาพ
สัตวศาสตร

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สัตวศาสตร
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีการเกษตร

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สัตวศาสตร
สัตวศาสตร
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

Ehime University, Japan 2557
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2543
สถาบันเทคโนโลยี
2530
การเกษตรแมโจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2543

Ehime University, Japan 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแมโจ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2541
2537
2559
2552
2547
2558
2553
2548
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่
1.

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

นายญาณิน
โอภาสพัฒนกิจ

Ph.D.

The University of
Sydney, Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2537

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2525

ผูชวยศาสตราจารย นางสาวบัวเรียม
มณีวรรณ

อาจารย

วท.บ.
Ph.D.

เคมี
Animal Science

วท.ม.
วท.บ.

Ehime University, Japan
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแมโจ
Ehime University, Japan
Kagawa University,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
University of the
Philippines at Los
Banos, Philippines
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2544

วท.ม.
ทษ.บ.
Ph.D.
M.Sc.

Agriculture
(Ruminant Nutrition)
เกษตรศาสตรการผลิตสัตว
เกษตรศาสตรการผลิตสัตว
Animal Functional
Anatomy
สัตวศาสตร
สัตวศาสตร-สัตวปก
Agriculture
Agriculture

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2558
2551
2545

National Pingtung
University of Science
and Technology, Taiwan
National Pingtung
University of Science
and Technology, Taiwan
มหาวิทยาลัยแมโจ

2559

วท.ม.
วท.บ.
2.

3.

4.

ผูชวยศาสตราจารย นายประภากร
ธาราฉาย

นายวินัย
โยธินศิริกลุ

Ph.D.

5.

อาจารย

นายอานนท
ปะเสระกัง

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

6.

อาจารย

นางสาววันทมาส
จันทะสินธุ

Ph.D.

สัตวศาสตร
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร
สัตวศาสตร
สัตวศาสตร
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร
Animal Science

M.Sc.

Animal Science

วท.บ.

สัตวศาสตร

2529

2535
2532
2548
2545
2538
2538

2527
2523

2552

2550
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7.

8.
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ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

อาจารย

ชื่อ-สกุล
นางพชรพร
ตาดี
นางสาวสุรรี ัตน
ถือแกว

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.

วิทยาศาสตร
การสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร

สพ.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2555
2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2554

3.2.3 อาจารยผูสอน
ที่
1.

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

ชื่อ-สกุล
นายยุทธนา
สุนันตา

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
เกษตรศาสตรสัตวศาสตร
สัตวศาสตร-สัตวปก

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2555

มหาวิทยาลัยแมโจ

2547

3.2.4 อาจารยพิเศษ
ที่
1.

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล
นายนิวุฒิ
หวังชัย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Applied Biochemistry
วิทยาศาสตรการประมง
วาริชศาสตร

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

University of Tsukuba
2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2500
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝกประสบการณภาคสนามในแตละสาขาวิชาเอก (สัตวปก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ
อาหารสัตว) มีวัตถุประสงคเพื่อ เพิ่มความรูและประสบการณใหแกนักศึกษาโดยเปนการฝกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ หรือการฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไดแก ฝกปฏิบัติงานดานที่เกี่ยวของกั บ
สาขาวิชาในสถานประกอบการเอกชน หรือฝกในหนวยงานราชการ เชน กองควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว ฯลฯ ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศ เปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห คนควา และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
2) ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เพิ่มภาวะผูนําในการทํางาน รูจักการ
คิดริเริ่ม สรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อลดปญหาการ
ทํางาน และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4) รวมกันวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข รวมกันกับผูบังคับบัญชาขั้นตนได
5) สื่อสารกับผูมาใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดเหมาะสมกับระดับการทํางาน
4.2 ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน รวมเวลา 16
สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
2) การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ รวมเวลา
16 สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
3) ในภาคการศึ ก ษาที่ 1 หรื อ 2 ของชั้ น ป ที่ 4 ตามความเห็ น ชอบของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
โครงงานหรืองานวิจัยควรสอดคลองกับสาขาวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ตองการให
มีรูปแบบตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด เชน รายวิชาการเรียนรูอิสระ หรือ รายวิชาปญหา
พิเศษ เปนตน โดยมีรูปแบบตามประกาศของแตละหลักสูตร
5.1 คําอธิบายโดยยอ
1) สศ 498 การเรียนรูอิสระ
การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาจมีการฝกอบรม
เพื่อเสริม สรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใตการ
กํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงรางการเรียนรู
อิสระ สงรายงาน ฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา
2) สศ 492 ปญหาพิเศษ
นักศึกษาเลือกคนควาหรือทดลองในหัวขอที่สนใจทางดานสัตวศาสตร และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงานตามหลักวิชาการภายใตการควบคุม และแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีการกําหนดใหเขียนเปนโครงการศึกษาของนักศึกษาแตละคน นําเสนอรายงานผล
อภิปรายและการประเมินผล ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษาตามความสนใจ ความถนัดภายใต
การดูแลและแนะนําจากคณาจารยในคณะ มีการกําหนดใหเขียนเปนแผนการศึกษาของนักศึกษาแต
ละคน การนิเทศงาน นําเสนอรายงานผล อภิปราย และการประเมินผล ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาค
การศึกษา
2) เสนอโครงการศึ กษา หรือฝกงาน หรือฝกอบรม การรายงานผลในลักษณะของ
รายงานทางวิชาการ ทุกขั้นตอนอยูในความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือฝกงาน
หรือฝกอบรมตางประเทศ
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5.3 ชวงเวลา
ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ สศ 498 การเรียนรูอิสระ
หรือ สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของแผนการ
ศึกษา ชั้ น ป ที่ 4 หรื อตามความเห็ น ชอบของอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรซึ่ง กํากับ ดูแลรายวิช า
จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 1 ภาคการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวน 9 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
แตงตั้งกรรมการเพื่อกํากับดูแลรายวิชาและควบคุมการศึกษาใหเปนตามความสนใจ
ความถนัดภายใตการดูแลและแนะนําจากคณาจารยในสาขาวิชาที่ไดรับการแตงตั้ง
5.6 กระบวนการประเมินผล
ใหนักศึกษานําเสนอรายงานผลอภิปราย และการประเมินผลวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา
หรื อ วิ ช า สศ 498 การเรี ย นรู อิ ส ระ หรื อ วิ ช า สศ 499 การศึ ก ษา หรื อ ฝ ก งาน หรื อ ฝ ก อบรม
ตางประเทศ ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการที่แตงตั้งจากคณะฯ รวมพิจารณา
ใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษานั้น ๆ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. บั ณ ฑิ ต ที่ มีทักษะเป น เลิ ศ เก งงาน ตัวบงชี้
เกงคน เกงคิด เกงวิชาการ
นักศึกษามีทักษะและความถนัดเฉพาะสาขาใน 4
โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
สาขา ไดแก สัตวปก, การผลิตสุกร, โคนมและโคเนื้อ
และอาหารสัตว
กลยุทธ
1. เพิ่ ม การฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ในกิ จ กรรมหรื อ เนื้ อ หา
รายวิ ช า เน น ความถนั ด เฉพาะสาขาในรู ป แบบ
ความร ว มมื อ กั บ สถานประกอบการที่ มี ค วาม
ทันสมัย (Smart Farm)
2. สงเสริมกิจกรรมที่เนนการคิด วิเคราะห และการ
ใชสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลและทางวิชาชีพ
สัตวศาสตร
3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
และทั ก ษะทางด า นภาษาต า งประเทศ เช น
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เปนตน
4. การสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมนั กศึกษาให มี
ประสิทธิภาพ
5. สงเสริมความรูเชิงธุร กิจ ปศุสัตว ทั กษะด านการ
ประกอบกิจการธุรกิจ และการสรางผูประกอบการ
รุนใหม
6. ส ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ ส ร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
นักศึกษาและอาจารย
7. บูรณาการดานกิจกรรมนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม
8. จั ด เสวนาการวางแผนจั ด ทํ าโครงการ กิ จ กรรม/
นั ก ศึ ก ษาอย า งเป น ระบบ และทบทวนจํ า นวน
ชมรมนักศึกษา
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คุณลักษณะพิเศษ

2. ดานภาวะผูนํา

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
9. สนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาแต ล ะสาขาวิ ช าเอกทํ า
กิ จ กรรมร ว มกั น และส ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ ทํ า ให
นักศึกษามีความคิดสรางสรรคและกลาแสดงออก
10. การจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล การเข า ร ว มกิ จ กรรมของ
นั ก ศึ ก ษา และเพื่ อ การจั ด กลุ ม นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ
เชื่อมโยงสูระบบ Tutorialฃ
11. นํ า ระบบ Competency มาใช ใ นการพั ฒ นา
สมรรถนะนักศึกษา
12. มุงสรางบัณฑิตใหมีความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิ จั ย เฉพาะทางตามความถนั ด ในแต ล ะสาขา
วิชาเอก
ตัวบงชี้
นักศึกษามีความเปนผูนําและมีกระบวนการคิด
อยางเปนระบบ
กลยุทธ
1. สงเสริมใหนักศึกษารูหลักในการบริหารจัดการเชน
5ส 5W1H เพื่อใหเกิดกระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ
2. สรางชมรมใหเปนเวทีในการสงเสริมทักษะดาน
การสื่อสาร การแสดงออก และการเขียน
3. นักศึกษารูจักหลักคิด หลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติ
4. นําแนวคิดการจัดการความรูมาใชในการสราง
บรรยากาศทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
5. สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกทักษะและมี
ประสบการณกับชุมชน
6. การบริหารองคความรูที่นักศึกษาตองรู เกง
สหสาขาวิทยาการ มีการตอยอดความรู
7. สนับสนุนใหนักศึกษามีกระบวนการคิดและ
ถายทอด มีความเปนเลิศ และมีวินัย
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คุณลักษณะพิเศษ

3. ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ

4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
8. สนับสนุนใหนักศึกษามีกระบวนการติดและ
ถายทอด มีความเปนเลิศ และมีวินัย
9. สรางกิจกรรมกึ่งวิชาการ เพื่อเสริมสรางภาวะ
ความเปนผูนํา
ตัวบงชี้
นักศึกษาสามารถสื่อสารและมีทักษะดาน
ภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น
กลยุทธ
1. สงเสริมทักษะดานภาษาเพื่อรองรับ การเปดเสรี
ทางการศึกษา
2. พัฒนากิจกรรมนอกหองเรียนดานภาษาใหมากขึ้น
และสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
3. เชื่อมโยงภาษากับงานวิชาการใหเปนหนึ่งเดียวกัน
4. จัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศูนยภาษา
ตัวบงชี้
นักศึกษาสามารถสื่อสารและพัฒนาการใช
เทคโนโลยีในการเรียน
กลยุทธ
1. พัฒนาฐานขอมูลและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาโปรแกรมใหเปน Interactive
3. การสรางแรงจูงใจใหกับศิษยเกาเขามามีสวนรวม
ในการใหขอมูลในระบบฐานขอมูล

มคอ. 2

107

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละและมีน้ําใจ
ชวยเหลือผูอื่น
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
3) เคารพสิทธิของผูอื่น คํานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑใน
สังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาและการ
สงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในระหวางการจัดการเรียน
การสอน โดยยกตัวอยางจากสถานการณจริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอยาง
4) ปลูกฝงใหนักศึกษาแตงกายและปฏิบัติตนใหเหมาะสม ถูกตองตามตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
5) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในระหวางการจัดการเรียนการสอน โดย
ยกตัวอยางจากสถานการณจริง บทบาทสมมติหรือ กรณีตัวอยาง
6) เชิญวิทยากรผูมีประสบการณหรือผูนําทางศาสนาตางๆบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
จริยธรรม คุณธรรมที่ศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
7) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่หนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจัด
8) จัดกิจกรรมยกยองนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชนตอสังคมและ
กิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจิตวิญญาณในการถือประโยชนสังคมเปนที่ตั้ง
9) การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยในดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายใหทําไมวาจะเปนงานเดี่ยวหรืองานกลุม
3) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใช
แบบสํารวจหรือการสัมภาษณ
4) ประเมินจากการใหคะแนนการเขาหองเรียนและการสงงานตรงเวลา
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5) ประเมินจากจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
6) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ ตางๆ
อยางตอเนื่อง
7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณธรรม
และจริยธรรม
8) ประเมินจากแบบทดสอบที่สรางขึ้นเพื่อวัดประเด็นที่เกี่ยวของ
9) ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ
10) ประเมินจากการสัมภาษณนักศึกษาในหัวขอที่เกี่ยวของกับการสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมขณะที่มีการเรียนการสอนของอาจารย และการ
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฏีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3) มีความสามารถประเมินคา โดยอาศัยขอเท็จจริงในการตัดสินใจ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เชน การบรรยาย สถานการณจําลอง
บทบาทสมมติ เปนตน และการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็น
และซักถามขอสงสัย
2) การคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุมตามหัวขอที่เปนปจจุบันและผูเรียน
มีความสนใจ
3) การอภิปรายเปนกลุมโดยนําเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวของ
4) การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษานอกสถานที่
5) การเชิญผูมีประสบการณมาบรรยายและทํารายงานสรุปประเด็นความรูที่ไดรับ
6) การจัดศูนยการเรียนรูดวยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู
7) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกกระบวนการคิด วิเคราะหและวิพากษ ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุม
8) การเพิ่มทักษะดานการประกอบกิจการธุรกิจและการสรางผูประกอบการรุนใหม
(Entrepreneur Ship)
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบยอย และใหคะแนน
2) ทดสอบทักษะโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและรายงานที่ใหคนควา
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
6) ประเมินดานความรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนในหองเรียน
7) ประเมินจากแบบประเมินความรูที่จัดเตรียมไวสําหรับนักศึกษาที่เขาใชบริการ
ศูนยการเรียนรู
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห สังเคราะห อยางเปนระบบ
2) มีความสามารถในการประยุกตความรูไปบูรณาการกับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อแกไขปญหาได
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมองคความรูใหมได
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผูเรียนใหมีการวิเคราะห สังเคราะหและวิพากษได โดย
ใชรูปแบบการสอนที่หลายหลาก
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสประยุกตความรูในการแกไข
ปญหา เชน การเรียนรูแบบแกไขปญหา (Problem-Based Learning) หรือ
การจัดทําโครงการ (Project Based Learning)
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสบูรณาการความรูกับศาสตรอื่น ๆ
ได เชน การฝกปฏิบัติงานจริง การทํากรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การเรียนรู
แบบมีสวนรวม การเรียนรูจากสถานการณจริง เปนตน
4) มอบหมายใหผูเรียนทํารายงานคนควาขอมูลในสาขาวิชาและศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของนํามาบูรณาการ เพื่อสรางองคความรูใหม
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
(Research-Based Learning)
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค
2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว เชน โครงการหรือ
งานวิจัยที่มอบหมาย
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตสํานึกตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น
3) มีภาวะการเปนผูนํา ชวยเหลือผูอื่นและแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล เชน การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการ
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและองคการ การมีมนุษยสัมพันธ การ
เขาใจวัฒนธรรมขององคการ การปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอม การยอมรับผูอื่น
เปนตน
3) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนผูนํากลุม สมาชิกกลุม
และผูรายงานผล
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) เปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนไดเสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปรายและ
เสวนางานที่ไดรับมอบหมายใหคนควา
6) สงเสริมใหนักศึกษารูจักเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรม
กลุมและงานที่ตองมีปฎิสัมพันธระหวางบุคคล
2) ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นและอาจารยผูสอนในการแสดงบทบาทของการเปน
ผูนําและผูตามในสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย โดยใชแบบประเมิน
พฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายให
ทํางาน
4) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยผูสอน และนักศึกษา
5) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
6) ติดตามการทํางานกลุมของนักศึกษาเปนระยะ โดยการสัมภาษณและบันทึก
พฤติกรรมเปนรายบุคคล
7) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและ
บันทึกผลการประเมิน
2.5 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถเลือกใชทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
2) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล ติดตอสื่อสาร
จัดการและนําเสนอขอมูลได
3) มีความสามารถนําเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตรพื้นฐานมาใชใน
การศึกษา คนควา วิเคราะหและนําเสนอประเด็นตางๆได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด
การฟงและ การเขียน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหาความรูโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
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4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามีโอกาสคนควา เรียบเรียงขอมูล
พรอมการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล และสามารถนําเสนอใหผูอื่นเขาใจได
อยางถูกตอง และใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการนํานํา
เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตรพื้นฐานมาประยุกตใช
6) มอบหมายงานที่ตองคนควาหาขอมูลเชิงตัวเลขและนําเสนองานที่ตองมีการ
ตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข
7) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษา
นําเสนอหนาชั้น
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน เขน การสังเกต
พฤติกรรม การสอบยอย
2) ประเมินจากผลงานของผูเรียนทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียนและ
รายงานที่เปนรูปเลม
3) ประเมินจากเทคนิคที่นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และ
ทางคณิตศาสตรพื้นฐาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

1

1

1

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 021 สังคมศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
ศท 022 อารยธรรมโลก
ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรม
ไทย
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพื่อ
ชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท 011 มนุษยกับความงามทาง
ศิลปะ
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม
มนุษย
ศท 013 สุขภาพเพื่อการ
ดํารงชีวิต
ศท 180 ศิลปะกับความคิด
สรางสรรค
ศท 304 ศาสตรและศิลปแหง
ปญญาชน

2

3

2

3

2

ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3
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ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

1

1

1

รายวิชา

ศท 305 ประวัติศาสตรและ
พัฒนาการของลานนา
กลุมวิชาภาษา
ศท 031 การใชภาษาไทย
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
การเกษตร 1
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อ
การศึกษา
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนใน
ชีวิตประจําวัน
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับ
อาหารและยา
พง 100 พลังงานสําหรับ
ชีวิตประจําวัน
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน
คม 100 เคมีทั่วไป
คม 250 เคมีอินทรีย
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
ชว 220 สัตววิทยา

2

3

2

    

3

2

ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3
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ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

1

1

1

รายวิชา

ชว 330 จุลชีววิทยา
ชว 340 พันธุศาสตรเบื้องตน
พร 351 พืชไรเศรษฐกิจ
ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน
สต 301 หลักสถิติ
สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตวเลี้ยง
สศ 241 การผลิตสัตวปก
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ
สศ 243 การผลิตสุกร
สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
สศ 320 การวางแผนการทดลอง
และการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
ทางสัตวศาสตร
สศ 330 การปรับปรุงพันธุสตั ว
สศ 370 ยาและการใชยาในสัตว
สศ 451 การจัดการฟารมปศุสัตว
ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา
สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสตั ว
สศ 490 สัมมนา
สศ 494 ภาษาอังกฤษทาง
สัตวศาสตร
- กลุมวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกสัตวปก
สศ 301 โภชนศาสตรและการให
อาหารสัตวปก

2

3

2

3

2

ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3
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ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

1

1

1

รายวิชา

สศ 340 การเลี้ยงสัตวปก
เฉพาะอยาง
สศ 351 การจัดการฟารมสัตวปก
สศ 354 โรงเรือนและอุปกรณ
สัตวปก
สศ 356 การฟกไขและ
การจัดการโรงฟก
สศ 371 โรคและสุขาภิบาล
สัตวปก
สศ 390 การปฏิบัติงานฟารม
สัตวปก
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑสัตว
สศ 497 สหกิจศึกษา
สศ 498 การเรียนรูอิสระ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน
หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
สศ 302 โภชนศาสตรและการให
อาหารโค
สศ 308 พืชอาหารสัตวและการ
จัดการอาหารหยาบ
สศ 310 การสืบพันธุและผสม
เทียมในสัตวเลี้ยง
สศ 352 การจัดการฟารมโคนม
และโคเนื้อ
สศ 360 นมและผลิตภัณฑนม

2

3

2

3

2

ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3
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ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

1

1

1

รายวิชา

สศ 372 โรคและการสุขาภิบาล
โค-กระบือ
สศ 391 การปฏิบัติงานฟารมโค
นมและโคเนื้อ
สศ 460 เทคโนโลยีเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑสตั ว
สศ 497 สหกิจศึกษา
สศ 498 การเรียนรูอิสระ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน
หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
วิชาเอกการผลิตสุกร
สศ 303 อาหารและการให
อาหารสุกร
สศ 310 การสืบพันธุและผสม
เทียมในสัตวเลี้ยง
สศ 311 การเจริญเติบโต
ของสัตว
สศ 353 การจัดการฟารมสุกร
สศ 355 โรงเรือนและอุปกรณ
การเลีย้ งสุกร
สศ 373 โรคและสุขาภิบาลสุกร
สศ 392 การปฏิบัติงานฟารม
สุกร
สศ 460 เทคโนโลยีเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑสตั ว
สศ 497 สหกิจศึกษา
สศ 498 การเรียนรูอิสระ

2

3

2

3

2

       
 

 



ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3
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ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

1

1

1

รายวิชา

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน
หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
วิชาเอกอาหารสัตว
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร
สัตว
สศ 304 การผลิตอาหารสัตวและ
เทคโนโลยีการผลิต
สศ 305 อาหารและการให
อาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว
สศ 306 อาหารและการให
อาหารสัตวกระเพาะรวม
สศ 307 อาหารสัตวน้ําและ
การเพาะเลี้ยง
สศ 308 พืชอาหารสัตวและการ
จัดการอาหารหยาบ
สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว
สศ 400 สารเสริมในอาหารสัตว
สศ 497 สหกิจศึกษา
สศ 498 การเรียนรูอิสระ
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน
หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
- กลุมวิชาเอกเลือก
สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว
สศ 402 ไวตามินและแรธาตุใน
อาหารสัตว
สศ 403 เครื่องมือวิทยาศาสตร
ชั้นสูงเพื่อการวิเคราะหทาง
สัตวศาสตร

2

3

2

3

2

ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3
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ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

1

1

1

รายวิชา

2

3

2

3

2

ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3

สศ 420 คอมพิวเตอรเพื่อ
 

    
การปศุสตั ว
สศ 450 การจัดการสิ่งแวดลอม
    
 

ในฟารมปศุสัตว
สศ 446 การผลิตสัตวในระบบ
 

    
อินทรีย
สศ 481 ระบบคุณภาพและ
  
 
 
มาตรฐานฟารมปศุสัตว
สศ 484 การสรางธุรกิจและการ
         
เปนผูประกอบการ ดานปศุสัตว
สศ 491 การฝกงาน
         
สศ 492 ปญหาพิเศษ
         
สศ 493 การศึกษาหัวขอสนใจ
         
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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4. ผลการเรียนรูระดับหลักสูตร และสอดคลองกับ Bloom Taxonomy ระดับใด
Specific Generic
PLOs
Outcome statement
LO
LO
1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย อดทนสู
/
งาน และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ทางดานสัตวศาสตร
2 อธิบายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบ
/
มาตรฐาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได
3 ประยุกตใชความรูท างวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆ
/
ที่เกี่ยวของในสาขาวิชาเอก (สัตวปก การผลิตสุกร
โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว) เพื่อการผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
4 ประเมินและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
/
ผลิตปศุสัตวได
5 สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได และ
/
ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูทางสัตวศาสตร
สูเปาหมาย โดยอาศัยชองทางการสื่อสารที่
เหมาะสม
Bloom’s Taxonomy :
R = Remembering
U = Understanding
AP = Applying
AN = Analyzing
E = Evaluating
C = Creating

120

Level
A

U
AP

E
AP
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5. ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูระดับหลักสูตรกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
PLOs
1

Outcome statement

University สกอ.

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มี
F
ระเบียบวินัย อดทนสูงาน และมี
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ทางดานสัตวศาสตร
2 อธิบายหลักการทางดานสัตว
F
ศาสตร ระบบมาตรฐาน และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได
3 ประยุกตใชความรูท างวิทยาศาสตร
F
และศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อการ
ผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ และจัดการ
ผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
4 ประเมิน และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
M
ในกระบวนการผลิตปศุสัตวได
5 สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศ
M
ได และสามารถถายทอดเทคโนโลยี
และองคความรูทางสัตวศาสตรสู
เปาหมาย โดยอาศัยชองทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม
F =Fully fulfilled
M=Moderately fulfilled

F

ผู
ใชับัณฑิต
F

ศิษย นักศึกษา
เกา
M
M

F

F

F

F

F

F

F

F

M

F

F

P

F

F

M

P

P = Partially fulfilled
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6. ความสัมพันธระหวาง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ของหลักสูตร
ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
PLOs/รายวิชา
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย อดทนสูงาน และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพทางดานสัตวศาสตร
ศท 021 สังคมศาสตรใน
              
ชีวิตประจําวัน
ศท 022 อารยธรรมโลก
    
       
ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม  
 
 
 
  
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรม
    

 
 
ไทย
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและ
              
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพื่อ
ชีวิตประจําวันและการ
     
       
ประกอบการ
ศท 011 มนุษยกับความงามทาง
 
 
 
 
 
ศิลปะ
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม
 
 
 
    
มนุษย
ศท 013 สุขภาพเพื่อการ
       
     
ดํารงชีวิต
ศท 180 ศิลปะกับความคิด
    
 
 
 
สรางสรรค
ศท 304 ศาสตรและศิลปแหง
    
 
    
ปญญาชน
ศท 305 ประวัติศาสตรและ
    
       
พัฒนาการของลานนา
ศท 031 การใชภาษาไทย
    
       

มคอ. 2
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ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

1

1

1

PLOs/รายวิชา

2

3

2

3

2

ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3

ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     
 
    
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     
 
 
 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
 
    
    
การเกษตร 1
วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต    
 
 

วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร
 
 

   
และเทคโนโลยี
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อ
  
    
   
การศึกษา
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนใน
     
       
ชีวิตประจําวัน
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับ
     
   
  
อาหารและยา
พง 100 พลังงานสําหรับ
              
ชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อการผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตได
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คม 100 เคมีทั่วไป
              
คม 250 เคมีอินทรีย
    

 

คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
              
              
ชว 220 สัตววิทยา
ชว 330 จุลชีววิทยา
              
ชว 340 พันธุศาสตรเบื้องตน
          


พร 351 พืชไรเศรษฐกิจ
              
ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน
              
สต 301 หลักสถิติ
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ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
PLOs/รายวิชา
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
อธิบายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได
สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน               
สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยา
    

 

ของสัตวเลี้ยง
สศ 241 การผลิตสัตวปก
          
 
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ           
 
สศ 243 การผลิตสุกร
          
 
สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
            

สศ 320 การวางแผนการทดลอง
และการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย        
     
ทางสัตวศาสตร
สศ 330 การปรับปรุงพันธุสตั ว     
 
 
  
สศ 370 ยาและการใชยาในสัตว     
 

 
สศ 481 ระบบคุณภาพและ
  
 
   
 
มาตรฐานฟารมปศุสัตว
สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได และสามารถถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูทางสัตวศาสตรสูเปาหมาย
โดยอาศัยชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม
สศ 451 การจัดการฟารมปศุสัตว
 
   
 
  
ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา
สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสตั ว               
สศ 490 สัมมนา
    

  
 
สศ 494 ภาษาอังกฤษทาง
 
 
 
 

สัตวศาสตร
สศ 497 สหกิจศึกษา
              
สศ 498 การเรียนรูอิสระ
              
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน
              
หรือ ฝกอบรมตางประเทศ

มคอ. 2
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ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

PLOs/รายวิชา

1 2 3 1 2 3
ประเมิน และแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในกระบวนการผลิตปศุสัตวได
วิชาเอกสัตวปก
สศ 301 โภชนศาสตรและการให
     
อาหารสัตวปก
สศ 340 การเลี้ยงสัตวปก
     
เฉพาะอยาง
สศ 351 การจัดการฟารมสัตวปก      
สศ 354 โรงเรือนและอุปกรณ
    
สัตวปก
สศ 356 การฟกไขและ
     
การจัดการโรงฟก
สศ 371 โรคและสุขาภิบาล
     
สัตวปก
สศ 390 การปฏิบัติงานฟารม
 
 
สัตวปก
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑสัตว      
วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
สศ 302 โภชนศาสตรและการให
     
อาหารโค
สศ 308 พืชอาหารสัตวและการ
     
จัดการอาหารหยาบ
สศ 310 การสืบพันธุและผสม


เทียมในสัตวเลี้ยง
สศ 352 การจัดการฟารมโคนม
     
และโคเนื้อ
สศ 360 นมและผลิตภัณฑนม
    
สศ 372 โรคและการสุขาภิบาล
     
โค-กระบือ

1

2

 

ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3
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ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

1

1

1

PLOs/รายวิชา

สศ 391 การปฏิบัติงานฟารมโค
นมและโคเนื้อ
สศ 460 เทคโนโลยีเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑสตั ว
วิชาเอกการผลิตสุกร
สศ 303 อาหารและการให
อาหารสุกร
สศ 310 การสืบพันธุและผสม
เทียมในสัตวเลี้ยง
สศ 311 การเจริญเติบโต
ของสัตว
สศ 353 การจัดการฟารมสุกร
สศ 355 โรงเรือนและอุปกรณ
การเลีย้ งสุกร
สศ 373 โรคและสุขาภิบาลสุกร
สศ 392 การปฏิบัติงานฟารม
สุกร
สศ 460 เทคโนโลยีเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑสตั ว
วิชาเอกอาหารสัตว
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร
สัตว
สศ 304 การผลิตอาหารสัตวและ
เทคโนโลยีการผลิต
สศ 305 อาหารและการให
อาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว
สศ 306 อาหารและการให
อาหารสัตวกระเพาะรวม

2

 

3

2

 

3

2


ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3
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ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

1

1

1

PLOs/รายวิชา

สศ 307 อาหารสัตวน้ําและ
การเพาะเลี้ยง
สศ 308 พืชอาหารสัตวและการ
จัดการอาหารหยาบ
สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว
สศ 400 สารเสริมในอาหารสัตว
- กลุมวิชาเอกเลือก
สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว
สศ 402 ไวตามินและแรธาตุใน
อาหารสัตว
สศ 403 เครื่องมือวิทยาศาสตร
ชั้นสูงเพื่อการวิเคราะหทาง
สัตวศาสตร
สศ 420 คอมพิวเตอรเพื่อ
การปศุสตั ว
สศ 450 การจัดการสิ่งแวดลอม
ในฟารมปศุสัตว
สศ 446 การผลิตสัตวในระบบ
อินทรีย
สศ 484 การสรางธุรกิจและการ
เปนผูประกอบการ ดานปศุสัตว
สศ 491 การฝกงาน
สศ 492 ปญหาพิเศษ
สศ 493 การศึกษาหัวขอสนใจ

2

3

2

3

2

       

ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3
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7. ความสัมพันธระหวาง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (ตามมาตรฐานคุณวุฒิของ
แตละสาขาวิชา)
ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

1

1

1

PLOs

2

3

2

3

2

ทักษะ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลขการ
บุคคลและ สื่อสารและ
ความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3

1) มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มีระเบียบวินัย อดทนสูงาน
และมีจรรยาบรรณในการ   

ประกอบอาชีพทางดานสัตว
ศาสตร
2) อธิบายหลักการทางดาน
สัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน
 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับปศุสัตวได
3) ประยุกตใชความรูทาง
วิทยาศาสตรและศาสตร
อื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อการผลิต

 
 
ปศุสัตวเชิงธุรกิจ และ
จัดการผลผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
4) ประเมิน และแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
  

ปศุสัตวได
5) สามารถใชทักษะ
ภาษาตางประเทศได และ
สามารถถายทอดเทคโนโลยี
และองคความรูทางสัตว
  
ศาสตรสเู ปาหมาย โดย
อาศัยชองทางการสื่อสารที่
เหมาะสม
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8. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูในแตละปการศึกษา
ชั้นปที
รายละเอียด
1
อธิบายความรูทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจได
2
อธิบายหลักการทางดานสัตวศาสตร มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย
อดทนสูงาน
3
มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพทางดานสัตวศาสตร อธิบายระบบมาตรฐานและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่
เกี่ยวของเพื่อการผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
4
ประเมินและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปศุสัตวได สามารถใชทักษะ
ภาษาตางประเทศได และสามารถถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูทางสัตวศาสตรสู
เปาหมาย โดยอาศัยชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
ใชหลักเกณฑในการใหระดับคะแนนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ขอ 12 การวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยกําหนดความหมายดังนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ระดับผลการเรียน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
คอนขางดี
ปานกลาง
คอนขางออน
ออน
ตก

แตมระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

นอกจากอักษรระดับคะแนนขางตนแลว ผูสอนอาจใชอักษรอื่น เพื่อเปนสัญลักษณแสดงผล
การศึกษาโดยมีความหมายดังนี้
อักษร
S
U
I
V
W
Op

ความหมาย
ผลการศึกษาเปนที่พอใจหรือแสดงวานักศึกษาสอบผาน
ผลการศึกษาไมเปนที่พอใจหรือแสดงวานักศึกษาสอบไมผาน
ไมสมบูรณ
ลงทะเบียนในฐานะผูเขารวมฟง โดยไมมีการประเมินผลและมีเวลาเรียน
ไมนอยกวารอยละ 80
ถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุดใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่หลักสูตรกําหนด
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การประเมินผลแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประจําคณะกอนการประกาศผล
การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา
แนวทางที่ 1
1) ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวน
หนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกัน ทั้ง
สถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนใน
ระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการ
ประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
แนวทางที่ 2
1) เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบรอยแลวใหอาจารยประจําหลักสูตรหรือกรรมการ
ระดับอื่นตามความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และใหเกรดในรายวิชานั้น ถาผิดสังเกต
เชน มี A หรือ F หรือ I มากเกินไป ใหบันทึกและรายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะ
2) คณะกรรมการประจําคณะจัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวน
สอบใหเปนวาระพิจารณาการรายงานผลจาก ขอ 1
3) คณะกรรมการประจําคณะ อาจพิจารณาใหอาจารยประจํารายวิชาทบทวน
การใหเกรด
แนวทางที่ 3
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบกับผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
2) แตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารยในสาขาอื่นที่เกี่ยวของตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่
ผูเรียนไดรับมอบหมาย
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การทวนสอบระดับหลักสูตร
1) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิตที่ตรงกับ
สาขาวิชาและความพึงพอใจของบัณทิตตอการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํางาน
2) สํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตในดานความรูความสามารถและการ
ทํางานในสถานประกอบการ
3) สํารวจความคิดเห็นจากสถาบันอื่นๆ ในดานความรู ความพรอมหรือ
คุณสมบัติอื่นที่จําเปนของบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวไปศึกษาตอในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน
คาบระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
และเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
4) การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรู
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรม เชน จํานวนสิทธิบัตรจํานวนรางวัลทางสังคม
และวิชาชีพ จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกร
ที่ทําประโยชนตอสังคม
7) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการณไดงานทําของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชา และ
ความพึงพอใจของบัณฑิตตอการนําความรูไดรับไปประยุกตใชในการทํางาน
8) สํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตในดานความรูความสามารถ และการทํางานใน
สถานประกอบการ
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9) สํารวจความคิดเห็นจากสถาบันอื่น ๆ ในดานความรู ความพรอม หรือคุณสมบัติอื่นที่
จําเปนของบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวไปศึกษาตอในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
10) สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูของบัณฑิตจากคณาจารย และผูใชบัณฑิต
11) จั ด สั ม มนาผู ป ระกอบการ/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในภาพรวมและของ
สาขาวิชา
12) สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูของบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสีย
13) สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความพรอม หรือ คุณสมบัติอื่น ๆ ของบัณฑิตโดย
ใชชองทางนิเทศงานสหกิจศึกษา
14) การประเมินจากศิษยเกา-ศิษยปจจุบันในแงของความพรอม และความรูจากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับ การประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวยการประเมินจากผูปกครอง
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ และไดรับการเสนอชื่อใหรับปริญญา จะตองมี
คุณสมบัติดังนี้
1) ตองเรียนรายวิชาตางๆ ใหครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และตอง
ไมมีรายวิชาใดที่ไดรับอักษร I และหรือ Op
2) ตองใชเวลาเรียนไมนอยกวาที่กําหนดไวในหลักสูตร
3) ตองไดรับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม
นอยกวา 2.00
4) ต อ งผ า นการเข า กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตามระเบี ย บที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนดไดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
5) นักศึกษาทุกคนตองเขาทดสอบวัดความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผาน
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6) นักศึกษาทุกคนตองเขาทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และผานเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7) ไมมีหนี้สินใดๆ ตอมหาวิทยาลัย และหรือหนี้สินอื่นๆที่มหาวิทยาลัยรับรู
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาวิชาชีพครูใหแกอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจถึง
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและนโยบายของมหาวิทยาลัยคณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน
2) จัดทําระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) ใหกับคณาจารยใหม
3) จัดทําคูมือคณาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหคณาจารย
4) คณะจัดใหมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบและนโยบายระบบการทํางานตาง ๆ
ในสวนที่เกี่ยวของของคณะ
5) ใหความรูแกอาจารยใหมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
1) ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการวัดผลและการ
ประเมินผลที่สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2) ใหความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
3) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
4) สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอนและวิจัย
5) สนับสนุนใหมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
6) ใหความรูอาจารยประจําหลักสูตรเกี่ยวกับความรูในหลักสูตร ,การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร (Staff Development)
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) สงเสริมและผลักดันใหคณาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
2) สงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานหรือทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชนทั้ง
ภายในและตางประเทศ (Talent mobility)
3) สงเสริมและผลักดันใหคณาจารยและนักวิชาการของคณะฯ ทํางานวิจัยมากขึ้น และ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหดียิ่งขึ้น
4) ปรับปรุงระบบการบริหารงานฟารมปศุสัตวใหเอื้อตอการสรางรายได และสามารถ
สนับสนุนการฝกปฏิบัติงานภายในของนักศึกษา และการทํางานวิจัยของคณาจารยนักวิชาการ และ
นักศึกษาของคณะฯ
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5) แสวงหาความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน (Public private
partnership, PPP) เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ การเพิ่มรายไดของคณะฯ และการเพิ่ม
แหลงบมเพาะความรูใหกับนักศึกษา
6) สรางเครือขายความรวมมือในการทํางานวิจัยกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
7) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานเพื่อเพิ่มศักยภาพตามตําแหนงงาน
(เชนการประชุมวิชาการ)
8) สงเสริมใหมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการและเพิ่มพูนความรูดานวิชาการและ
วิชาชีพ
9) สงเสริมใหเกิดการบูรณาการดานวิชาการและวิชาชีพกับพันธกิจดานการเรียนการสอน
การวิจัยและบริการวิชาการ
10) ใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและควบคุมดูแลใหคณาจารยถือปฏิบัติ
11) สงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงตนเองของคณาจารย
12) สงเสริมการพั ฒนาอาจารยในด านทักษะภาษาตางประเทศ และสามารถถา ยทอด
เทคโนโลยีและองคความรู โดยอาศัยชองทางการสื่อสารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดมีการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ ซึ่งไดพิจารณา
ตามเกณฑดังกลาว 4 ขอ
1.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่
1.

ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ผูชวยศาสตราจารย นายบัญชา พงศพิศาล
ธรรม

2.

ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ
Ph.D
M.Sc.
สพ.บ.
นางสาวทองเลียน บัวจูม Ph.D.

สาขาวิชา
Biochemistry
Agriculture
สัตวแพทยศาสตร
Agriculture (Animal
Science)
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
ทษ.บ. สัตวศาสตร
วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.ม. เกษตรศาสตร
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
(การผลิตสัตว)
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร

3.

ผูชวยศาสตราจารย

นายวิวัฒน พัฒนาวงศ

4.

ผูชวยศาสตราจารย

5.

ผูชวยศาสตราจารย

6.

ผูชวยศาสตราจารย

นายไพโรจน
พงศกิดาการ
นางสาวธนนันท
ศุภกิจจานนท
นายไพโรจน ศิลมั่น

7.

อาจารย

นายจํารูญ มณีวรรณ

8.

อาจารย

นายมงคล ยะไชย

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
ทษ.บ.
Ph.D.
วท.ม.
ทษ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สัตวศาสตร
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เกษตรศาสตร
สัตวศาสตร
Animal Science
เกษตรศาสตร
สัตวศาสตร
เทคโนโลยีอาหาร
เกษตรศาสตร
(สัตวศาสตร)
เกษตรศาสตร

ตรง/สัมพันธ
ตรง

ตรง

ตรง

สัมพันธ
ตรง
ตรง
ตรง

ตรง
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ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
อาจารย
นายภาคภูมิ เสาวภาคย

10. อาจารย

นางสาวกฤดา
ชูเกียรติศริ ิ

11. อาจารย

นายสุบรรณ ฝอยกลาง

12. อาจารย

นายจุฬากร ปานะถึก

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปร.ด. สัตวศาสตร
วท.ม. เทคโนโลยี
การผลิตสัตว
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
วท.ด. อายุรศาสตร
สัตวแพทย
วท.ม. อายุรศาสตรสัตวปก
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร
ปร.ด. สัตวศาสตร
วท.ม. สัตวศาสตร
วท.บ. เกษตรศาสตร
ปร.ด. สัตวศาสตร
วท.บ. เกษตรศาสตร

ตรง/สัมพันธ
ตรง

สัมพันธ

ตรง

ตรง

1.2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 12 ทาน สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 9 ทาน
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 3 ทาน โดยมีอาจารยที่จบสาขาสัตวแพทยศาสตร 2 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติ ของ
คุณวุฒิการศึกษาเปนไปตามที่มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 กําหนดไว คือ มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน โดยเปนสาขาที่เกี่ยวของและมีผลงานวิจัยทางดานสั ตว
ศาสตรและการผลิตสัตว
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร เปนหลักสูตรปรับปรุง ที่เปดรับนักศึกษา
ในป การศึ กษา 2561 และได กํา หนดรอบระยะเวลาการปรับ ปรุงหลักสูตรในป 2566 เพื่อใชกั บ
นักศึกษาในปการศึกษา 2566
1.4 การดํ า เนินงานให เ ปน ไปตามตัวบงชี้ผลการดํา เนิน งานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จะดําเนินการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยปการศึกษา
ละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุม
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร เปนหลักสูตรปรับปรุง ที่มี
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดทําเลม มคอ. 2 ให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการจัดสงพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
3. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร จะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4
ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดสงกอนเปดสอนแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จะดําเนินการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ
มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วั น ทุ กภาคการศึ กษา โดยทําการจัดสงหลังสงเกรดแตล ะภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จะดําเนินการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปดภาคการศึกษา
1.5 แผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ส งเสริ มและสนับ สนุน ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตีพิมพผ ลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการโดยมีงบประมาณสนับสนุน
2. สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของการ
ตีพิมพผลงานทางวิชาการ
3. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ระยะ 3 ปที่ครอบคลุมการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ และกํากับใหเปนไปตามแผน โดยมีการกํากับ ติดตามการบริหารและพัฒ นา
บุคลากรหลักสูตร เพื่อกอใหเกิดเปาหมายทั้งดานการสงเสริมวิชาชีพ การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ
อันจะสงผลตอความเขมแข็งทางวิชาการและสามารถบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพ
2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1.1 จัดสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2.1.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําป
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2.1.3 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย
เมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
2.2 การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร รวมใชขอมูลการสํารวจภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต ตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแมโจ
3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร มี ร ะบบกลไกการรั บ นั ก ศึ ก ษาตาม
กระบวนการการรับและคัดเลือกนักศึกษา โดยในทุกปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จะมีการดําเนินการทบทวนแผนจํานวนรับนักศึกษา พรอมทั้งกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วิธีการคัดเลือก/สอบคัดเลือก และพิจารณาคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก
และสอบสัมภาษณนักเรียน/นักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร รวมกับทางมหาวิทยาลัยในการเปดรับสมัครนักศึกษาใหมเพื่อเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ตามกําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม
ระบบการรับนักศึกษาใหมไดมีระบบการรับผานชองทางหลัก 3 ชองทาง ไดแก
1. ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแมโจ
นักศึกษาหลักสูตร 4 ป ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยเมื่อสมัครเขาศึกษาตอในคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
2. ระบบแอดมิดชั่น (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย หรือ สอท.)
นักศึกษาจะตองสอบแขงขันพรอมกันทั่วประเทศ โดยคัดเลือกนักศึกษาจากการสอบและการ
คิดคะแนน GAT/PAT รวมกับผลการเรียนเฉลี่ย
3. ระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแมโจ
นักศึกษาเขาศึกษาตอในประเภทนี้ จะมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวเชน มี
ความสามารถพิเศษ, โครงการความรวมมือพิเศษกับโรงเรียน วิทยาลัย หนวยงานราชการหรือเอกชน,
เปนบุตรเกษตรกร บุคลากร หรือศิษยเกา เปนตน
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดกําหนดตาม
มคอ. 2 และขอกําหนดของมหาวิทยาลัยแมโจ
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ได
มี ร ะบบและกลไกการเตรี ย มความพร อม โดยอาจารยผูรับ ผิดชอบหลั กสูต ร ซึ่งทําการพิจ ารณา
โครงการ/งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ และระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม

มคอ. 2

140

3.2 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการแนะแนวกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร มีแนวทางปฏิบัติตามมหาวิทยาลัย ดังนี้
3.2.1 คณะฯ แต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาให แ ก นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.2 อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานพรอมกําหนดเวลาวางเพื่อใหนัก ศึก ษา
สามารถเขาพบไดตามเวลาที่ไดกําหนดไว
3.2.3 อาจารยเปดชองทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เชน E-mail, FaceBook ฯลฯ
อี ก ทั้ ง มี ก ารเพิ่ ม ช อ งทางการอุ ท ธรณ ข องนั ก ศึ ก ษา ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาสงสั ย เรื่ อ งการ
ประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการไดดังนี้
1) ใหสอบถามจากอาจารยผูสอนประจําวิชา
2) ยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล
การศึกษา
3) นั ก ศึ ก ษาสามารถยื่ น คํ า ร อ งอุ ท ธรณ ไ ด โ ดยตรงต อ คณบดี / อธิ ก ารบดี ห รื อ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
การพัฒนานักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดมีระบบและกลไก โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลั กสูตร ซึ่งทําการ
พิจารณาวางแผนโครงการ เพื่อการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อันประกอบดวย (1)
กลุมวิชาหลัก (2) กลุมทักษะชีวิตและวิชาชีพ (3) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และ (4) กลุม
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร มี ก ารติ ด ตามอั ต ราการคงอยู ข อง
นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ผานระบบและกลไกของอาจารยผูรับผิดชอบหลั กสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร มีการสรางระบบและกลไก การสราง
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร โดยแบงออกเปน 2 กลุมเปาหมาย
1. นักศึกษาในหลักสูตร
2. นักศึกษานอกหลักสูตร
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นําผลการประเมินรายงานในการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งมีการนําเอาผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยแมโจ รวบรวม วิเคราะห
สังเคราะห ผานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร มี ผ ลการจั ด การข อ ร อ งเรี ย นของ
นักศึกษาผานหลายช องทาง เชน กลองรับขอร องเรี ยนและแสดงความคิดเห็ น ของนั กศึ กษา การ
ร องเรี ย นผ า นอาจารย ที่ปรึ กษา อาจารยผูส อน หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากนั้น นําขอ
รองเรียนดังกลาวเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4 อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ในการรับอาจารยใหม
ไดมีการกําหนดกรอบอัตรากําลังผานคณะไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลัง
สาขาวิชาดําเนินการสรรหาอาจารยตามขั้นตอนการดําเนินการสรรหาบุคลากรของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ซึ่งในการรับอาจารยใหม มีขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1.1.1 กําหนดคุณสมบัติ
1) คุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู
มหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง ระดับบัณฑิตศึกษา
และวิจัย (ค1)
2) คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตรหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ ซึ่งตองมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สมัคร
- มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศอื่น ๆ ไดเปนอยางดี
4.1.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก โดยการสอบขอเขียน หรือ
สอบสัมภาษณ
4.1 3.1.การแตงตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
4.1.2 แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในแนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
4.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่สนับสนุน ชวยเหลือ และดําเนิน
กิจกรรมไดครบถวน ตามเกณฑของการประกันคุณภาพหลักสูตร
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4.1.4 กําหนดใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีสวนรวม ในกิจกรรมตามขอ 4.1.2
และ ขอ 4.1.3
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร มี ก ารจั ด ทํ า แผนการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยการทํางานรวมกับคณะฯ
เพื่อจัดทําแผนในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหลักสูตรฯ ไดพัฒนาความรูและทักษะ
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุ คลากรที่มีศักยภาพสูงให มี
โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงานโดยมีการทําแผนพัฒ นา
รายบุคคลผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย มีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทุกคนไดพัฒนา
ตนเองใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่องโดยไมจํากัดจํานวนตามเงื่อนไขของประกาศ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแมโจ
4.2 คุณภาพอาจารย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร มีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกิน รอยละ 20 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น อาทิ เปนผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนี้คณะยัง
ไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ ทํางานวิจัย และนําผลงานวิจัยนั้น ๆ มาเสนอผลงาน
ทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร มีการติดตามอัตราการคงอยู ของ
อาจารย ผานระบบและกลไกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร มีการสรางระบบและกลไก การ
สรางแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอหลักสูตร นําผลการประเมินรายงานในการประจํา
หลั กสู ตร อี กทั้ งมี การนํ า เอาผลการประเมิน ความพึง พอใจของนัก ศึกษาตอหลักสูตรที่จัดทํ า โดย
มหาวิทยาลัยแมโจ รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ผานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ
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5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร มีระบบและกลไกในการออกแบบ
หลักสูตรสอดคลองตามกรอบ TQF (Thailand Qualifications Framework for Higher Education)
หรือเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และใชระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรภายใต
มหาวิทยาลัย ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตรอยูภายใตแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย วาดวยเรื่อง แนวปฏิบัติการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูต รและ
วิพากษหลักสูตร พ.ศ. 2554
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร เปนหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งจะเปดรับ
นั กศึ กษาในป การศึ ก ษา 2561 โดยมีแผนการปรับ ปรุงหลั กสู ตรทุก ๆ 5 ป เพื่อใหทัน สมัย และ
สอดคลองกับความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ไดกําหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร
ในป 2566 เพื่อใชกับนักศึกษาในปการศึกษา 2566 ซึ่งมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ใหแตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหนาที่ ตามแนวทางที่กําหนดไวใน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เหมาะสม
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมเสนอขอคิดเห็น ใน
การพัฒนาหลักสูตร
4. แต งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร พ.ศ. 2554
ภายใตแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
5. ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เล ม มคอ.2 และแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร เปนหลักสูตรปรับปรุง มีระบบและ
กลไก ดําเนินงานของหลักสูตรผานเวทีการดําเนินงานดังนี้
1. จัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อการเตรียมการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร
2. จัดประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกรายวิชา
ในหลักสูตรอยางนอย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
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- การแบงภาระงานสอน จากภาระงานขั้นต่ํา (9 ชั่วโมง/สัปดาห) และจากนั้น
กําหนดอาจารยผูสอนตามความเชี่ยวชาญและประสบการณในการสอน
- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
- การกํากับติดตามและการตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกภาค
การศึกษา โดยทําการจัดสงกอนเปดสอนแตล ะภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิ ช า อี ก ทั้ ง กํ า กั บ รายวิ ช าที่ มี ก ารบู ร ณาการกั บ การวิ จั ย การบริ ก าร
วิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงและวัฒนธรรม
- การใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน
- เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการ
ปรับปรุงหลักสูตร
- หาแนวทางที่จะทําใหหลักสูตรบรรลุเปาหมาย
5.3 การประเมินผูเรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จะดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดสงหลังสงเกรดแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบผลการ
ดําเนินการเรียนการสอนตามแบบฟอรม มคอ. 5 และ มคอ. 6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละ
ภาคการศึกษา จากนั้นดําเนินสงผลการเรียนใหคณะฯ ดําเนินการตอไปยังมหาวิทยาลัย จะตองผาน
การพิจารณาผลการเรียนจากคณะกรรมการที่แต งตั้งจากอาจารยผูรับผิดชอบหลั กสูตรกอน เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตองในการตัดเกรด และเปนไปตามเกณฑของคณะ
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จะดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

มคอ. 2

145

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรไดจัดการบริหารทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละดานดังนี้
6.1 การบริหารงบประมาณ
1) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2) สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ตาง
คณะทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยูเดิม
มหาวิทยาลัย มีอาคารเรียนรวม ไดแก
1) อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เปนสถานที่สอน พื้นที่ประมาณ 1,544 ตารางเมตร
ประกอบด ว ย ห อ งบรรยาย 4 ห อ ง ห อ งปฏิ บั ติ ก าร 3 ห อ ง ห อ งประชุ ม 3 ห อ งห อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร 2 หอง
2) อาคารศู น ย เ รีย นรวม (อาคารเรีย นรวมแมโจ 70 ป) เปน สถานที่ส อน พื้น ที่
ประมาณ2,426 ตารางเมตร ประกอบด ว ย ห อ งบรรยาย 12 ห อ ง ห อ งบริ ก ารคอมพิ ว เตอร /
อินเตอรเน็ต 5 หอง หองปฏิบัติการ 1 หอง หองประชุม 3 หอง หองโถงแสดงผลงาน 2 หอง
3) อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เปนสถานที่สอน พื้นที่ประมาณ 14,200
ตารางเมตร ประกอบดวยหองเรียน หองปฏิบัติการและหอง
แบบรายงานขอมูลจํานวนหนังสือใชสําหรับปการศึกษา 2560
มหาวิ ทยาลั ยแม โจ มี ทรัพยากรที่เกี่ย วของกับ การเรียนการสอน ของหองสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยแมโจ มีทุกประเภทประกอบดวย หนังสือ วิทยานิพนธ วารสาร และหนังสือพิมพ จุลสาร
กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากร
ดังกลาวขางตนมีจํานวนดังนี้
สื่อโสตทัศนวัสดุ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
รายการ
จํานวน
CD/DVD เกษตร
257
CD/DVD สารคดี
1,043
CD/DVD บทเรียนภาษา
226
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป
1,274
CD/DVD บันเทิง
2,501
รวม
5,301
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จํานวนหนังสือ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
คําอธิบายหมวด
ภาษาไทย (เลม) ภาษาอังกฤษ (เลม)
เบ็ดเตล็ด
12,398
2,248
ปรัชญา
3,190
329
ศาสนา
4,329
359
สังคมศาสตร
48,571
7,361
ภาษาศาสตร
4,492
1,702
วิทยาศาสตร (บริสุทธิ)์
17,640
7,960
วิทยาศาสตรประยุกต
48,608
14,779
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
4,393
1,167
วรรณกรรม วรรณคดี
2,674
579
ประวัติศาสตร
7,309
996
รวม
153,604
37,450
หัวขอ

รวม
14,646
3,519
4,688
55,932
6,194
25,600
63,387
5,560
3,253
8,275
191,054

จํานวน
ชนิด
บทความวารสาร
137,717
บทความ
วารสารภาษาไทย
831
ฐานขอมูล
วารสารภาษาตางประเทศ
471
ฐานขอมูล
ฐานขอมูลออนไลน
12
ฐานขอมูล
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-book, E-clipping, E-journal)
19
ฐานขอมูล
Single Search
1
วารสารอิเล็กทรอนิกส
35
รายชื่อ
นอกจากนี้ยังมีหองสมุดของแตละคณะในมหาวิทยาลัยแมโจ และหองสมุดของหนวยงาน
อื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย
ราชมงคลลานนา เชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ เปนตน และยังมีการติดตอสื่อสารแบบเชื่อ มโยง
เครือขายในฐานขอมูล Journal Link และวิทยานิพนธ/งานวิจยั ออนไลน ตลอดจนสหบรรณานุกรม
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6.3 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ค ณะทํ า งานประเมิ น สมรรถนะและประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง
2. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอนตํารา สื่ออุปกรณในหองเรียนและปฏิบัติการใหทันสมัย
3. คณะฯ จัดประชุมเพื่อให คณาจารยรว มกันวางแผนในการเสนองบประมาณ
ครุภณ
ั ฑ และอุปกรณการเรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและ
ผูเรียน
2. ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารยและผูเรียนทุกรายวิชา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1.

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ. 2 ที่ ส อดคล อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช าและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วั น หลั ง สิ้น สุดภาคการศึ กษาที่เปด สอนให ค รบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั กศึ กษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรูที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน การดํา เนินงานที่ รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบั การพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ คุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย ไมนอ ยกวา
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ในแตละป

ปการศึกษา (ปที่)
1 2 3 4 5
    
    
    

    

    
    

   
    
    
    
 


9 10 10 11 12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) การประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนในการ
จัดการเรียนการสอน
2) การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยโดยการสอบถาม
สัมภาษณ หรือใชแบบสอบถาม จากนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน
3) การประเมินผลการเรียนรู ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม การทํากิจกรรม
4) การเรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเปนผูจัดทํา
การประเมิน
2) คณาจารย วิ เ คราะห แ ละประเมิ น จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาของกลยุ ท ธ ก ารสอนในแต ล ะ
ภาคการศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และนําไปเขียนไวในรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นป และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยวิธีการสัมภาษณ
แบบสํารวจ และเปดเว็บไซดเพื่อรับขอมูลยอนกลับ
2.2 ผูทรงคุณวุฒิและหรือผูประเมินภายนอก/
ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจาก
รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั กสู ตร ขอมูล ยอนกลับ จากนั ก ศึก ษาทุ กชั้น ป บัณฑิตที่จ บตาม
หลักสูตรและนายจาง/ผูประกอบการ และการเยี่ยมชม
2.3 นายจางผูประกอบการ/
ประเมินนายจาง/ผูประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตและ
การนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
1) อาจารยประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึ กษา
เสนอผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุด
ปการศึกษา เสนอผานคณะกรรมการประจําคณะ
3) จั ดประชุมอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตรอาจารย /ประจํ าหลั กสู ตรและคณาจารย ที่
เกี่ยวของ พิจารณาทบทวนผลการดํ าเนิ นการของหลั กสู ตร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรั บปรุ ง
หลักสูตร แผนกลยุทธการสอน และการดําเนินการอื่น ๆ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในปตอไป
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 8
เอกสารแนบ 9
เอกสารแนบ 10

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกับเกณฑมาตรฐานตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเดิม-หลักสูตรใหม
สาระสําคัญของการปรับปรุง
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร
รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง มาตรฐานของนักศึกษาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เกณฑการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษทั่วไปของนักศึกษา
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เอกสารแนบ 1
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
หมวดวิชา
เกณฑ
โครงสรางเดิม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
30
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
- กลุมวิชาภาษา
12
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
6
คณิตศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
99
- กลุมวิชาแกน
59
- กลุมวิชาเอกบังคับ
34
- กลุมวิชาเอกเลือก
6
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
6
รวม
ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 135 หนวยกิต

โครงสรางใหม
30
6
6
12
6
99
62
31
6
6
135 หนวยกิต
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เอกสารแนบ 2
การเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเกา-ใหม
โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science
Program in Animal Science
ชื่อปริญญา (เดิม)
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สัตวศาสตร)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
: วท.บ. (สัตวศาสตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science
(Animal Science)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Animal Science)
จํานวนหนวยกิตรวม
135 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
ศท 021 สังคมศาสตรใน
3 (3-0-6)
ชีวิตประจําวัน
ศท 022 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการ 3 (2-2-5)
พัฒนาที่ยั่งยืน
ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ประจําวันและการประกอบการ

โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร (ใหม)
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science
Program in Animal Science
ชื่อปริญญา (ใหม)
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สัตวศาสตร)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
: วท.บ. (สัตวศาสตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science
(Animal Science)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Animal Science)
จํานวนหนวยกิตรวม
135 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
ศท 021 สังคมศาสตรใน
3 (3-0-6)
ชีวิตประจําวัน
ศท 022 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการ 3 (2-2-5)
พัฒนาที่ยั่งยืน
ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ประจําวันและการประกอบการ

หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

มคอ. 2

โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
ศท 011 มนุษยกับความงามทาง
3 (3-0-6)
ศิลปะ
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม
3 (3-0-6)
มนุษย
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
3 (1-4-6)
ศท 180 ศิลปะกับความคิด
3 (1-4-4)
สรางสรรค
ศท 304 ศาสตรและศิลปแหง
3 (2-2-5)
ปญญาชน
ศท 305 ประวัติศาสตรและ
3 (3-0-6)
พัฒนาการของลานนา
1.3 กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
ศท 031 การใชภาษาไทย
3 (1-4-4)
ศท 141 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
3 (2-2-5)
ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (2-2-5)
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
3 (2-2-5)
การเกษตร 1
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
6 หนวยกิต
คณิตศาสตร
วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร
3 (2-2-5)
และเทคโนโลยี
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อ
3 (1-4-4)
การศึกษา
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนใน
3 (3-0-6)
ชีวิตประจําวัน
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหาร
3 (3-0-6)
และยา
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โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
ศท 011 มนุษยกับความงามทาง
3 (3-0-6)
ศิลปะ
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม
3 (3-0-6)
มนุษย
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
3 (1-4-4)
ศท 180 ศิลปะกับความคิด
3 (1-4-4)
สรางสรรค
ศท 304 ศาสตรและศิลปแหง
3 (2-2-5)
ปญญาชน
ศท 305 ประวัติศาสตรและ
3 (3-0-6)
พัฒนาการของลานนา
1.3 กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
ศท 031 การใชภาษาไทย
3 (1-4-4)
ศท 141 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
3 (2-2-5)
ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (2-2-5)
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง
3 (2-2-5)
การเกษตร 1
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
6 หนวยกิต
คณิตศาสตร
วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร
3 (2-2-5)
และเทคโนโลยี
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อ
3 (1-4-4)
การศึกษา
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนใน
3 (3-0-6)
ชีวิตประจําวัน
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหาร
3 (3-0-6)
และยา

หมายเหตุ

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
คศ 100 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน
คม 100 เคมีทั่วไป
คม 250 เคมีอินทรีย
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
ชว 220 สัตววิทยา
ชว 330 จุลชีววิทยา
ชว 340 พันธุศาสตรเบื้องตน
พร 251 พืชเศรษฐกิจ

ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน
ศป 241 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1
ศป 242 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 2
ศป 243 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3
สต 301 หลักสถิติ
สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน

โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
พง 100 พลังงานสําหรับ
3 (3-0-6)
เพิ่มใหม
ชีวิตประจําวัน
99 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนวยกิต คงเดิม
59 หนวยกิต 2.1 กลุมวิชาแกน
62 หนวยกิต เพิ่มขึ้น
3 (3-0-6)
ยกเลิก
3 (2-3-5)
คม 100 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
คงเดิม
3 (2-3-5)
คม 250 เคมีอินทรีย
3 (2-3-5)
คงเดิม
3 (3-0-6)
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
3 (3-0-6)
คงเดิม
3 (2-3-5)
ชว 220 สัตววิทยา
3 (2-3-5)
คงเดิม
3 (2-3-5)
ชว 330 จุลชีววิทยา
3 (2-3-5)
คงเดิม
3 (2-3-5)
ชว 340 พันธุศาสตรเบื้องตน
3 (2-3-5)
คงเดิม
3 (2-3-5)
พร 351 พืชไรเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
เปลี่ยนชื่อวิชา
รหัสวิชา /
คําอธิบาย
รายวิชา
3 (2-3-5)
ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน
3 (2-3-5)
คงเดิม
1 (0-2-1)
ยกเลิก
1 (0-2-1)

ยกเลิก

1 (0-2-1)

ยกเลิก

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

สต 301 หลักสถิติ
สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

สศ 241 การผลิตสัตวปก

3 (3-0-6)

สศ 241 การผลิตสัตวปก

3 (3-0-6)

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ

3 (3-0-6)

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ

3 (3-0-6)

คงเดิม
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สศ 243 การผลิตสุกร
3 (3-0-6)

โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สศ 243 การผลิตสุกร
3 (3-0-6)

สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม

1 (0-3-1)

สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม

1 (0-3-1)

สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตวเลี้ยง

3 (2-3-5)

สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตวเลี้ยง

3 (2-3-5)

สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลอง
และการวิเคราะหงานวิจยั ทางสัตว

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

สศ 430 การปรับปรุงพันธุส ัตว
สศ 474 ยาและการใชยาในสัตว

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

สศ 320 การวางแผนทดลองและ
การวิเคราะหขอมูลงานวิจัยทาง
สัตวศาสตร
สศ 330 การปรับปรุงพันธุส ัตว
สศ 370 ยาและการใชยาในสัตว

สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว

3 (2-3-5)

สศ 451 การจัดการฟารมปศุสัตว
ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา
สศ 490 สัมมนา
สศ 494 ภาษาอังกฤษทาง
สัตวศาสตร
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกสัตวปก

3 (2-3-5)

เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
/คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
/คําอธิบาย
รายวิชา
ยายจากกลุม
วิชาเอกเลือก/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มใหม

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

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มใหม

สศ 492 สัมมนา

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกสัตวปก

1 (1-0-2)

34 หนวยกิต

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

31 หนวยกิต

หมายเหตุ

ลดลง

มคอ. 2

157

โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ
3 (2-3-5)
สัตวปก

โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สศ 354 โรงเรือนและอุปกรณ
3 (2-3-5)
สัตวปก

สศ 390 การปฏิบัติงานฟารม
สัตวปก

1 (0-3-1)

สศ 390 การปฏิบัติงานฟารม
สัตวปก

1 (0-3-1)

สศ 401 โภชนศาสตรและการให
อาหารสัตวปก

3 (2-3-5)

สศ 301 โภชนศาสตรและการให
อาหารสัตวปก

3 (2-3-5)

สศ 413 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตวปก
สศ 440 การเลี้ยงสัตวปก
เฉพาะอยาง

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

สศ 340 การเลี้ยงสัตวปก
เฉพาะอยาง

3 (2-3-5)

สศ 451 การจัดการฟารมสัตวปก

3 (2-3-5)

สศ 351 การจัดการฟารมสัตวปก

3 (2-3-5)

สศ 456 การฟกไขและ
การจัดการโรงฟก

3 (2-3-5)

สศ 356 การฟกไขและ
การจัดการโรงฟก

3 (2-3-5)

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑสตั ว

3 (2-3-5)

สศ 460 เทคโนโลยีเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑ

3 (2-3-5)

สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตวปก

3 (2-3-5)

สศ 371 โรคและสุขาภิบาลสัตวปก

3 (2-3-5)

สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ

9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
15 สัปดาห)
9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา

สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ

9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
16 สัปดาห)
9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา

สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ

สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ

หมายเหตุ

เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิก
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม

คงเดิม
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
15 สัปดาห)
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน
9 (ปฏิบัติไม
หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
นอยกวา
15 สัปดาห)
วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
สศ 391 การปฏิบัติงานฟารมโคนม
1 (0-3-1)
และโคเนื้อ
สศ 402 โภชนศาสตรและการให
อาหารโค

3 (2-3-5)

สศ 407 พืชอาหารสัตวและ
การจัดการแปลงหญา

3 (2-3-5)

สศ 410 การสืบพันธุและผสมเทียม
ในสัตวเลี้ยง

3 (2-3-5)

สศ 414 การใหนม

3 (2-3-5)

สศ 452 การจัดการฟารมโคนม
สศ 453 การจัดการฟารมโคเนื้อ

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑสตั ว

3 (2-3-5)

โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
16 สัปดาห)
สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน
9 (ปฏิบัติไม คงเดิม
หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
นอยกวา
16 สัปดาห)
วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ
สศ 391 การปฏิบัติงานฟารมโคนม
1 (0-3-1)
เปลี่ยน
และโคเนื้อ
คําอธิบาย
รายวิชา
สศ 302 โภชนศาสตรและการให
3 (2-3-5)
เปลี่ยนรหัส
อาหารโค
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา
สศ 308 พืชอาหารสัตวและ
3 (2-3-5)
เปลี่ยนรหัส
การจัดการอาหารหยาบ
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา
สศ 310 การสืบพันธุและผสมเทียม
3 (2-3-5)
เปลี่ยนรหัส
ในสัตวเลี้ยง
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา
สศ 360 นมและผลิตภัณฑนม
3 (2-3-5)
เปลี่ยนรหัส
วิชา/ชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิก
ยกเลิก
สศ 352 การจัดการฟารมโคนม
3 (2-3-5)
เพิ่มใหม
และโคเนื้อ
สศ 460 เทคโนโลยีเนื้อสัตวและ
3 (2-3-5)
เปลี่ยนชื่อวิชา/
ผลิตภัณฑ
คําอธิบาย
รายวิชา
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สศ 472 โรคและการสุขาภิบาล
3 (2-3-5)
โค-กระบือ

โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สศ 372 โรคและการสุขาภิบาล
3 (2-3-5)
โค-กระบือ

สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ

สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ

สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน
หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
วิชาเอกการผลิตสุกร
สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ
การเลี้ยงสุกร

9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
15 สัปดาห)
9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
15 สัปดาห)
9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
15 สัปดาห)

สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน
หรือ ฝกอบรมตางประเทศ

9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
6 สัปดาห)
9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
6 สัปดาห)
9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
6 สัปดาห)

3 (2-3-5)

วิชาเอกการผลิตสุกร
สศ 355 โรงเรือนและอุปกรณ
การเลี้ยงสุกร

3 (2-3-5)

สศ 392 การปฏิบัติงานฟารมสุกร

1 (0-3-1)

สศ 392 การปฏิบัติงานฟารมสุกร

1 (0-3-1)

สศ 403 อาหารและการใหอาหาร
สุกร

3 (2-3-5)

สศ 303 อาหารและการใหอาหาร
สุกร

3 (2-3-5)

สศ 410 การสืบพันธุและผสมเทียม
ในสัตวเลี้ยง

3 (2-3-5)

สศ 310 การสืบพันธุและผสมเทียม
ในสัตวเลี้ยง

3 (2-3-5)

สศ 411 การเจริญเติบโต
ของสัตว

3 (2-3-5)

สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว

3 (2-3-5)

สศ 420 คอมพิวเตอรเพื่อการ
ปศุสัตว

3 (1-4-4)

หมายเหตุ

เปลี่ยนรหัสวิชา
/คําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา
ยายไปกลุม
วิชาเอกเลือก
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สศ 454 การจัดการฟารมสุกร
3 (2-3-5)

โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สศ 353 การจัดการฟารมสุกร
3 (2-3-5)

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑสตั ว

3 (2-3-5)

สศ 460 เทคโนโลยีเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑ

สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร

3 (2-3-5)

สศ 373 โรคและสุขาภิบาลสุกร

3 (2-3-5)

สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ

9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
15 สัปดาห)
9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
15 สัปดาห)
9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
15 สัปดาห)

สศ 497 สหกิจศึกษา หรือ

9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
16 สัปดาห)
9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
16 สัปดาห)
9 (ปฏิบัติไม
นอยกวา
16 สัปดาห)

สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน
หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
วิชาเอกอาหารสัตว
คม 240 เคมีอนินทรีย
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตว

สศ 301 การควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว

สศ 400 อาหารและการให
อาหารสัตว

สศ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ

สศ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน
หรือ ฝกอบรมตางประเทศ

3 (2-3-5)

หมายเหตุ

เปลี่ยนรหัสวิชา
/คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

วิชาเอกอาหารสัตว
3 (2-3-5)
1 (0-3-1)

สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตว

1 (0-3-1)

สศ 304 การผลิตอาหารสัตวและ
เทคโนโลยีการผลิต

3 (2-3-5)

3 (2-3-5)

3 (3-0-6)

ยกเลิก
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิก
เพิ่มใหม
ยกเลิก
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สศ 305 อาหารและการใหอาหาร
3 (2-3-5)
สัตวกระเพาะเดี่ยว
สศ 306 อาหารและการใหอาหาร
3 (2-3-5)
สัตวกระเพาะรวม
สศ 307 อาหารสัตวน้ําและการ
3 (2-3-5)
เพาะเลี้ยง
สศ 308 พืชอาหารสัตวและการ
3 (2-3-5)
จัดการอาหารหยาบ

สศ 404 อาหารสัตวน้ําและการ
เพาะเลี้ยง
สศ 407 พืชอาหารสัตวและการ
จัดการแปลงหญา

3 (3-0-6)

สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว
- กลุมวิชาเอกเลือก
1) กลุม วิชาสัตวปก
สศ 432 การปรับปรุงพันธุ
สัตวปก
สศ 441 การเลี้ยงสัตวปกสวยงาม
สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษ
ไกพื้นเมือง
สศ 444 การผลิตไกเพื่อการคา
สศ 461 เทคโนโลยีไขและ
เนื้อสัตวปก
สศ 483 การบริหารธุรกิจและ
การตลาดของสัตวปก
สศ 484 ระบบคุณภาพและ
มาตรฐานฟารมสัตวปก
สศ 485 การประกวดและตัดสิน
สัตวปก
2) กลุม วิชาโคนมและโคเนื้อ
สศ 462 การผลิตน้ํานมคุณภาพดี

3 (2-3-5)
สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว
6 หนวยกิต - กลุม วิชาเอกเลือก

3 (2-3-5)

หมายเหตุ

เพิ่มใหม
เพิ่มใหม
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา/
รหัสวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา

3 (2-3-5)
6 หนวยกิต

3 (2-3-5)

ยกเลิกกลุมวิชา
ยกเลิก

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

ยกเลิก
ยกเลิก

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

ยกเลิก
ยกเลิก

3 (2-3-5)

ยกเลิก

3 (3-0-6)

ยกเลิก

3 (2-3-5)

ยกเลิก

3 (2-3-5)

ยกเลิกกลุมวิชา
ยกเลิก
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สศ 486 การประกวดและตัดสินโค3 (2-3-5)
กระบือ
3) กลุมวิชาการผลิตสุกร
สศ 450 การจัดการสิ่งแวดลอมใน
3 (2-3-5)
ฟารมปศุสัตว

โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หมายเหตุ

ยกเลิก

สศ 450 การจัดการสิ่งแวดลอมใน
ฟารมปศุสัตว

3 (2-3-5)

สศ 457 การจัดการโรงฆาสัตวและ
ผลิตภัณฑ

3 (2-3-5)

สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว

3 (2-3-5)

กลุมวิชาอาหารสัตว
สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว

3 (3-0-6)

สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว

3 (3-0-6)

สศ 304 ไวตามินและแรธาตุใน
อาหารสัตว

3 (3-0-6)

สศ 402 ไวตามินและแรธาตุใน
อาหารสัตว

3 (3-0-6)

สศ 306 เครื่องมือวิทยาศาสตร
ชั้นสูงเพื่อการวิเคราะหอาหารสัตว

3 (2-3-5)

สศ 403 เครื่องมือวิทยาศาสตร
ชั้นสูงเพื่อการวิเคราะหทาง
สัตวศาสตร

3 (2-3-5)

สศ 353 การจัดการอาหารสัตว

3 (2-3-5)

ยกเลิกกลุมวิชา
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
ยายเปนวิชา
กลางของ
มหาวิทยาลัย/
เปลี่ยนรหัส/
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
ยายไปกลุมวิชา
แกน/เปลี่ยน
รหัส/เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิกกลุมวิชา
เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
วิชา/ชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิก
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สศ 393 การปฏิบัติงานใน
1 (0-3-1)
หองปฏิบัติการอาหารสัตว
สศ 405 โภชนาศาสตรและการให
3 (3-0-6)
อาหารมา
สศ 406 โภชนาศาสตรและการให
3 (3-0-6)
อาหารสัตวปา
สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหาร
3 (2-3-5)
สัตว
สศ 480 กฎหมายอาหารสัตว
3 (2-3-5)
กลุมวิชาอื่น ๆ
สศ 490 การฝกงาน
3 (ไมนอยกวา สศ 491 การฝกงาน
3 (ไมนอยกวา
270 ชั่วโมง)
270 ชั่วโมง)
สศ 491 ปญหาพิเศษ
3 (ปฏิบัตินอก สศ 492 ปญหาพิเศษ
3 (ปฏิบัตินอก
เวลา)
เวลา)
สศ 493 การศึกษาหัวขอสนใจ
3 (2-3-5)
สศ 493 การศึกษาหัวขอสนใจ
3 (2-3-5)
สศ 420 คอมพิวเตอรเพื่อ
3 (1-4-4)
การปศุสัตว

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

สศ 446 การผลิตสัตวในระบบ
อินทรีย
สศ 481 ระบบคุณภาพและ
มาตรฐานฟารมปศุสัตว
สศ 484 การสรางธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการดานปศุสัตว
6 หนวยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิกกลุมวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

3 (2-3-5)

คงเดิม
ยายจากกลุม
วิชาเอกบังคับ
สาขาสุกร/
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มใหม

3 (3-0-6)

เพิ่มใหม

3 (3-0-6)

เพิ่มใหม

6 หนวยกิต คงเดิม
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เอกสารแนบ 3
สาระในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
2. สภามหาวิทยาลัยแมโจ ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 17 มิถุนายน 2561
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร เปนไปตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.2 เพื่อใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร มีความทันสมัย เนื้อหาวิชามี
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ
สังคมในอนาคต
5. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ปรับปรุงตามรูปแบบการจัด
วางขอมูลตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
5.1 ปรับปรุงชือ่ คณะ
คงเดิม
5.2 การปรับปรุงชื่อหลักสูตร
คงเดิม
5.3 ปรับปรุงชื่อปริญญา
คงเดิม
5.4 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
5.4.1 เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
เดิม
ใหม
รายวิชา
หนวยกิต
รายวิชา
หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
ศท 021 สังคมศาสตรใน
3 (3-0-6) ศท 021 สังคมศาสตรใน
3 (3-0-6)
ชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
ศท 022 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6) ศท 022 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
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3 (3-0-6) ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6) ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (2-2-5) กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6) ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพื่อ
ชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ
พง 100 พลังงานสําหรับ
ชีวิตประจําวัน

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

รายวิชาที่ 1
พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานดานพลังงาน สถานการณพลังงาน แหลงกําเนิดพลังงาน การใชพลังงาน
ในชีวิตประจําวัน แนวทางการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม การปลูกจิตสํานึกการใชพลังงาน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
RE 100 Energy for Daily Life
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Fundamental of energy ; energy situations ; energy resources ; energy
utilization in everyday life ; energy and environmental conservation ; awareness of
energy consumption
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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5.5 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน
เดิม
ใหม

หมายเหตุ

2.1 กลุมวิชาแกน
คศ 100 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน
ศป 241 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1
ศป 242 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 2
ศป 243 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3
คม 100 เคมีทั่วไป
คม 250 เคมีอินทรีย
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
ชว 220 สัตววิทยา
ชว 330 จุลชีววิทยา
ชว 340 พันธุศาสตรเบื้องตน
พร 251 พืชเศรษฐกิจ

59 หนวยกิต 2.1 กลุมวิชาแกน
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)

62 หนวยกิต เพิ่มขึ้น
ยกเลิก
ยกเลิก

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

คม 100 เคมีทั่วไป
คม 250 เคมีอินทรีย
คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
ชว 220 สัตววิทยา
ชว 330 จุลชีววิทยา
ชว 340 พันธุศาสตรเบื้องตน
พร 351 พืชไรเศรษฐกิจ

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน
สต 301 หลักสถิติ
สศ 200 โภชนศาสตรสัตว
เบื้องตน

3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน
สต 301 หลักสถิติ
สศ 200 โภชนศาสตรสัตว
เบื้องตน

3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

สศ 241 การผลิตสัตวปก

3 (3-0-6)

สศ 241 การผลิตสัตวปก

3 (3-0-6)

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ
สศ 243 การผลิตสุกร

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ
สศ 243 การผลิตสุกร

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

1 (0-2-1)

ยกเลิก

1 (0-2-1)

ยกเลิก
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อวิชา
รหัสวิชา /
คําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
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เดิม

ใหม

หมายเหตุ

สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม

1 (0-3-1)

สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม

1 (0-3-1)

สศ 310 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง

3 (2-3-5)

สศ 210 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง

3 (2-3-5)

สศ 320 เทคนิคการวางแผน
ทดลองและการวิเคราะห
งานวิจยั ทางสัตว
สศ 430 การปรับปรุงพันธุส ัตว
สศ 474 ยาและการใชยาในสัตว

3 (3-0-6)

สศ 320 การวางแผนทดลอง
และการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
ทางสัตวศาสตร
สศ 330 การปรับปรุงพันธุส ัตว
สศ 370 ยาและการใชยาในสัตว

3 (3-0-6)

สศ 492 สัมมนา

1 (1-0-2)

สศ 490 สัมมนา
สศ 480 การจัดการธุรกิจ
ปศุสัตว

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

สศ 451 การจัดการฟารมปศุ
สัตวดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา
สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตว
ศาสตร

3 (2-3-5)

เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
/คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา/
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
/คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ยายจากกลุม
วิชาเอกเลือก/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/คําอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มใหม

3 (2-3-5)

เพิ่มใหม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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5.5.1 ยกเลิกรายวิชาในกลุมวิชาแกน จํานวน 4 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
คศ 100 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เซตตรรกศาสตรระบบจํานวนลิมิตและความตอเนื่องอนุพันธความนาจะเปนและสถิติ
เบื้องตน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
MA 100 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Principles of sets, logic, number system, limits and continuity, derivatives,
probability, and basic statistics
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
รายวิชาที่ 2
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1 1 (0-2-1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คําศัพทและหลักไวยากรณระดับคอนขางสูง การฟงเรื่องที่มีความยาวขึ้น การพูดแสดง
ความคิดเห็น และการเขียนระดับยอหนาสั้น
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห)
LR 241 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Vocabulary and grammar at the intermediate level; listening to long
passages; speaking for expressing opinion; short paragraph writing
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week)
รายวิชาที่ 3
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
1 (0-2-1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คําศัพทและหลักไวยากรณระดับสูง การฟงขาว สารคดี หรือบทสัมภาษณ การพูดโตตอบ
แสดงความคิดเห็น การเขียนความคิดเห็น การเขียนเรียงความขนาดสั้น
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห)
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LR 242

English Language Practice 2
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Vocabulary and grammar at the upper-intermediate level; listening to news
stories, documentary and interview; conversation in contexts; short essay writing
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week)

รายวิชาที่ 4
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
1 (0-2-1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คําศัพทและหลักไวยากรณระดับกาวหนา การฟงเรื่องประเภทตาง ๆ ที่มีความยาวมาก
การพูดเพื่อจุดประสงคตาง ๆ การเขียนความเรียงขนาดยาว
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห)
LR 243 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Vocabulary and grammar at the advanced level; listening to various kinds
of considerately long stories; speaking for certain purposes; long essay writing
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week)
5.5.2 เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาแกน (ยายจากกลุมเอกเลือก) โดยมีการเปลี่ยนรหัสวิชา
และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
เดิม
สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว หรือ
กจ 200 ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ หรือ เทียบเทา
ตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
ความสํ า คั ญ ขอบเขตและจริ ย ธรรมของนั ก การจั ด การธุ ร กิ จ ปศุ สั ต ว ระบบองค ก ร
กระบวนการจัดการ ดานการเงินบัญชี การผลิต เศรษฐศาสตร การลงทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ
ปศุสัตว การตลาดภายในและตางประเทศ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)

มคอ. 2

170

AS 481

Livestock Business Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 240 Principles of Animal Husbandry or
MG 200 Introduction to business or equivalent or
As approved by program committee
The importance of boundaries and ethics, business management, enterprise
systems, livestock production accounts for the financial management, economics,
investment, and return the cattle business. Domestic and international markets
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
ใหม
สศ 480

การจัดการธุรกิจปศุสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร และการจัดการเชิงธุรกิจในระบบการผลิตปศุสัตว ตลาดสินคา
ปศุสัตว การตัดสินใจในการลงทุน การวางแผนธุรกิจ รวมถึง ปศุสัตวเชิงธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการธุรกิจ การทําตลาดสื่ออิเลกทรอนิกส
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 480 Livestock Business Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Econiomic concept and business management in livestock production
systems, marketing of livestock products, decision making for invesment, business
planning, business livestock production through supply chain, application of software
in business management, e-commerce marketing
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
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5.5.3 เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาแกน จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
สศ 451 การจัดการฟารมปศุสัตวดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การวางผังฟารมอยางชาญฉลาด การจัดการฟารมอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและ
สุขภาพสัตว ความสามารถในการผลิตและสิ่งแวดลอม การประยุกตใชเครื่องจักรกลที่เหมาะสมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม การจัดการขอมูลเพื่อการบริหารฟารม การจัดการของเสียใหเหลือศูนย การ
จัดการผลผลิตเพื่อสงตลาด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 451 Smart Livestock Farm Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Smart farming layout, sustainable farm management practices regarding
animal welfare and herd health, farm productivity and environment, application of
appropriate machineries and modern technologies, IT for farm management, zero
waste management, products management for marketing
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 2
สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร
1 (0-2-1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เนนการศึกษาภาษาอังกฤษทางวิชาการในสาขาสัตวศาสตร ในระดับศัพทเทคนิค วลี
และรูปประโยค การใชภาษาเพื่อการคนควาวิจัย การอานบทความวิชาการภาษาอังกฤษทางสัตว
ศาสตร และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับปศุสัตว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 494 English for Animal Science
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
The course focuses on academic English in the field of animal science,
encompassing practical application of animal science technical vocabularies, common
phrases and sentences, and of language skills for Animal Science research. These
include academic skills to tackle English material on Animal Science, and English
communication skills for livestock- related career path.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
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5.5.4 ปรับปรุงรายละเอียดวิชาในกลุมวิชาแกน จํานวน 7 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่
1

2

รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
AS 200 Principles of Animal Nutrition
วิชาบังคับกอน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
Prerequisite : CH 320 Fundamental
Biochemistry
โภชนะทีสําคัญตอการดํารงชีพ การเจริญเติบโต
การให ผ ลผล ิต ของส ัต ว  ระบบย อ ยอาหาร
การด ูด ซึ ม และการใช ป ระโยชน ข องโภชนะใน
รางกายสัตว
Principles of essential nutrients for
maintenance, growth, productivity of
animals, digestive system, absorption and
utilization of nutrients in animal body
สศ 241 การผลิตสัตวปีก
AS 241 Poultry Production
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
กํา เนิด และวิวัฒ นาการของสัต วปีก กายวิภ าค
และสรีร วิทยาพื้นฐานของสัตวปีก พันธุ สัตวปีก
ชนิดตาง ๆ และการผสมพันธุสัตวปีก อาหารและ
การให อาหารสัตวปีก หลัก พื้น ฐานเกี่ยวกับการ
ผลิตสัตวปีกชนิดตาง ๆ ที่สําคัญ ตลอดจนโรคสัตว
ปีกและการปองกัน
The origin and evolution of birds, basic
anatomy and physiology of poultry,
various types of poultry and poultry
breeding. It also includes poultry feed
and feeding, basic principles regarding the
production of various types of poultry, as
well as poultry diseases and prevention

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 200 โภชนศาสตรสตั วเบื้องตน
AS 200 Principles of Animal Nutrition
วิชาบังคับกอน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
Prerequisite : CH 320 Fundamental
Biochemistry
โภชนะที่ สํ า คั ญ ต อ การดํ า รงชี พ การเจริ ญ เติ บ โต
การใหผลผลิตของสัตว ระบบยอยอาหาร การดูดซึม
และความตองการโภชนะของสัตวแตละชนิด
Principles of essential nutrients for
maintenance, growth, productivity of
animals, animal digestive system, nutrient
absorption and requirement of nutrients
สศ 241 การผลิตสัตวปก
AS 241 Poultry Production
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พั ฒ นาการของการเลี้ ย งสั ต ว ป ก กายวิ ภ าคและ
สรีรวิทยาพื้นฐานของสัตวปก พันธุสัตวปกชนิดตาง
ๆ และการผสมพั น ธุ สั ต ว ป ก อาหารและการให
อาหารสัตวปก โรงเรือนและอุปกรณพื้นฐานของการ
เลี้ยงสัตวปก หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตสัตวปก
ชนิดตาง ๆ ที่สําคัญ การตลาดสัตวปก โรคสัตวปก
และการปองกัน
Evolution of poultry farming, basic anatomy
and physiology of poultry, various types of
poultry and poultry breeding, poultry feed
and feeding, poultry housing and basic
equipments, basic principles regarding the
production of various types of poultry,
poultry marketing, poultry diseases and
prevention
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รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 243 การผลิตสุกร
AS 243 Swine Production
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประว ัต ิก ารเลี้ย งสุก รและการพัฒ นาการเลี้ย ง
สุก รในประเทศไทย ความสํา คัญ ของการ เลี้ย ง
สุก ร ประเภทและพัน ธุสุก ร อาหารและการให 
อาหารสุก ร โรงเรือ นและอุปกรณการเลี้ยงสุกร
โรคและพยาธิที่สําคัญในสุกร และการตลาดสุกร
History of pigs and pig farming
development in Thailand, the importance
of pig farming, types and breeding, swine
feed and feeding, swine housing and
equipment, important diseases and
parasites in pigs, and swine marketing

สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
AS 290 Farm Practice
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานสัตวศาสตร
เพื่อความรอบรูและประสบการณจากหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
อาจารยประจําหลักสูตร
Arrange for students to work in the farms
of Faculty of Animal Science,for wisdom
and experiences from organizations on
campus with the approval of program
committee

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 243 การผลิตสุกร
AS 243 Swine Production
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบการผลิตสุกรและการพัฒนาการผลิตสุ กรใน
ประเทศไทย หลั ก การพื้ น ฐานของการผลิ ต สุ ก ร
รวมถึงพันธุสุกร สรีรวิทยาการสืบพันธุของสุกรและ
การผสมพั น ธุ สุ ก ร อาหารและการให อ าหารสุ กร
โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงสุกร ประสิทธิภาพการ
ผลิตสุกรและการตลาดสุกร หลักการสุขาภิบาล การ
ปองกันโรคและโรคที่สําคัญในสุกร
History of swine production, swine
production systems and the development
of swine production in Thailand, basic
principle of swine production including
swine breeds, reproductive physiology of
swine and breeding, swine feed and
feeding, swine housing and equipment,
production efficiency of swine and swine
marketing, swine sanitation, disease
prevention and important diseases of swine
สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
AS 290 Farm Practice
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การปฏิบัติงานทางดานสัตวศาสตร เพื่อความรอบรู
และประสบการณจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
Animal farm practice for wisdom and
experiences from organizations on campus
with the approval of program committee
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รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลีย้ ง
AS 310 Anatomy and Physiology of Farm
Animals
วิชาบังคับกอน : ชว 220 สัตววิทยา
Prerequisite : BI 220 Zoology
ความรูทัว ไปเกีย วกับ กายวิภ าคศาสตรเ นือ เยือ
พืน ฐานของรา งกาย ระบบประสาท กลามเนือ้
โครงรางและขอตอ ระบบปกคลุมรางกาย ระบบ
ไหลเวียนโลหิตเลือดและนาเหลือง ระบบยอย
อาหารและหายใจ ระบบขับถายปัสสาวะ ระบบ
สืบพันธุเพศเมียและเพศผูและตอมไรทอ ระบบ
ปกคลุมรางกาย และระบบรับสัมผัส
General knowledge about anatomy
including the basis of nervous system,
tissue, muscle and skeleton, joint,
integument, circulatory, blood and
lymph, digestive and respiratory, urinary,
females and males reproductive,
endocrine system, integumentary system
and special sense organs
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ
วิเคราะหงานวิจัยทางสัตว
AS 320 Experimental Techniques and
Analysis in Animal Research
วิชาบังคับกอน : สต 301 หลักสถิติ
Prerequisite : ST 301 Principles of Statistics
หลักการวางแผนการทดลองเนนการวิเคราะหผล
และแปรความหมายจากการวิ เ คราะห  การ
วางแผนการทดลองพื้นฐานแบบ Completely
Randomized Design, Randomized Block
Design, Latin Square Design การทดลองแบบ
Factorial แ ล ะ Split Plot Design ก า ร
เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ทรี ท เมนต การประมาณ
ขอมูลสูญหาย และการวิเคราะหโควาเรียนซ

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
AS 210 Anatomy and Physiology of Farm
Animals
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความรูทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมและสัตวปก เนื้อเยือ่ พื้นฐานของ
รางกาย ระบบโครงรางและกลามเนื้อ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร
ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุและตอมไรทอ
ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบปกคลุม
รางกาย ระบบภูมิคุมกัน
Anatomical and physiological knowledge of
mammals and avians, basic tissues of body,
muscle and skeleton systems, circulatory
system, respiratory system, digestive system,
urinary system, endocrine and reproductive
systems, nervous system and sensory organ,
integument system, immune system
สศ 320 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห
ขอมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร
AS 320 Design of Experiment and Data
Analysis in Animal Science Research
วิชาบังคับกอน : สต 301 หลักสถิติ
Prerequisite : ST 301 Principles of Statistics
หลักการวางแผนการทดลองพื้นฐาน การวิเคราะห
ความแปรปรวนและเปรี ยบเที ยบค า เฉลี่ย เชิ งพหุ
การทดลองแบบแฟคตอเรียลและสปลิทพลอท การ
วิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม การวิเคราะหขอมูลวัดซ้ํา การ
ทดสอบไมอิงพารามิเตอร การเขียนขอเสนอโครง
รางงานวิจัย โดยมุงเนนการวิเคราะหและแปลผล
ขอมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร
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รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
Principles of experimental design,
emphasis on analysis and interpretation,
experimental Techniques such as
Completely Randomized Design,
Randomized Block Design, Latin Square
Design, Factorial and Split Plot Design,
comparing the average of treatment,
estimates of missing data, Analysis of
Variance and Covariance
สศ 474 ยาและการใชยาในสัตว
AS 474 Animal Drugs and Their Uses
วิ ช าบั ง คั บ ก อ น : คม 320 ชี ว เคมี เ บื้ อ งต น
Prerequisite : CH 320 Basic Biochemistry
ชนิดของยาและสารสังเคราะหตาง ๆ ที่ใชในการ
เลี้ยงสัตว สรรพคุณ การออกฤทธิ์การรักษา ยา
อันตราย เทคนิคการใชยาเพื่อใหเกิดผลดีและไม
เปนอันตรายตอผูใชหรือผูบริโภค ผลผลิตจากสัตว
การปรุ ง ยาพื้ น ฐานที่ ใ ช ป ระจํ า ฟาร ม การเก็ บ
รักษายาประเภทตาง ๆ
Types of drugs and substances used in the
farm, synthesis and properties of animal
drug, drug side effect, drug usage, dosage
form,
drug
administration,
pharmacokinetics, drug groups used in
livestock, storage of drugs

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
Principles of basic experimental design,
analysis of variance and comparing,
multiple means, factorial and split-plot
experiment, regression and correlation
analysis, analysis of covariance, analysis of
repeated measurement data, nonparametric test, research proposal writing,
emphasis on analysis and interpretation in
animal science research data
สศ 370 ยาและการใชยาในสัตว
AS 370 Animal Drugs and Their Uses
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เภสัชจลนศาสตร และเภสัชพลศาสตร ยาและสาร
สั ง เคราะห ก ลุ ม ต า ง ๆ ที่ ใ ช บ อ ยในฟาร ม ปศุ สั ต ว
สรรพคุณ วิธีการใหยา รูปแบบของยาประเภทตางๆ
การใชยา ผลขางเคียงจากการใชยา การเก็บรักษา
ยาประเภทตาง ๆ
Pharmacokinetics and pharmacodynamics,
common drugs and synthetic substances
used in livestock farm, properties of animal
drug, drug administration, dosage form, drug
usage, drug side effects, storage of drugs

มคอ. 2

176

5.5.5 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาในกลุมวิชาแกน จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่

1
2

รายวิชาเดิม (2556)

สศ 430 การปรับปรุงพันธุส ัตว
สศ 492 สัมมนา

รายวิชาใหม (2561)

3 (3-0-6)
1 (1-0-2)

สศ 330 การปรับปรุงพันธุส ัตว
สศ 490 สัมมนา

3 (3-0-6)
1 (0-2-1)

5.6 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกบังคับ
5.6.1 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 7 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
สศ 413 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวปก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานของสัตวปก กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ เชน ระบบปกคลุม
รางกาย ระบบโครงสรางและกลามเนื้อ ระบบหมุนเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบยjอยอาหาร ระบบ
หายใจ โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ เพศผูและเพศเมีย ตลอดจนการออกไข และตอมไรทอ เปนตน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
AS 413 Avian Anatomy and Physiology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
The basics of poultry anatomy and physiology of various systems such as
the covered body, skeletal system and muscles, blood circulation and lymphatic
system, digestive system, respiratory system, especially the male and female
reproductive system, as well as laying endocrine system
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 2
สศ 452 การจัดการฟารมโคนม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจัดการตนเอง การดําเนิ นงานฟาร มโคนมในเชิ งธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการ
ดําเนินการผลิตในดานตาง ๆ เชน การตั้งเปาหมายการผลิต การวางระบบ การจัดการและแบงฝูงโคนม
การจั ดการเลี้ ย งโคในระยะต าง ๆ ของการเจริ ญเติบโต การจัดการให อาหารฝู งโครีดนมโดยการ
ประยุกตใชคะแนนความสมบูรณของรางกายเปนหลัก การสํารองอาหารโคนม การจัดการใหอาหารการ
แกปญหาของโคที่ใหผลผลิตสูง การจัดการดานการผสมพันธุ ระบบการรีดนมและโรคเตานมอักเสบ
ความผิดปกติของกีบ และการตัดแตงกีบ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการจัดการฟารม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 452

Dairy Farm Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Self-Management, operating dairy farm, business planning and operation in
various aspects such as production targets, implementing management and herd
allotment, cattle management in each growth stage, feeding dairy cattle herd
according to body score, feed preservation for dairy cattle, feeding management,
solving problems of high yielding cattle, management and mating, milking system and
mastitis disease, abnormalities of hoof and hoof trimming, using computer software
package for dairy farm management
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 3
สศ 453 การจัดการฟารมโคเนื้อ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะฟารมโคเนื้อ และธุรกิจการเลี้ยงโคเนื้อ การจัดทําแผนธุรกิจฟารมการดําเนินการ
และเทคนิ ค การจั ด การเลี้ ย งโคในระยะต า ง ๆ ของการเจริ ญ เติ บ โต เพื่ อ ให ก ารผลิ ต โคเนื้ อ มี
ประสิทธิภาพการใชคอมพิวเตอรกับงานฟารมโคเนื้อ การใชฮอรโมนและสารเรงการเจริญเติบโตในโค
เนื้อ การจัดการดานฝูงโคการขุนโค เพื่อสงตลาด เทคนิคการใหอาหารการควบคุมโรค พยาธิ การทํา
ทะเบียนประวัติ และการจดบันทึกตาง ๆ ในฟารมโคเนื้อ การจัดการดานการตลาด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 453 Beef Cattle Farm Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Beef cattle farm characteristic and industry, farm business plan, cattle
management operation and techniques in each stage of growth for effective beef
production, computer application for beef cattle farm, use of hormone and growth
promoters in beef cattle, cattle herd management, fattening cattle, technique to
control parasitic diseases, herd recording, management and marketing
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
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รายวิชาที่ 4
คม 240 เคมีอนินทรีย 3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : คม 100 เคมีทั่วไป
การเกิดสารประกอบอนินทรีย สภาวะของอะตอม การเขาสูสภาวะทรานสิชั่นของธาตุ
เมื่อมีสมบัติแมเหล็กเกี่ยวของ สเตอริโอเคมีและอิเล็กตรอนของแสงผลึก และทฤษฎีการเกิด ทฤษฎีออ
บิ ต อลกั บ การเกิ ดโมเลกุ ล กลไกปฏิกิริย าของสารอนิ น ทรี ย ลิแกนดกับ การเกิดสารประกอบการ
สมมาตรทางเคมี
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
CH 240 Inorganic Chemistry
3 (2-3-5)
Prerequisite : CH 100 General Chemistry
Principles of equilibrium constant inorganic, state of atom, transforming to
transition state of elements when associated with magnetic properties,
stereochemistry of the light and electron microscopy, theory of crystalization, theory
of molecule, reaction mechanisms of inorganic chemicals, ligands and compound and
chemical symmetry
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 5
สศ 301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
เงื่อนไขรายวิชา : เฉพาะนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
แหล ง และชนิ ด ของสารยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โต สารพิ ษ ในธรรมชาติ สารพิ ษ จาก
เชื้อจุลินทรีย ซึ่งมีในวัตถุดิบอาหารสัตว ลักษณะอาการผิดปกติในสัตวที่เกิดจากการไดรับสารพิษชนิด
ตาง ๆ การปรับปรุงคุณภาพ การทําลายสารพิษ และการปองกันการเกิดพิษจากเชื้อจุลินทรีย ใน
วัตถุดิบและอาหารผสม การตรวจสอบหาสารยับยั้งและสารพิษในอาหารสัตว ความสัมพันธระหวาง
การใชประโยชนไดของโภชนะกับสารยับยั้งหรือสารพิษ การตรวจสอบคุณภาพในดานโภชน เชน
โปรตีน พลังงาน แรธาตุ ฯลฯ ในวัตถุดิบและอาหารสําเร็จรูป กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 301

Feed Quality Control
3 (2-3-5)
Prerequisite : CH 320 Basic Biochemistry
Additional Prerequisite : Only students majoring in The Faculty of Animal
Science and Technology
Sources and types of growth inhibitors, toxin in nature, microbial toxins in
feed, pathogenic symptoms of animals caused by exposure to toxins, various types of
quality improvement, destruction of toxic substances, prevention of toxicity from
microorganism in feedstuff and animal feeds, examination of inhibitors and toxic
substances in animal feed, relationship between utilization of nutrients and inhibitors
or toxins, QC of nutrients such as protein, energy, minerals in feedstuff and commercial
feeds , laws relating to animal feed quality control
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)

รายวิชาที่ 6
สศ 400 อาหารและการใหอาหารสัตว
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
การเรียกชื่อและการจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว การเตรียมและการแปรรูปอาหารสัตว
ระบบการยอยอาหารของสัตว และการดูดซึมโภชนะ ปจจัยและกลไกการควบคุมการกินอาหารของ
สัตว การประเมินคุณคาทางโภชนาการของอาหาร มาตรฐานการใหอาหารและความตองการโภชนะ
ของสัตวปก สุกร โคนมและโคเนื้อ การใหอาหารสัตวปก สุกร โคนมและโคเนื้อ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 400 Livestock Feeds and Feeding
3 (3-0-6)
Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition
Nomenclature and classification of animal feedstuffs, preparation and
processing of animal feed, digestive systems of animals and nutrient absorption, causes
and mechanisms of control of feed intake in animal, nutritional assessment of food,
feeding standard of food and nutrient requirements of poultry, swine, dairy and beef
cattle, poultry, swine, diary and beef dairy cattle feeding
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
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รายวิชาที่ 7
สศ 421 การใชคอมพิวเตอรทางโภชนศาสตรสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะและการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชในงานอาหารสัตว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 421 Computer Usage in Animal Nutrition
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Characterization and functionality of the popular software packages in
animal feed
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 8
สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัติความเปนมาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว ลักษณะการดําเนินกิจการและการ
จัดการโรงงานอาหารสัตวในประเทศไทย ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับโรงงานอาหารสัตว ชนิด
และการทํา งานของเครื่ องมืออุ ป กรณที่ใชในโรงงานอาหารสัตว การผลิตอาหารสัตว และควบคุ ม
คุณภาพอาหารสัตวดวยระบบประกันคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม การแกไขปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินธุรกิจอาหารสัตว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 458 Feed Business Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
History of feed industry, type of feed mill operations, feed mill business in
Thailand, regulations and laws related to the feed mill, types of machine and tools
operated in feed mill, feed production and quality control by quality assurance system,
environmental management, problems and solutions in feed mill business
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
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5.6.2 เพิ่มรายวิชาใหม จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
สศ 352 การจัดการฟารมโคนมและโคเนื้อ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ธุรกิจของฟารมโคนมและโคเนื้อสมัยใหม การจัดทําแผนและการจัดการฟารมเชิงธุรกิจ
การจัดการเลี้ยง การใหอาหาร และการสุขาภิบาลโคในระยะตางๆของการใหผลผลิต แนวทางการ
จัดการฟารมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเนื้อและนมที่อยูบนพื้นฐานความปลอดภัย และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 352 Dairy and Beef Cattle Farm Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Business of modern dairy and beef cattle farm, farm business plan and
commercial farm management, farming, feeding and health management in each stage
of productivity, farm management approach to improve efficiency of milk and meat
production based on safety and environmental friendly
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 2
สศ 304 การผลิตอาหารสัตวและเทคโนโลยีการผลิต
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
เงื่อนไขรายวิชา : เฉพาะนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
การควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว แ ละอาหารสั ต ว การใช เ ทคนิ ค ทางกล อ ง
จุลทรรศน การวิเคราะหทางเคมี ระบบประกันคุณภาพในโรงงานอาหารสัตว กระบวนการผลิตอาหาร
สัตว ชนิดและการทํางานของเครื่องมืออุปกรณที่ใชในโรงงานอาหารสัตว รูปแบบการจัดการในโรงงาน
อาหารสัตว และความรูพื้นฐานในจัดการในโรงงานผลิตอาหารสัตว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 304

Animal feed production and technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : CH 320 Basic Biochemistry
Additional Prerequisite : Only students majoring in The Faculty of Animal
Science and Technology
Quality control of feed stuffs and animal feeds, feed microscopy, chemical
analysis, quality assurance in feed mill, feed mill processing, type and operation of
machine and tools, principle of feed mill management
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 3
สศ 305 อาหารและการใหอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
การเรียกชื่อและการจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว การเตรียมและการแปรรูปอาหารสัตว
ระบบการยอยอาหารของสัตว และการดูดซึมโภชนะ ปจจัยและกลไกการควบคุมการกินอาหารของ
สัตว การประเมินคุณคาทางโภชนาการของอาหาร มาตรฐานการใหอาหารและความตองการโภชนะ
ของสัตวปก และสุกร การใหอาหารสัตวปกและสุกร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 305

Monogastric Feeds and Feeding
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition
Nomenclature and classification of animal feedstuffs, preparation and
processing of animal feed, digestive systems of animals and nutrient absorption, factors
and mechanisms of control of feed intake in animal, nutritional evaluation of feeds,
feeding standard and nutrient requirements of poultry and swine, poultry and swine
feeding
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)

มคอ. 2

183

รายวิชาที่ 4
สศ 306 อาหารและการใหอาหารสัตวกระเพาะรวม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
การเรียกชื่อและการจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว การเตรียมและการแปรรูปอาหารสัตว
ระบบการยอยอาหารของสัตว และการดูดซึมโภชนะ ปจจัยและกลไกการควบคุมการกินอาหารของ
สัตว การประเมินคุณคาทางโภชนาการของอาหาร มาตรฐานการใหอาหารและความตองการโภชนะ
ของ โคนมและโคเนื้อ การใหอาหารโคนมและโคเนื้อ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 306 Ruminant Feeds and Feeding
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 200 Principles of Animal Nutrition
Nomenclature and classification of animal feedstuffs, preparation and
processing of animal feed, digestive systems of animals and nutrient absorption, factors
and mechanisms of control of feed intake in animal, nutritional evaluation of feeds,
feeding standard and nutrient requirements of beef and dairy cattle and beef and dairy
cattle feeding
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 5
สศ 400 สารเสริมในอาหารสัตว
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของสารเสริม ประเภทสารเสริม คุณสมบัติและการผลิตสารเสริม และการใช
สารเสริมในอาหารสัตว
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 400 Feed additives
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Importance of feed additive, feed additive type, feed additive properties
and production, the using of feed
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
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5.6.3 ยายรายวิชาไปกลุมวิชาเอกเลือก จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่
รายวิชา
1
สศ 420 คอมพิวเตอรเพื่อการปศุสัตว

3 (3-0-6)

5.6.4 เปลี่ยนรหัสรายวิชา และเปลี่ยนแปลงหนวยกิต จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
รหัสรายวิชาเดิม (56)
รหัสรายวิชาใหม (61)
สศ 404 อาหารสัตวน้ําและการ
3 (3-0-6) สศ 307 อาหารสัตวน้ําและการ
3 (2-3-5)
เพาะเลี้ยง
เพาะเลี้ยง
5.6.5 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้
รายวิชา
รายวิชาเดิม (2556)
ที่
คําอธิบายรายวิชาเดิม
1
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสตั ว
AS 300 Animal Nutrition Laboratory
วิชาบังคับกอน : คม 100 เคมีทั่วไป และ คม 250 เคมี
อินทรีย
Prerequisite : CH 100 General Chemistry and CH
250 Organic Chemistry
การวิเคราะหและการตรวจสอบคุณคาทางโภชนะของ
อาหารสัตวเบืองตน โดยวิธีเคมีและฟสิกส
Basic analysis and monitoring of the nutritional
value of feed nutrients using chemical and
physical methods

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสตั ว
AS 300 Animal Nutrition Laboratory
วิชาบังคับกอน : คม 100 เคมีทั่วไป และ คม 250 เคมี
อินทรีย
Prerequisite : CH 100 General Chemistry and CH
250 Organic Chemistry
การตรวจสอบคุณคาทางโภชนะของอาหารสัตวเบื้องตน
โดยวิธีทางกายภาพและเคมี และการทดสอบการ
ปนเปอนจุลินทรียในอาหารสัตว
Basic evaluation of animal nutrition by the using
of physical and chemical methods and the
detection of microbial contamination in animal
feed
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รายวิชา
รายวิชาเดิม (2556)
ที่
คําอธิบายรายวิชาเดิม
2
สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณสัตวปก
AS 351 Poultry Housing and Equipments
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสัม พัน ธข องสรีร วิท ยา สัต วปีก กับ สิง แวดลอ ม
พิจ ารณาทีตัง ฟารม แบบโรงเรือ น และอุปกรณที่ใชใน
การเล ี้ย ง การคํ า นวณการติ ด ต ั้ง ระบบ Evaporative
Cooling system ระบบการระบายอากาศ ระบบไฟฟา
และประปาที่ใชในฟารมสัตวปีก
The relationship of poultry physiology and
environment, consideration for farm location,
building and equipment used for farming,
calculation of Evaporative Cooling system,
ventilation systems, electricity and water used
in poultry farm

3

สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงสุกร
AS 352 Swine Housing and Equipments
วิชาบังคับกอน : สศ 243 การผลิตสุกร
Prerequisite : AS 243 Swine Production
การพิจารณาทีตั้งฟารมแบบโรงเรือนคอก และอุปกรณ
ในการเล ี้ย ง การใช เ ครื อ งม ือ ทุ น แรงในฟาร ม การ
วางแผนสรางโรงเรือนและอุปกรณ ใหสามารถใชแรงงาน
อยางมีประสิทธิภาพสูง การศึกษาเปรียบเทียบโรงเรือน
และอุปกรณ ราคาโรงเรือนและอุปกรณแบบตาง ๆ
Location of the farm house, housing and
farming equipment, use of energy-saving
equipment on a farm, planning for housing
construction, labor and high efficiency
equipment, a comparative study of housing and
equipment, housing and equipment prices
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รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 354 โรงเรือนและอุปกรณสัตวปก
AS 354 Poultry Housing and Equipments
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสัมพันธของสรีรวิทยาสัตวปกกับสิ่งแวดลอม การ
วางแผนสรางโรงเรือนสําหรับสัตวปก อุปกรณที่จําเปน
สําหรับการเลี้ยงสัตวปก โรงเรือนระบบเปดและระบบ
Evaporative cooling system ระบบไฟฟา ประปาและ
งานคอนกรีตพื้นฐานที่ใชในฟารมสัตวปก การใชเครื่องมือ
ทุนแรงในฟารม
The relationship of poultry physiology and
environment, consideration for poultry farm
location, building and equipment used for
farming, open housing system and evaporative
cooling system, basic electrical system, water
system and concrete used in poultry farm,
agriaultural machinery used in farm
สศ 355 โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงสุกร
AS 355 Swine Housing and Equipments
วิชาบังคับกอน : สศ 243 การผลิตสุกร
Prerequisite : AS 243 Swine Production
ความรูพื้นฐานสําหรับการสรางโรงเรือนสุกร สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพของโรงเรือนสุกร ความตองการพื้นฐานของ
โรงเรื อนสุก รและการควบคุมอุ ณหภู มิข องสิ่งแวดลอม
ระบบโรงเรือนสุกร การคํานวณหาจํานวนคอกเลี้ยงสุกร
ลั ก ษณะโรงเรื อ นและอุ ป กรณ ก ารเลี้ ย งสุ ก ร รวมถึ ง
โรงเรือนจําหนายสุกร ระบบและอุปกรณการเคลื่อนยาย
สุกร อุปกรณการใหน้ําและการใหอาหาร อุปกรณพื้นฐาน
ในการจัดการของเสีย และระบบโรงเรือนเลี้ยงสุกรที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
Basic knowledge for swine house construction,
physical environment of swine house, basic
requirement of swine house and environmental
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สศ 390 การปฏิบัติงานฟารมสัตวปก
AS 390 Poultry Farm Practice
วิชาบังคับกอน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
Prerequisite : AS 290 Farm Practice
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตสัตวปีก เพือ่
ความรอบร ูแ ละประสบการณ จากหน ว ยงานภายใน
มหาว ิท ยาลั ยฯ โดยความเห็น ชอบของอาจารย ประจํา
หลักสูตร
Arrange for students to work in the poultry
production in order to experience within the
University Farm with an approval of program
committee
สศ 391 การปฏิบัติงานฟารมโคนมและโคเนื้อ
AS 391 Dairy and Beef Farm Practice
วิชาบังคับกอน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
Prerequisite : AS 290 Farm Practice
จัด ใหนัก ศึก ษาไดป ฏิบัติง านทางดา นการผลิต โคนม
และโคเน ือ เพื อ ความรอบร ูแ ละ ประสบการณจาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของ
อาจารยประจําหลักสูตร
Arrange for students to work in the dairy and
beef cattle in order to gain experience within
the University Farm with an approval of
program committee

5

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
temperature control, swine housing systems,
how to calculate the requirement of swine
pens, house and equipment of swine including
shipping loading swine house, chasing swine
systems and equipment, drinking and feeding
equipment, basic equipment of waste
management and environment-friendly swine
housing systems
สศ 390 การปฏิบัติงานฟารมสัตวปก
AS 390 Poultry Farm Practice
วิชาบังคับกอน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
Prerequisite : AS 290 Farm Practice
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตสัตวปก เพื่อ
ความรอบรูและประสบการณจากฟารมสัตวปกภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ โดยความเห็ น ชอบของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
Arrange for students to practice in the poultry
production in order to experience within the
poultry Farm with an approval of program
committee
สศ 391 การปฏิบัติงานฟารมโคนมและโคเนื้อ
AS 391 Dairy and Beef Farm Practice
วิชาบังคับกอน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
Prerequisite : AS 290 Farm Practice
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตโคนม โค
เนื้ อ กระบื อ แพะและแกะ เพื่ อ ความรอบรู แ ละ
ประสบการณจากฟารมโคนม-โคเนื้อภายในมหาวิทยาลัย
ฯ โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
Arrange for students to work in the dairy beef
cattle, buffalo, goat and sheep production in
order to gain experience within the dairy-beef
Farm with an approval of program committee
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สศ 392 การปฏิบัติงานฟารมสุกร
AS 392 Swine Farm Practice
วิชาบังคับกอน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
Prerequisite : AS 290 Farm Practice
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตสุกร เพื่อ
ความรอบร ูแ ละประสบการณ จ ากหน ว ยงานภายใน
มหาว ิท ยาลั ยฯ โดยความเห็ นชอบของอาจารย ประจํา
หลักสูตร
Arrange for students to work in the swine
production in order to gain experience within the
University Farm with an approval of program
committee

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 392 การปฏิบัติงานฟารมสุกร
AS 392 Swine Farm Practice
วิชาบังคับกอน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม
Prerequisite : AS 290 Farm Practice
จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานทางดานการผลิตสุกร เพื่อ
ความรอบรู แ ละประสบการณ จ ากฟาร ม สุ ก รภายใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของอาจารยป ระจํ า
หลักสูตร
Arrange for students to practice in swine
production in order to gain experience within the
swine farm with an approval of program
committee

5.6.6 เปลี่ยนรหัสวิชา / เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 11 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่
1

รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 401 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก
AS 401 Poultry Nutrition and Feeding
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition
สรีร วิท ยาระบบยอ ยอาหารของสัต วปีก โครงสราง
ส ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ภ ช น ะ ช น ิด ต า ง ๆ แ ล ะ
กระบวนการเมตาโบลิซึมของคารโบไฮเดรตไขมัน
โ ป ร ต ีน ไ ว ต า ม ิน แ ร ธ าต ุอ าหา รพล ัง งา นสาร
เพิ่ ม เต ิม ในอาหารส ัต ว ว ัต ถุ ด ิบ อาหารส ัต ว ก าร
ประกอบสูตรอาหารสัตวและการใหอาหาร
Digestive physology, including nutrients
composition and metabolism of
carbohydrate, lipid, protein, vitamin, mineral,
energy source, feed additive, feedingredients,
feed formulation and feeding

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 301 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก
AS 301 Poultry Nutrition and Feeding
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition
สรี ร วิ ท ยาระบบย อ ยอาหารสั ต ว ป ก โภชนะ วั ต ถุ ดิ บ
อาหารสัตว สารเสริมในอาหารสัตวปก การใหอาหารสัตว
ปกประเภทตาง ๆ ความตองการโภชนะและการประกอบ
สูตรอาหารสัตวปก
Digestive physology, nutrient, feed ingredient,
feed additive in poultry feed, various types of
poultry feeding, nutrient requirement, feed
formulation for poultry
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รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 402 โภชนศาสตรและการใหอาหารโค
AS 402 Cattle Nutrition and Feeding
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
Prerequisite : AS 200 Principles of Animal
Nutrition ก า ร ย อ ย อ า ห า ร สั ต ว เ คี ย ว เ อื อ ง
กระบวนการสรีรวิทยา กระบวนการทางเคมี และ
การ เปลี่ ย นแปลงทางเคม ีที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช 
อาหารให เ ปน ประโยชน ตอ รา งกาย ประเภทของ
อาหารว ิธ ี ตรวจสอบ และประเม ิน คุ ณ ค า อาหาร
ความต อ งการโภชนะ การคิ ด คํ า นวณสู ต รอาหาร
สําหรับโคอายุตาง ๆ
Ruminant digestion, physiological processes,
chemical processes and chemical changes
associated with feed utilization, type of feed,
feed analysis and evaluation, nutrient
requirement, feed formulation for various
ages of cattle

สศ 403 อาหารและการใหอาหารสุกร
AS 403 Swine Feeds and Feeding
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition
ระบบทอ ทางเดินอาหารสุกร การยอ ยและการดูด
ซึม อาหารพวกคารโ บไฮเดรท ไขมัน และโปรตีน
การเปล ี่ย นแปลงทางเคม ีที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
อาหารใหเปนประโยชนตอรางกาย ความ ตองการ
พลังงาน โปรตีน แรธาตุ และไวตามิน ประเภทของ
อาหาร การตรวจสอบและประเม ิน คุ ณ ค า ของ
อาหาร ระบบการใหอาหารสุกร ความเป็นพิษของ
อาหาร การค ิด คํ า นวณสู ต รอาหารส ํา หรั บ สุ ก ร
ประเภทและอายุตาง ๆ

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 302 โภชนศาสตรและการใหอาหารโค
AS 302 Cattle Nutrition and Feeding
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
Prerequisite : AS 200 Principles of Animal
Nutrition สภาพและปญหาการเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้องใน
เขตรอน ระบบยอยอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง ขบวนการกิน
และการบดเคี้ยวอาหารของสัตวเคี้ยวเอื้อง จุลินทรียใน
กระเพาะรูเมน วัตถุดิบอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง อาหารขน
อาหารหยาบสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง การวิเคราะหโภชนะ
ในวัตถุดิบอาหารสัตว ความตองการโภชนะในโค การ
ประกอบสูตรอาหารสําหรับโคในชวงอายุตางๆ
Situation and problems of ruminants production
in the tropics, digestion system in ruminants,
ingestion and mastication in ruminants,
microorganisms in the rumen, feed resources for
ruminants, concentrate feeds and roughages for
ruminants, chemical analysis of feed resources,
nutrients requirements for cattle, feed
formulation for each stages of cattle
สศ 303 อาหารและการใหอาหารสุกร
AS 303 Swine Feeds and Feeding
วิชาบังคับกอน : สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน
Prerequisite : AS 200 Basic Animal Nutrition
ระบบทางเดินอาหารสุกร การยอยและการดูดซึมอาหาร
พวกคารโบไฮเดรท ไขมันและโปรตีน การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีที่เกี่ยวของกับการใชอาหารใหเปนประโยชนตอ
รางกาย ความตองการโภชนะ ประเภทของอาหาร การ
ตรวจสอบและประเมินคุณคาของอาหาร ระบบการให
อาหารสุกร ความเปนพิษของอาหาร การคํานวณสูตร
อาหารสําหรับสุกร
Swine gastrointestinal system, digestion and
absorption of nutrients such as carbohydrate, fat
and protein, chemical changes associated with
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รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
Principles of pig gastrointestinal tract,
digestion and absorption of nutrients such as
carbohydrate, fat and protein, chemical
changes associated with feed utilization,
requirements for energy, protein, vitamins,
minerals, type of feed, analysis and
evaluation of feed, pig feeding system,
toxicity of feed, feed formulation for swine
of different types and age
สศ 410 การสืบพันธุและการผสมเทียมในสัตวเลี้ยง
AS Reproduction and Artificial Insemination
in Farm Animal
วิชาบังคับกอน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตวเลี้ยง
Prerequisite : AS 310 Anatomy and
Physiology of Farm Animals
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบ พัน ธุ ระบบ
ตอมไรทอที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุวงรอบการเปนสัด
การตกไข การผสมพันธุ การตั้งทองและการคลอด
การรี ด เก็ บ น้ํ า เชื้ อ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารต า ง ๆ ที่
เกี่ยวกับการผสมเทียม โรคและปญหาที่เกี่ยวของกับ
การสืบพันธุ
Principles of anatomy and physiology of the
reproductive system, endocrine system
related to the reproductive system, estrous
cycle, ovulation, fertilization, pregnancy and
parturition, semen collection, techniques
and methods related to artificial
insemination, diseases and problems related
to reproduction

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
feed utilization, nutrient requirements, type of
feed, analysis and evaluation of feed, swine
feeding system, toxicity of feed, feed formulation
for swine

สศ 310 การสืบพันธุและการผสมเทียมในสัตวเลี้ยง
AS Reproduction and Artificial Insemination in
Farm Animal
วิชาบังคับกอน : สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตวเลี้ยง
Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of
Farm Animals
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ ระบบตอมไร
ทอที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุวงรอบการเปนสัด การตกไข
การผสมพั น ธุ การตั้ ง ท อ งและการคลอด การรี ด เก็ บ
น้ําเชื้อ เทคนิคและวิธีการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผสมเทียม
การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการ
เจริ ญ พั น ธุ ข องปศุ สั ต ว เช น การย า ยฝากตั ว อ อ น การ
โคลนนิ่ง เซลลตนกําเนิด โรคและปญหาที่เกี่ยวของกับ
การสืบพันธุ
Principles of anatomy and physiology of the
reproductive system, endocrine system related
to the reproductive system, estrous cycle,
ovulation, fertilization, pregnancy and
parturition, semen collection, techniques and
methods related to artificial insemination, use of
modern technology to enhance the reproductive
performance of livestock such as embryo
transfer, cloning, stem cells, diseases and
problems related to reproduction
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รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว
AS 411 Animal Growth
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ลักษณะของการเจริญเติบโตของรางกาย รวมทั้งการ
เจริญเติบโตของเนื้อเยื่อตาง ๆ ของรา งกาย ปัจ จั ย
ที ค วบคุ ม และมี อิท ธิ พ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โต ทั ง
ทางดา นอาหาร สรีร วิ ท ยาและ สภาพแวดลอม
การเจริญเติบโตของรา งกายที่มีผลตอการสืบพันธุ
ซากสัตว และการใหผ ลผลิตศึก ษา ถึงสารเรงการ
เจริญเติบโตของรางกายสัตว
The nature of the body growth, including the
growth of various tissues of the body, factors
that control and influence the growth such
as feed, physiology and environment, growth
of the body affecting reproduction, carcass
and yields, study of effect of growth
promoters on animals
สศ 440 การเลี้ยงสัตวปกเฉพาะอยาง
AS 440 Selected Poultry Production
วิชาบังคับกอน : สศ 241 การผลิตสัตวปีก
Prerequisite : AS 241 Poultry Production
ระบบการผลิตครบวงจรของสัตวปีกที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐก ิจ อ ื่น ๆ เช น เป ็ด ห า น นกกระทา
นกกระจอกเทศ ไกพืน เมือ ง โดยมีก ารศึก ษาท ุก
ระยะ เชน ระยะกก ระยะเจริญ เติบโต ใหผลผลิต
ไข ระยะพอแมพันธ ความตองการตลาดแปรรูป มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Production system of domestic poultry such
as duck, goose, quail, orstich, native chicken,
in various stages including hatchery, growth,
egg production, breeding, processing
market’s need, field trip

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว
AS 311 Animal Growth
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ลั ก ษณะของการเจริ ญ เติ บ โตของร า งกาย รวมทั้ ง การ
เจริ ญ เติ บ โตของเนื้ อ เยื่ อ ต า ง ๆ ของร า งกาย ป จ จั ย ที่
ควบคุ ม และมี อิ ท ธิ พ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โต ทั้ ง ทางด าน
อาหาร สรีรวิทยาและสภาพแวดลอม การเจริญเติบโต
ของรางกายที่มีผลตอการสืบพันธุ ซากสัตว กลไกของสาร
เร ง การเจริ ญ เติ บ โตของร า งกายสั ต ว แ ละการวั ด
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว
The nature of the body growth, including the
growth of various body tissues, factors that
control and influence the growth such as feed,
physiology and environment, growth of the body
affecting reproduction, carcass and yields,
mechanism of growth promoters in animals and
meausurement of animal growth performances
สศ 340 การเลี้ยงสัตวปกเฉพาะอยาง
AS 340 Selected Poultry Production
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบการผลิตครบวงจร โรงเรือนและอุปกรณ อาหาร
และการใหอาหาร การจัดการผสมพันธุและการฟกไขของ
สั ต ว ป ก ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ เช น ไก
พื้นเมือง เปด หาน นกกระทา ไกงวง นกกระจอกเทศ
เปนตน
Integrated production system, house and
equipment, feed and feeding, management of
breeding and hatching of other economically
important poultry such as native chicken, duck,
quail, turkey, ostrich
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รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 451 การจัดการฟารมสัตวปก
AS 451 Poultry Farm Management
วิชาบังคับกอน : สศ 241 การผลิตสัตวปีก
Prerequisite : AS 241 Poultry Production
ระบบการจัดการฟารมสัตวปีก การดําเนินงานของ
ก ิจ การเล ี้ย งสั ต ว ป ีก การว ิว ัฒ นาการ ใหม ๆ ซึ่ ง
เกี่ ย วก ับ อ ุต สาหกรรมเล ี้ย งไก การวางแผนธุ ร กิจ
การเลี้ย งสัตวปีก การบริหารจัดการดา น การผลต
สั ต ว ป ีก ระบบอุ ต สาหกรรมท ี่เ กี่ ย วข อ ง และการ
จัดการในการเลี้ยงสัตวปีกในระยะตาง ๆ
Management of poultry farms, operation of
the poultry business, the new development
related to the poultry industry, planning for
poultry business, management in poultry
production system, related industries, and
management of poultry raising in each stage
สศ 456 การฟกไขและการจัดการโรงฟก
AS 456 Incubation and Hatchery
Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติการฟักไข และความเป็นมาของการฟักไข
ประเภทตาง ๆ ระบบสืบพันธุ เพศผ เพศเมีย การ
สรางไขและโครงสรางของไข ระบบควบคุมการ
ทํางานของตอมไรทอ การพัฒนาการของ ตัวออน
สรีรวิทยาของตัวออน การผสมพันธุสัตวปีกและ
การผสมเทียม การเริมตนฟักไขชนิดและรูปแบบ
ของตูฟักไข การจัดการกอนการฟก ระยะฟกไขและ
หลังการฟกไข การอนุบาลลูกไกเกิดใหม
History and origin of hatching eggs,
reproductive system of males and females
and egg formation, endocrine system,
development of the embryo, physiology of
the embryo, poultry breeding and artificial

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 351 การจัดการฟารมสัตวปก
AS 351 Poultry Farm Management
วิชาบังคับกอน : สศ 241 การผลิตสัตวปก
Prerequisite : AS 241 Poultry Production
ระบบและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิต
สัตวปก ระบบการปองกันภัยทางชีวภาพ การเลี้ยงและ
การจั ด การดานการผลิตสัต วป กในระบบอุตสาหกรรม
สมัยใหม การฟกไขและการจัดการโรงฟก และการวาง
แผนการผลิต
Systems and standards related to poultry
industry, biosecurity system in poultry farm,
production and management of modern poultry
industry, incubation and hatchery management,
production planning

สศ 356 การฟกไขและการจัดการโรงฟก
AS 356 Incubation and Hatchery Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความเปนมาของการฟกไข ระบบสืบพันธุเพศผูเพศเมีย
การสรางไข การพัฒนาการของตัวออน สรีรวิทยาของตัว
ออน การผสมพันธุสัตวปกและการผสมเทียม ชนิดและ
รู ป แบบของตู ฟ ก ไข การจั ด การก อ นการฟ ก ระยะฟก
และหลัง การฟก ไข การจั ดการโรงฟ กไข แ บบสมัยใหม
การสุขาภิบาลโรงฟกไข
History of egg incubation and hatchery,
reproductive system of males and females, egg
production, development and physiology of
avian embryos, poultry breeding and artificial
insemination, types and forms of hatchery,
management before hatching, period after
hatching and nursing newborn chicks,
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รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
insemination, how to start hatching, types
and forms of hatchery, management before
hatching, period after hatching and nursing
newborn chicks
สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตวปก
AS 471 Poultry Diseases and Sanitation
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None การสุขาภิบาลวัคซีน และการ
ใชวัคซีนการสุขาภิบาล การฟักไข ยาและการใชยา
ควบคุม และรักษาโรคสัตวปีก โรคระบาดติดตอ
จากเชือจุลินทรีย โดยศึกษาอาการของโรคจากการ
ผาซาก และการวินิจฉัยทางแบคทีเรีย และทางปารา
สิตวิทยา
Sanitation, vaccines and vaccination,
hatching, sanitation, drugs and drug use for
controlling and treatment of poultry
diseases, disease transmission, the study of
disease symptoms and diagnosis, necropsy
study
สศ 472 โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ
AS 472 Cattle Diseases and Sanitation
วิชาบังคับกอน : สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตวเลี้ยง และ ชว 330 จุลชีววิทยา
Prerequisite : AS 310 Anatomy and
Physiology of Farm Animals
BI 330 Microbiology
โรคและปรส ิตที่ เ กิ ดก ับโค-กระบื อ ในประเทศไทย
หลักการสุขาภิบาลภายในฟารม
Common diseases and parasites in cattle and
Buffalo in Thailand, principles of sanitation
within the farm

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
management of modern hatchery, sanitation of
hatchery

สศ 371 โรคและสุขาภิบาลสัตวปก
AS 371 Poultry Diseases and Sanitation
วิชาบังคับกอน : ชว 330 จุลชีววิทยา
Prerequisite : BI 330 Microbiology การปองกันและ
การสุขาภิบาลโรคสัตวปก ระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในการควบคุมโรค การใชวัคซีน ยาและการใชยา
ควบคุมและปองกันโรคสัตวปก โรคและพยาธิของสัตวปก
การเก็บตัวอยาง การตรวจวินิจฉัย การปองกัน และการ
ควบคุมโรคที่สําคัญ
Prevention and sanitation of poultry disease,
biosecurity system for diseases control, vaccine
usage, drugs and drug usage to control and
prevention of poultry disease, diseases and
parasites of poultry, sampling, diagnosis, prevention
and control of important poultry diseases
สศ 372 โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ
AS 372 Cattle Diseases and Sanitation
วิชาบังคับกอน : สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตวเลี้ยง และ ชว 330 จุลชีววิทยา
Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology of
Farm Animals
BI 330 Microbiology
หลักการสุขาภิบาลและการปองกันโรคภายในฟารม โรค
และปรสิ ต ที่ สํ า คั ญ ที่ พ บในโค-กระบื อ ในประเทศไทย
รวมถึงการวินิจฉัยโรค การปองกันและการแกไขปญหา
เบื้องตน
Principles of sanitation and disease control in
cattle farm, important cattle and buffalo diseases
and parasites in Thailand, including diagnosis,
prevention and primary problem solving
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รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร
AS 473 Swine Diseases and Sanitation
วิชาบังคับกอน : สศ 310 กายวิภาคและสรรวิทยา
ของสัตวเลีย้ ง และ ชว 330 จุลชีววิทยา
Prerequisite : AS 310 Anatomy and
Physiology of Farm Animals BI 330
Microbiology
โรคและพยาธิที่สําคัญของสุกรอาการของโรควิธีการ
ตรวจวินิจฉัยโรคการปองกันกําจัดสภาพทีถูก
สุขาภิบาลในฟารมการรักษาความสะอาดของ
โรงเรือนอุปกรณและเครืองใชตาง ๆ การ กําจัดของ
เสียภายในฟารม
Major diseases and parasites of pigs, disease
diagnosis and control measures, sanitary
conditions on farms, cleaning house,
equipment and accessories and waste
management within the farm

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 373 โรคและสุขาภิบาลสุกร
AS 373 Swine Diseases and Sanitation
วิชาบังคับกอน : สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตวเลี้ยง และ ชว 330 จุลชีววิทยา
Prerequisite : AS 210 Anatomy and Physiology
of Farm Animals BI 330 Microbiology
การปองกันและการสุขาภิบาลโรคสุกร ระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการควบคุมโรค การใชวัคซีน ยา
และการใชยาควบคุมและปองกันโรคสุกร โรคและพยาธิ
ของสุกร การเก็บตัวอยาง การตรวจวินิจฉัย การปองกัน
และการควบคุมโรคที่สําคัญ
Prevention and sanitation of swine disease,
biosecurity system for diseases control, vaccine
usage, drugs and drug usage to control and
prevention of swine disease, diseases and
parasites of swine, sampling, diagnosis,
prevention and control of important swine
diseases

5.6.7 เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่
1

รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 414 การใหนม
AS 414 Lactation
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
กายวิภ าคและสรีร วิท ยาของเตา นม เมตาโบลิซึม
ของสารอาหารตาง ๆ ในรางกายและ เตานม การ
กลั น สร า งน ํา นม และการข ับ นมฮอร โ มน และ
เอ็นไซมตาง ๆ ทีเกียวของกับการใหนม การใชัฮอร
โมนเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ําานม

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 360 นมและผลิตภัณฑนม
AS 360 Milk and milk products
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
กายวิ ภ าคและสรี ร วิ ท ยาของเต า นม เมตาโบลิ ซึ ม ของ
สารอาหารตาง ๆ ในรางกายและตอมน้ํานม การกลั่น
สรางน้ํานม และการขับนม ฮอรโมนที่เกี่ยวของกับการให
นม ผลิ ต ภั ณ ฑ น มและกระบวนการแปรรู ป น้ํ า นม
มาตรฐานศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ และโรงงานแปรรู ป การ

มคอ. 2

รายวิชาที่

2

194

รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
Anatomy and physiology of the udders,
metabolic absorption of nutrients in the
body and udders, milk synthesis and let
down, hormones and enzymes related to
feeding, use of hormone to increase milk
production

สศ 407 พืชอาหารสัตวและการจัดการแปลงหญา
AS 407 Forage Crops and Pasture
Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความส ํา ค ัญ ของพ ืช อาหารส ัต ว  ล ัก ษณะทาง
พฤกษศาสตร  สว นประกอบทางเคมีแ ละ คุณคา
ทางอาหารของพ ืช อาหารส ัต ว  การเก็ บ ถนอมพื ช
อาหารสัตว ใหใชในฤดูที่ขาดแคลน ไดแก การ ทํา
หญาแหง และหญาหมัก
The importance of forage crops, botanical
characteristics, chemical composition, and
nutritive value of forage crops, preservation
of forage crops for summer use when feed is
shortage such as hay and silage

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ํานม ปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอคุณภาพของผลิตภัณฑนม
Anatomy and physiology of the udders,
nutrients metabolism in the body and
mammary gland, milk synthesis and secretion,
hormones related to lactation , Milk processing
and dairy products, standards of milk collection
center and milk processing plant, milk testing
and quality control, factors affecting quality of
dairy products
สศ 308 พืชอาหารสัตวและการจัดการอาหารหยาบ
AS 308 Forage Crops and Roughage
Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสําคัญของพืชอาหารสัตว ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ส ว นประกอบทางเคมี แ ละคุ ณ ค า ทางอาหารของพื ช
อาหารสัตว การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว ไดแก การทํา
หญาแหง และหญาหมัก การจัดการอาหารหยาบ
The importance of forage crops, botanical
characteristics, chemical composition and
nutritive value of forage crops, preservation of
forage crops such as hay and silage, roughage
Management
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5.7 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกเลือก
5.7.1 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 16 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
สศ 432 การปรับปรุงพันธุสัตวปก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ชว 340 พันธุศาสตรเบื้องตน หรือ
เทียบเทาตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
วิชาบังคับกอน : ชว 340 พันธุศาสตรเบื้องตน หรือ เทียบเทาตามความเห็นชอบของ
อาจารยประจําหลักสูตร
หลักการถายทอดทางพันธุกรรมของสัตวปก เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของสัตวปก ให
สอดคลองกับความตองการของตลาด โดยใชหลักพันธุศาสตร การผสมพันธุ การบันทึกประวัติและ
การวิเคราะหขอมูลการคัดเลือก
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 432 Poultry Breeding and Improvement
3 (2-3-5)
Prerequisite : BI 340 Introduction to Genetics or
equivalence as as approved by programcommittee
Principles of genetic transfer in poultry, techniques to improve the quality
of poultry in accordance with market demand, using the principles of genetics,
breeding records and analysis of data selection
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 2
สศ 441 การเลี้ยงสัตวปกสวยงาม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ธรรมชาติ วิธีการและปจจัยในการผลิตสัตวปกสวยงามชนิดตาง ๆ รวมถึงระบบการผสม
พันธุ ปรับปรุงพันธุ การเลี้ยงดูการใหอาหาร การคัดเลือก การจัดการ การตลาด และกฎหมายที่
เกี่ยวของมีการปฏิบัติงานฟารมสัตวปกสวยงามในมหาวิทยาลัย การศึกษานอกสถานที่ เชน การเยี่ยม
ชม กิจการฟารมทั้งของภาคเอกชนและรัฐบาล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 441

Fancy Birds Raising
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Nature, methods and factors in the production of various types of fancy
birds, including mating system, breeding, feed, feeding, selection, management,
marketing and related law, practical session in the University poultry farm, field trips
such as visiting farms of private or government sector
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)

รายวิชาที่ 3
สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษไกพื้นเมือง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พันธุและลักษณะประจําพันธุของไกพื้นเมืองไทย ความสําคัญทางเศรษฐกิจการเลี้ยงและ
การจัดการ เทคนิคการผสมและปรับปรุงพันธุไกชน โรคและการสุขาภิบาล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 443 Native Chickens Conservation and Raising
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Breeds and characteristics of native Thai chicken, economic importance,
mating and breeding techniques for fighting cocks disease and sanitation
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 4
สศ 444 การผลิตไกเพื่อการคา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การผลิตไกเปนการคาทุกชนิด เชน ไกเนื้อ ไกไข ไกพื้นเมือง ไกสวยงาม ตลอดชีพจักร
เชน ระยะไกเล็ก ไกรุน ไกพอแมพันธุ ปูยาพันธุ การฟกไขและตูฟก รวมทั้งศึกษาทางดานกายวิภาค
และสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธุ โรงเรือนอุปกรณ การแปรรูปผลผลิต การตลาด มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 444

Commercial Chicken Production
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Mass production of commercial broiler, layers, Thai native chicken, all kinds
of beautiful native birds throughout the life cycle, such as chicken and chicken breeder
grandparents, hatching and hatching cabinet, anatomy and physiology, breeding,
housing and equipment, processing, marketing and field trips
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 5
สศ 461 เทคโนโลยีไขและเนื้อสัตวปก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางของไขทั้งฟอง องคประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางฟสิกส และเคมีของไข
คุณสมบัติทางชีววิทยา การตรวจสภาพไข คุณภาพและมาตรฐานของไข การใชไขในอุตสาหกรรมตาง
ๆ โครงสรางสวนประกอบของเนื้อไก คุณคาทางโภชนาการของเนื้อไก สินคาไกและสัตวปกอื่น ๆ
โรงงานฆาไก และระบบงานตาง ๆ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห0)
AS 461 Poultry Eggs and Meat Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
The structure of the egg, chemical composition, physical and chemical
properties of eggs, as well as biological properties, egg inspection, quality and
standards of the eggs, using eggs in various industries, structure of chicken parts,
nutritional value of chicken, poultry products and poultry slaughter plants, and other
various systems
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 6
สศ 483 การบริหารธุรกิจและการตลาดของสัตวปก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : สศ 241 การผลิตสัตวปก หรือ
เทียบเทาตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
พันธุสัตวปกและผลิตภัณฑที่ตลาดนิยม การบริหารการลงทุนดานการผลิตและการตลาด
สัตวปก การประเมินอนาคตดานการผลิตและการตลาด งานดานการขาย การวิจัยธุรกิจและการตลาด
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การตลาดตางประเทศ การศึกษาวิเคราะหตาง ๆ เชน ดานลูกคา ดานคูแขงขัน ดานสวนแบงตลาด
ดานกําไร ดานกลยุทธ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 483 Poultry Marketing and Business Administration
3 (2-3-5)
Prerequisite : AS 241 Poultry Production or
equivalence as approved by program committee
Poultry breeds and products as market’s need, investment administration
of poultry production and marketing, forcasting evaluation in production and
marketings, marketing and business research, international marketings, varous analyses
such as customer, competitor, market share, profit, strategy and field trip
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 7
สศ 484 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟารมสัตวปก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระเบียบที่เ กี่ยวข องกับ การเลี้ย งสัตวปก มาตรฐานฟารมการเลี้ยงสัตวปก ชนิด และ
ประเภทต า ง ๆ ระบบประกั น คุ ณ ภาพการผลิ ต เช น GAP, HACCP, Animal Welfare ฯลฯ
การควบคุมการใชยา และสารตกคางในเนื้อไก การประเมินระบบการผลิตเพื่อใหไดมาตรฐานสากล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 484

Quality System and Poultry Farm Standardization
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Regulations relating to poultry production, standards for poultry farms,
types of production, quality assurance system (ISO, GFP, Animal Welfare, etc.) drug
control and residues in meat, poultry production systems and assessment to meet
international standards
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
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รายวิชาที่ 8
สศ 485 การประกวดและตัดสินสัตวปก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักวิธีการตัดสินและการใหคะแนนสัตวปกประเภทตาง ๆ เชน พันธุเนื้อ พันธุไข พันธุสวยงาม การ
เตรียมสัตวปกเพื่อเขาประกวดใหนักศึกษาไดฝกหัดตัดสิน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 485 Poultry Contest and Judging
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Method of judging and rating of different kinds of poultry breeding such as
egg type, meat type or fancy type, poultry preparation for a contest
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 9
สศ 462 การผลิตน้ํานมคุณภาพดี
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสของน้ํานม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ํานมกอนแปรรูป
มาตรฐานการแปรรูป สุขศาสตรของน้ํานม ปญหาในระบบการผลิตน้ํานม และวิธีแกไข
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 462 Production of High Quality Milk
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Chemical and physical properties of milk, change of milk quality before
processing, standard of milk processing, hygiene of milk, problems and solutions in
milk production
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 10
สศ 486 การประกวดและตัดสินโค-กระบือ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พันธุและสมาคมพันธุ การตัดสินและการคัดเลือกโค-กระบือ รูปรางและลักษณะของ
พันธุตาง ๆ เกณฑการตัด สิน การใชร ะบบคะแนน การเตรียมโค-กระบือเขาประกวด และการจัด
ประกวดโค-กระบือมีชีวิต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 486

Cattle and Buffalo Contest and Judging
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Breeds and cattle breed associations, judging and selection of cattle and
Buffalo, conformation and characteristics of various breeds, criteria and scoring system
preparation of cattle and Buffalo for exhibition and contest
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 11
สศ 353 การจัดการอาหารสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของอาหารสัตว การรักษาคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว สารพิษในวัตถุดิบ
อาหารสัตว สารพิษที่เกิดจากเชื้อราในอาหารสัตว การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ การคํานวณสูตร
อาหารสัตว การจัดการโรงงานผสมอาหารสัตว แมลงศัตรูอาหารสัตว มีการศึกษานอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 353 Animal Feed Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
The importance of animal feed, the quality of feedstuffs, toxins in feedstuffs
caused by fungus, toxins in animal feed, quality inspection of feedstuffs, the feed
formulation, feed mill management, feed inspection, field trips
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 12
สศ 393 การปฏิบัติงานหองปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว
1 (0-3-1)
วิชาบังคับกอน : สศ 290 การปฏิบัติงานฟารม หรือ
เทียบเทาตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
จั ด ให นั ก ศึ ก ษาได ก ารปฏิ บั ติ ง านในห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห ก ารอาหารสั ต ว ก ารใช
เครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรพื้นฐานและการเตรียมสารเคมีสําหรับการวิเคราะหการเก็บ
ตัวอยางการเตรียมตัวอยางอาหาร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห)
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AS 393

Animal Nutrition Laboratorial Practice
1 (0-3-1)
Prerequisite : AS 290 Farm Practice or
equivalent as approved by program committee
Arrange for students to work in the feed analysis laboratory, learning how
to use basic scientific equipment and preparation for chemical analysis, feed sampling
and preparation
(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week)
รายวิชาที่ 13
สศ 405 โภชนศาสตรและการใหอาหารมา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน หรือ
เทียบเทาตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
สรีรวิทยาของระบบยอยอาหาร โภชนะและความตองการโภชนะ พฤติกรรมการกิ น
อาหาร และการควบคุมปริมาณอาหารที่กิน ความสัมพันธระหวางโภชนะ โรค และการใหอาหารมา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 405 Horse Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or
equivalent as approved by program committee
Physiology of the digestive system, nutrients and nutrient requirement,
rating behavior and feed intake control, the relationship between nutrients and
diseases, horses feeding
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
รายวิชาที่ 14
สศ 406 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน หรือ
เทียบเทาตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
สรีรวิทยาของระบบยอยอาหารโภชนะและความตองการโภชนะพฤติกรรมการกินอาหาร
และการควบคุมปริมาณอาหารที่กินความสัมพันธระหวางโภชนะโรคและการใหอาหารสัตวปา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 406

Wildlife Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry or
equivalent as approved by program committee
Physiology of the digestive system, nutrients and nutrient requirement,
eating behavior and feed intake control, the relationship between nutrients and
diseases, wildlife feeding
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
รายวิชาที่ 15
สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัติความเป นมาของอุตสาหกรรมอาหารสั ตว ชนิดและการทํ างานของเครื่ องมื อ
อุ ป กรณ ที่ใช ในโรงงานอาหารสั ตว การสุมและการควบคุ มคุ ณภาพวัตถุ ดิบ และอาหารสําเร็ จ รู ป
รูปแบบและการจัดการในโรงงานอาหารสัตว การผสมลวงหนา อาหารและวัตถุดิบชนิดเหลว การ
สูญเสียปริมาณอาหารในโรงงาน และการตลาดอาหารสัตว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 455 Feed Manufacturing Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
History of the feed industry, types of tools and equipment used in feed
mill, sampling and quality control of raw materials and processed feed, patterns and
management in the feed mill, a pre-mixed, liquid feed and raw materials, the loss of
feed in factories and animal feed markets
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
รายวิชาที่ 16
สศ 480 กฎหมายอาหารสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติอาหารสัตว กฎกระทรวงและระเบียบเกี่ยวกับอาหารสัตว
และโรงงานอาหารสัตว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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AS 480

Feed Law
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
General law, law, act and regulations related to animal feed and feed mill
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
5.7.2 ย า ยรายวิ ช าไปอยูวิช าแกน โดยมีการเปลี่ย นรหัส วิช าและคํา อธิบ ายรายวิ ช า
จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้

รายวิชาที่
1

รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว
AS 481 Livestock Business Management
วิชาบังคับกอน : สศ 240 หลักการเลีย้ งสัตว หรือ
กจ 200 ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ หรือ เทียบเทาตาม
ความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
Prerequisite : AS 240 Principles of Animal
Husbandry orMG 200 Introduction to
business or equivalent as approved by
program committee
ความสําคัญขอบเขตและจริยธรรมของนักการ
จัดการธุรกิจปศุสตั ว ระบบองคกรกระบวนการ
จัดการ ดานการเงินบัญชี การผลิต เศรษฐศาสตร
การลงทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจปศุสัตว
การตลาดภายในและตางประเทศ
The importance of boundaries and ethics,
business management, enterprise systems,
livestock production accounts for the
financial management, economics,
investment, and return the cattle
business. Domestic and international
markets
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self
Study 5 hours /week)

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว
3 (2-3-5)
AS 480 Livestock Business Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร และการจัดการเชิงธุรกิจใน
ระบบการผลิ ต ปศุ สั ต ว ตลาดสิ น ค า ปศุ สั ต ว การ
ตัดสินใจในการลงทุน การวางแผนธุรกิจ รวมถึง ปศุ
สัตวเชิงธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน การประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการธุรกิจ การทําตลาด
สื่ออิเลกทรอนิกส
Econiomic concept and business
management in livestock production systems,
marketing of livestock products, decision
making for invesment, business planning,
business livestock production through supply
chain, application of software in business
management, e-commerce marketing
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study
5 hours /week)
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5.7.3 ยายรายวิชาไปเปนวิชากลางของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
สศ 457 การจัดการโรงฆาสัตวและผลิตภัณฑ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความเป น มาและลั กษณะของการดําเนิน กิจ การโรงฆาสัตวในประเทศไทย ระเบี ย บ
ขอบังคับ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการโรงฆาสัตว ความสําคัญของระบบ GMP
(Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), และระบบ
อื่น ๆ ในโรงฆาสัตว และผลิตภัณฑ การวางผังและการจัดการในโรงฆาชําแหละสัตว การจัดการของ
เสีย ปญหาและอุปสรรคในการฆาและชําแหละ และแปรรูป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 457 Slaughterhouse and Animal Products Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
History and slaughterhouse operations in Thailand, the importance of GMP
(Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) and other
system for slaughter products, planning and management of slaughterhouses, waste
management in slaughterhouse and processing plant
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
5.7.4 ปรับปรุงรายวิชา โดยเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่
1

รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 450 การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมปศุสตั ว
AS 450 Environmental Management in
Livestock Farm
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในเขตรอนชื้นอิทธิพล
ของอุณ หภูมิแ สงการระบายอากาศตอ ตัวสัตว
การจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงเรือนเลี้ย งสัตว
การบํ า บ ัด ของเสี ย จากฟาร ม และแนวทางการ
นํามาใชประโยชนการจัดการพื้นที่ฟารมปศุสัตว
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมสิง่ แวดลอม
General climate in the tropics, influences
of temperature, light and ventilation on
the animal, environmental management in

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 450 การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมปศุสตั ว
AS 450 Environmental Management in
Livestock Farm
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สิ่งแวดลอมและความซับซอนของสิ่ง แวดลอม การ
สร า งความร อ นและการเผาผลาญสารอาหารใน
รางกาย รายละเอียดของชวงอุณหภูมิ ความชื้น และ
อุณหภูมิของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อุณหภูมิของ
สภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ สั ต ว เ ลี้ ย ง การ
สู ญ เสี ย ความร อ น ความเครี ย ดจากความร อ น
ความเครี ย ดจากความเย็ น และการจั ด การ
ความเครี ย ดในฟาร ม ปศุ สั ต ว แสงและการจั ด การ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การควบคุ ม สิ่ ง แวดล อ ม
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animal houses farm waste management
and utilization, area management in animal
farm, and laws relating to environmental
control

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

5.7.5 ปรับปรุงรายวิชา โดยเปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่
1

รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 303 ไขมันในอาหารสัตว
AS 303 Fat in Animal Nutrition
วิชาบังคับกอน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
Prerequisite : CH 320 Fundamental
Biochemistry
ความสํา คัญ ของไขมัน ไขมัน จากพืช และไขมัน
จากสัต ว ทางเคมี ชีว เคมีแ ละโภชนะ การยอย
การดูดซึมและการขนสงไขมันของสัตวกระเพาะ
เด ี่ย วและสั ต ว เ คี้ ย วเอื้ อ ง กรดไขมั น ที่ จํ า เป ็น ใน
อาหารส ัต ว  และการใช ไ ขม ัน ในอาหารสัต ว 
รวมถึง การขาดและการเสริมกรดไขมัน ทีจําเป็น
ใน อาหารสัตว
Importance of fat, fat from vegetable and
animal, chemical, biochemical and nutrient
digestion, absorption and transport of fat in
monogastric animals and ruminants,
essential fatty acids in animal feed, and fat
in animal feed

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว
AS 401 Fat in Animal Nutrition
วิชาบังคับกอน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน
Prerequisite : CH 320 Fundamental
Biochemistry
ความสําคัญของไขมัน แหลงไขมัน การยอย การดูด
ซึมไขมันในสัตวกระเพาะเดี่ยวและสัตวกระเพาะรวม
กรดไขมันที่จําเปนในอาหารสัตวและการเสริมไขมัน
ในอาหารสัตว
Importance of fat, fat source, fat digestion and
absorption in monogastric animals and
ruminants, essential fatty acids in animal feed
and fat adding in animal feed
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สศ 304 ไวตามินและแรธาตุในอาหารสัตว
AS 304 Vitamins and minerals in Animal
Nutrition
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คุณสมบัติและโครงสรางทางเคมี ขบวนเมตาโบ
ลิซึม หนา ที่ ความตอ งการแหลง ใน ธรรมชาติ
การขาด การเสริมและการเปนพิษของไวตามินและ
แรธาตุแตละชนิด
The properties and chemical structure,
metabolism, functions, requirements,
natural sources of vitamin and minerals,
the lack of vitamins and minerals, toxicity
of vitamins and minerals

สศ 402 ไวตามินและแรธาตุในอาหารสัตว
AS 402 Vitamins and Minerals in Animal
Nutrition
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสําคัญของไวตามินและแรธาตุ คุณสมบัติและ
โครงสรางทางเคมี แหลงไวตามินและแรธาตุ การดูด
ซึมและความเปนพิษของไวตามินและแรธาตุ
Importance of vitamin and minerals,
properties and chemical structure of vitamin
and minerals, vitamin and minerals sources,
absorption and toxicity

5.7.6 ปรับปรุงรายวิชา โดยเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาจํานวน 1
รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่
2

รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 306 เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ชั้ น สู ง เพื่ อ การ
วิเคราะหอาหารสัตว
AS 3 0 6 Advance Scientific Instruments for
Animal Feed Analysis
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความรูพื้นฐานและหลักการทํางานของอุปกรณ
และเครื่องมือวิทยาศาสตรชั้นสูงที่สําคัญในการ
วิ เ คราะห ท างอาหารสั ต ว  การใช อ ุป กรณ แ ละ
เครื่องมื อวิท ยาศาสตรชั้นสูง ในการวิ เ คราะห เ ชิ ง
ปริมาณ และคุณภาพของอาหารสัตว
Basic principles and operation of
equipment and advance scientific
instrument used in the analysis of animal
feed, use of equipment and advance
scientific instruments in the analysis of
quality of animal feeds

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 403 เครื่องมือวิทยาศาสตรชั้นสูงเพื่อการ
วิเคราะหทางสัตวศาสตร
AS 403 Advance Scientific Instruments for
Animal Science Analysis
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความรูพื้นฐานและหลักการทํางานและการใชอุปกรณ
และเครื่องมือวิทยาศาสตรชั้นสูงที่สําคัญ และการใช
อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ชั้ น สู ง ในการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ และคุณภาพทางสัตวศาสตร
Basic principles and operation of equipment
and advance scientific instruments, the using
of equipment and advance scientific
instruments for quality and quantity analysis
in animal science field
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5.7.7 เพิ่มรายวิชาโดยยายจากกลุมวิชาเอกบังคับ เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1
รายวิชา ดังนี้
สศ 420 คอมพิวเตอรเพื่อการปศุสัตว
รายวิชาที่
1

รายวิชาเดิม (2556)
คําอธิบายรายวิชาเดิม
สศ 420 คอมพิวเตอรเพื่อการปศุสัตว
AS 420 Computer for Livestock Production
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ทบทวนการใช ง าน และคํ า สั่ ง ต า ง ๆ ใน
คอมพิวเตอร การจัดการเกี่ยวกับแฟมขอมูล การ
ใชคําสั่งใน spread sheet ในการจัดการฟารม
การเก็บขอมูลภายในฟารมดวย spread sheet
การสร า งแบบฟอร ม การจั ด การภายในฟารม
การประมวลผลขอมูลดวย spread sheet การ
ใช คํ า สั่ ง ในdatabase software ในการจั ด การ
ฟาร ม การสร า งแบบฟอร ม การจั ด การภายใน
ฟาร ม ด ว ย data base การใช ค อมพิ ว เตอร ใ น
การคํานวณสูตรอาหารสัตว โปรแกรมสําเร็จรูป
ในการบริหารงานฟารม
Review of applications and commands on
the computer, dealing with the data file,
using the spread sheet to manage and
storage the farm data, data processing,
farm management data base, computer
for feed formulation, software packages
for farm management
( Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self
Study 4 hours /week)

รายวิชาใหม (2561)
คําอธิบายรายวิชาใหม
สศ 420 คอมพิวเตอรเพื่อการปศุสัตว
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการเก็บขอมูล
การรายงานผล การนําเสนอ การจัดการภายในฟารม
ดวยระบบฐานขอมูล โปรแกรมคํานวณสูตรอาหาร
สัตว โปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารงานฟารม
AS 420 Computer for Livestock Production
Prerequisite : None
Computer software for data collection,
reporting, presentation, farm management
using database system, feed calculation
program, software for farm management
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study
4 hours /week)
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5.7.8 เพิ่มรายวิชาใหม จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
สศ 446 การผลิตสัตวในระบบอินทรีย
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระเบียบและขอกําหนดของระบบเกษตรอินทรียและปศุสัตวอินทรีย การผลิตสัตวเศรษฐกิจ
ประเภทตาง ๆ ในระบบอินทรีย การประยุกตใชสมุนไพร สารเสริม การขอรับรองมาตรฐานอินทรีย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 446 Animal Production in Organic system
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Regulations and requirements of organic farming and organic animal
production, production of various economic animals in organic systems, use of herbals
and feed additive in organic system, apply for organic certification
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
รายวิชาที่ 2
สศ 481 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟารมปศุสัตว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตว มาตรฐานฟารมปศุสัตวชนิดตาง ๆ ระบบประกัน
คุ ณภาพการผลิต เช น GAP, HACCP, Animal Welfare, ISO, Halal, Organic ฯลฯ การควบคุม
การใชยา และสารตกคางในผลิตภัณฑจากสัตว การประเมินระบบการผลิตเพื่อใหไดมาตรฐาน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 481 Quality System and Livestock Farm Standardization
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Regulation related to animal husbandry, standardization of various livestock
farms, quality assurance system such as GAP, HACCP, Animal Welfare, ISO, Halal,
Organic, control of drug usage and residues in animal product, evaluation of the
production system for standard quarantee
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week)
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รายวิชาที่ 3
สศ 484 การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการดานปศุสัตว
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิ ดและรู ป แบบของธุร กิจ ปศุ สัตว คุณลักษณะของผูป ระกอบการธุ ร กิจ ปศุ สั ต ว
การศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การหาแหลงทุ น
การจัดการและบริหารการเงิน การเชื่อมโยงของเครือขายธุรกิจ การจัดจําหนายและการตลาดปศุสัตว
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
AS 484 Livestock Venture and Entrepreneurship
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
The concept and types of livestock business, including characteristics of
livestock business enterpreneur, business feasibility and planning, risk assessment,
fund seeking, management and financial management, linking of business network,
distribution and marketing of livestock products
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week)
5.8 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาอื่นๆ
5.8.1 เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
รหัสรายวิชาเดิม (56)
รหัสรายวิชาใหม (60)
สศ 490 การฝกงาน
3 (ไมนอยกวา สศ 491 การฝกงาน
3 (ไมนอยกวา
270 ชั่วโมง)
270 ชั่วโมง)
สศ 491 ปญหาพิเศษ
3 (ไมนอยกวา สศ 492 ปญหาพิเศษ
3 (ไมนอยกวา
270 ชั่วโมง)
270 ชั่วโมง)
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เอกสารแนบ 4
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นายมงคล ยะไชย
Mr.Mongkol Yachai
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : mongkkol_yc@mju.ac.th

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เกษตรศาสตร-สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เกษตรศาสตร-สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ.
2552
2546
2543

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว
2) การจัดการฟารมสุกร
3) ปศุสัตวอินทรีย
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2553 – 2558
2559 – ปจจุบัน

ตําแหนง
อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
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5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
วรรณพร ทะพิงคแก มงคล ยะไชย และ ธัญญา ทะพิงคแก. 2557. การประยุกตใชวัสดุเหลือใชจาก
การเพาะเห็ ด เป น สารเสริ ม ในอาหารไก เ นื้ อ (รายงานผลการวิ จั ย ). เชี ย งใหม :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Tapingkae, W., Pakdee, S., Yachai, M., & Visessanguan, W. (2016). Isolation and
characterization of lipase producing bacteria for potential application in piglet
feed. Animal Feed Science and Technology, 16(1), 83-95.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
วรรณพร ทะพิงคแก กนกทิพย ปญญาไชย กัลยาณี ศรีจันทร และ มงคล ยะไชย. (2560). คุณสมบัติ
เชิงหนาที่ของกากถั่วเหลืองหมักโดยเชื้อ Bacillus subtilis PN76. วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร. 48(2 พิเศษ): 613-619.
กัลยาณี ศรีจันทร วรรณพร ทะพิงคแก และ มงคล ยะไชย. (2559). คุณสมบัติเชิงหนาที่ของเยื่อหุม
เมล็ดกาแฟ และผลตอจุลินทรียในไสติ่งของไกเนื้อ. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 2): 735-742.
ชัยวัฒน อาจิน มงคล ยะไชย ธัญญา ทะพิงคแก ประจิตต อุดหนุน และ วรรณพร ทะพิงคแก.
(2559). ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเชาสีทองในอาหารตอสมรรถภาพการผลิต และ
จุลินทรียในไสตันของไกไข. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 2): 647-653.
พิมพร คําทวี วรรณพร ทะพิงคแก และ มงคล ยะไชย. (2559). ผลของการเสริมไฟเตสที่ผลิตจาก
เชื้อ Bacillus subtilis PDS2-9 ตอการยอยไดในหลอดทดลอง สมรรถภาพการเจริญเติบโต
และสุขภาพของลูกสุกรหลังหยานม. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 2): 713-719.
ภควัต ยินดี ทศพล มูลมณี มงคล ยะไชย ประจิตต อุดหนุน และ วรรณพร ทะพิงคแก. (2559).
ผลของการเสริมยีสตแดง (Sporidiobolus pararoseus) ในอาหารตอสมรรถภาพการผลิต
และสัณฐานวิทยาของลําไสเล็กในไกไข. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 2): 182-188.
วรรณพร ทะพิงคแก สุรีรัตน ถือแกว และ มงคล ยะไชย. (2557). ผลของเอนไซมยอยเยื่อใยโดยรวม
จากวั ส ดุ เ พาะเห็ ดนางรมตอคาการยอยไดในหลอดทดลองและการใชประโยชนไดของ
โภชนะในอาหารไกเนื้อ. วารสารเกษตร. 30(2): 171-180.
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9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
กนกทิพย ปญญาไชย มงคล ยะไชย ประจิตต อุดหนุน และ วรรณพร ทะพิงคแก. (2558). ผลของ
การเสริมยีสตแดง (Sporidiobolus pararoseus) ตอประสิทธิภาพการผลิต สี และปริมาณ
คอเลสเตอรอลในไขแดงของไกไข. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 189192. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558,
โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
ชัยวัฒน อาจิน วรรณพร ทะพิงคแก ธัญญา ทะพิงคแก ประจิตร อุดหนุน และ มงคล ยะไชย.
(2558). ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเชาสีทองในอาหารตอสมรรถนะการผลิตและคอล
เลสเตอรอลในไขแดงของไกไข. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย 2(พิเศษ 1): 183-188.
(นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรม
หรรษา เจบี, สงขลา)
มงคล ยะไชย วรรณพร ทะพิงคแก ธัญญา ทะพิงคแก และ ศุภชัย ศรีธิวงค. (2558). ผลของการ
เสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเชาสีทองในอาหารตอสมรรถนะการผลิตและจุลินทรียในลําไสใหญของ
ไกเนื้อ. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 267-270. (นําเสนอในการประชุม
วิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
พิมพร คําทวี มงคล ยะไชย และ วรรณพร ทะพิงคแก. (2558). การคัดเลือกจุลินทรียที่ผลิตเอนไซม
ไฟเตสสําหรับสัตวกระเพาะเดี่ยว. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 241244. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558,
โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
กัตติกา กันทะดวง วรรณพร ทะพิงคแก และ มงคล ยะไชย. (2557). ผลของการใชเห็ดถั่งเชาสีทอง
เพื่อทดแทนสารเรงการเจริญเติบโตที่เปนยาปฏิชีวนะตอสมรรถนะการผลิตและจุลินทรียใน
ลําไสใหญของไกเนื้อ. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 1(1): 41-44. (นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน, เชียงใหม)
กัลยาณี ศรีจันทร วรรณพร ทะพิงคแก และ มงคล ยะไชย. (2557). ผลของการเสริมเยื่อหุมเมล็ด
กาแฟในอาหารตอสมรรถนะการผลิตและการตอบสนองภูมิคุมกันของไก. วารสารสัตวศาสตร
แหงประเทศไทย. 1(1): 33-36. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3,
8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม)
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
กนกทิพย ปญญาไชย และ มงคล ยะไชย. (2557). บทบาทของผนังเซลลยีสตในการเปนสารเสริม
อาหารสัตว. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 1(2): 1-10.
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นายภาคภูมิ เสาวภาคย
Mr. Phakphume Saowaphak
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : s_phakpoom@hotmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปร.ด. สัตวศาสตร
วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.
2559
2552
2547

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) การใชประโยชนและการอนุรักษพันธุกรรมไกพื้นเมือง
2) การประเมินพันธุกรรมปศุสัตว
3) การผลิตปศุสัตวปลอดภัยจากสารพิษ
4) การวางแผนการทดลองและวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยทางสัตวศาสตร
5) เกษตรทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2558 – ปจจุบัน

ตําแหนง
อาจารย สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ

5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
วุฒิไกร บุญคุม มนตชัย ดวงจินดา บัญญัติ เหลาไพบูลย และ ภาคภูมิ เสาวภาคย. (2556). ความ
เปนไปไดทางพันธุกรรมของลักษณะการใหผลผลิตไขในการใชเปนสายไขของไกไทยสายพันธุ
สังเคราะห. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 44(1 พิเศษ): 163-166.
กนกกาญจน รีบเรงรัมย ภาคภูมิ เสาวภาคย สมสุข พวงดี มนตชัย ดวงจินดา วุฒิไกร บุญคุม และ
สายั ณห บั วบาน. (2556). อิทธิพลทางพันธุ กรรมของความเครียดเนื่ องจากความร อ นต อ
ปริมาณโปรตี นน้ํานมของโคนมลู กผสมไทยโฮลสไตน. วารสารวิทยาศาสตร เกษตร. 44 (1
พิเศษ): 179-182.
นวรัตน แสงลุน ภาคภูมิ เสาวภาคย สมสุข พวงดี มนตชัย ดวงจินดา และ วุฒิไกร บุญคุม. (2556).
การประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมและแนวโนมทางพันธุกรรมของลักษณะลูกตายแรก
คลอดมัมมี่และลูกเกิดมีชีวิตในสุกร. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 44(1 พิเศษ): 191-194.
วันทนา เจริญโอสถ ภาคภูมิ เสาวภาคย สมสุข พวงดี มนตชัย ดวงจินดา และ วุฒิไกร บุญคุม.
(2556). อิทธิพลทางพันธุกรรมที่แตกตางกันของวันทองวางในแตละภูมิภาคในประเทศไทย
ของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 44(1 พิเศษ): 323-326.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D. Biochemistry
M.Sc. Agriculture
สพ.บ. สัตวแพทย

นายบัญชา พงศพิศาลธรรม
Mr. Buncha Phongphisantham
ผูชวยศาสตราจารย
สัตวศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address: bunchap3@gmail.com

ชื่อสถาบันการศึกษา
Macquarie University
University of New England
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ.
2543
2536
2528

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) สัตวแพทย
2) Molecular biology
3) Animal breeding
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2529-2530
2530
2545-2546
2547-2550
2558 – ปจจุบัน

ตําแหนง
สัตวแพทยประจําฟารมสุกรเจียไต สิงคโปร
สัตวแพทยประจําฟารมสุกร อินโดนีเซีย
รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหนาสาขาสัตวปก
อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
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5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Buwjoom, T. , Maneewan, B. , Yamauchi, K. , & Pongpisantham, B. ( 2016) . Effects of
golden apple snail ( Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size on
growth performance, carcass quality, bone strength and small intestinal
histology in Thai Native chickens (Pradu Hang Dum Chiangmai 1). International
Journal of Biology, 8(3), 58-65.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
บัญชา พงศพิศาลธรรม. (2559). คูมือยาและการใชยาในสัตว. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D. Agriculture - Animal
Science
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
ทษ.บ. สัตวศาสตร

นางสาวทองเลียน บัวจูม
Miss Tonglian Buwjoom
ผูชวยศาสตราจารย
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : buwjoom@gmail.com

ชื่อสถาบันการศึกษา
Ehime University, Japan

พ.ศ.
2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ

2541
2537

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) โภชนศาสตรสัตวปก
2) การผลิตสัตวปก
3) อาหารสัตว
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2543
2549
2553
2558

ตําแหนง
เลขานุการโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหนาสาขาอาหารสัตว ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
ผูชวยอธิการบดี กํากับดูแลดานสหกิจศึกษา
ผูชวยอธิการบดี กํากับดูแลสํานักทรัพยสิน
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2559
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ตําแหนง
รองอธิการบดี ฝายยุทธศาสตร
อาจารยประจํา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ

5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
บัวเรียม มณีวรรณ ทองเลียน บัวจูม อัจฉรา แกลวกลา เผาพงษ ปูระณะพงษ และโยธิน นันตา.
(2559). การใชถานกัมมัตตจากถานไมลําไยในอาหารไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดํา (รายงาน
ผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.
ทองเลียน บัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ สุกิจ ขันธปราบ เผาพงษ ปูระณะพงษ และ โยธิน นันตา.
(2558). การใช ก ากลํ า ไยจากการผลิ ต น้ํ า ตาลเป น อาหารไก พื้ น เมื อ งพั น ธุ ป ระดู ห างดํ า
(รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.
บัวเรียม มณีวรรณ ทองเลียน บัวจูม เผาพงษ ปูระณะพงษ และ โยธิน นันตา. (2557). การศึกษา
ผลการใชสาหรายเกลียวทองในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนัง และการยอย
ไดของโภชนะในไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดํา (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัย
แมโจ.
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Khantaprab, S., Maneewan, B., Buwjoom, T., Khantaprab, N., Yamauchi, K., Niwat, S.,
Yosraj, C. and Yamauchi, K.-E. 2017. Fermented green vegetable soybean meal
increases dressed carcass meat and bone weight in black-boned chickens (Fah
Luang chicken, Gallus gallus). American Journal of Animal and Veterinary
Sciences. 12(3): 176.181.
Buwjoom, T., Maneewan, B., Yamauchi, K., & Pongpisantham, B. (2016). Effects of
golden apple snail (Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size on
growth performance, carcass quality, bone strength and small intestinal
histology in Thai Native chickens (Pradu Hang Dum Chiangmai 1). International
Journal of Biology, 8(3), 58-65.
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Maneewan, B., Buwjoom, T., Sittiya, J., Yamauchi, K., & Yamauchi, K.-E. (2015). Effect of
dietary dried red roselle (Hibiscus sabdariffa L.) calyces meal on egg
production, egg quality, nutrient digestibility and intestinal histology in forcemolted hens. Food Function, 14, 2-14.
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8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
Vathsana phonexai บัวเรียม มณีวรรณ ทองเลียน บัวจูม และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2560). การใช
สารสกั ดหยาบบอระเพ็ ดเปน สารเสริม ในอาหารไก พื้น เมื องพั น ธุ ป ระดูห างดํ า. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร. 48 (2 พิเศษ): 55-61.
บดินทร โคตรทอง ทองเลียน บัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ และ สุกิจ ขันธปราบ. (2560). การใช
เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไกไขตอผลผลิตและคุณภาพไข. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 48
(2 พิเศษ): 452-458.
จักรพงษ พวงงามชื่น พูนพัฒน พูนนอย และ ทองเลียน บัวจูม. (2559). ความพรอมและความ
ตองการของเกษตรกรในการสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตวอินทรียสําหรับโรงงานอาหาร
สัตวอินทรียภาคเหนือตอนบน. วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร. 33(3): 35-45.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
รชานนท ธนภั ทรพงศ บั ว เรี ย ม มณีว รรณ ทองเลี ยน บั วจู ม อัจ ฉรา แกลว กลา และ จุฬากร
ปานะถึก. (2560). ผลของผงถานกัมมัน ตจ ากกากกาแฟในอาหารไกไขตอผลผลิตไข และ
คุณภาพไข. ใน การประชุมวิชาการประจําป 2560 (น. 90-95), 7-8 ธันวาคม 2560, อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม.
สุรีรัตน ถือแกว ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ. (2560). องคประกอบทางเคมีของกากผล
ปาลมน้ํามันและการนําไปใชในอาหารไกพื้นเมือง. ใน การประชุมวิชาการประจําป 2560
(น. 96-100), 7-8 ธั น วาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกีย รติส มเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ด า
มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม.
ชณุดี แสบงบาล บัวเรียม มณีวรรณ ทองเลียน บัวจูม สุกิจ ขันธปราบ. (2558). ผลของการใชกาก
ลําไยจากการผลิตน้ําตาลในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตและสวนประกอบของซาก
ในไก พื้ น เมื อ งพั น ธุ ป ระดู ห างดํ า . การประชุ ม วิ ช าการประจํ า ป 2558 (น. 93-101),
8-9 ธันวาคม 2558, ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม.
บัวเรียม มณีวรรณ บดินทร โคตรทอง ทองเลียน บัวจูม สุกิจ ขันธปราบ และ จันทรจิรา สิทธิยะ.
(2558). ผลของขนาดเปลื อ กหอยเชอรี่ ใ นอาหารไก ไ ข ต อ การเปลี่ ย นแปลงในลํ า ไส เ ล็ ก .
วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 2558. 2(พิเศษ 1): 85-89. (นําเสนอในการประชุ ม
วิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
บดินทร โคตรทอง ทองเลียน บัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ และ สุกิจ ขันธปราบ. (2557). ผลของ
ขนาดเปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไกไขตอผลผลิตและคุณภาพไข. วารสารสัตวศาสตรแหง
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ประเทศไทย. 1(พิเศษ 2): 21-24. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3,
8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม)
Hamprakorn, K., Maneewan, B., Buwjoom, T., & Khantaprab, S. (2017, November 1-4).
The effects of organic corn level decreasing in organic laying hen diets on egg
production and egg quality. Paper presented at the The 2nd International
Conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE2017) (pp. 259-263),
Khon Kaen, Thailand.
Buwjoom, T., Maneewan, B., & Yamauchi, K. (2016, August 22-25). The using of
fermented vegetable soy bean and banana stem in Black-bone chicken diets.
Paper presented at the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production
Societies Animal Science Congress (pp 1-4), Fukuoka, Japan.
Maneewan, B., Buwjoom, T., & Yamauchi, K. (2016, August 22-25). The effects of dietary
spirulina (Spirulina platensis) on growth performance, skin color and nutritional
digestibility in Thai native chicken. Paper presented at the 17th AsianAustralasian Association of Animal Production Societies Animal Science
Congress (pp. 246-249), Fukuoka, Japan.
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นายวิวัฒน พัฒนาวงศ
Mr. Wiwat Pattanawong
ผูชวยศาสตราจารย
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : wpattanawong@gmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.ม. เกษตรศาสตร-สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร–
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การผลิตสัตว

พ.ศ.
2553
2547
2544

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) เทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ
2) การกําหนดเวลาผสมเทียมในโคและกระบือ
3) เทคโนโลยีน้ําเชื้อโคและกระบือแยกเพศ
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2556
2558
2551 – ปจจุบัน

ตําแหนง
ไดรับตําแหนงทางวิชาการระดับ ผูชวยศาสตราจารย
รวมเปนคณะทํางานที่ปรึกษา กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
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5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ธนนันท ศุภกิจจานนท วิวัฒน พัฒนาวงศ บัณฑิต กีรติการกุล และ จารุนันท ไชยนาม. (2558).
การจัดการเชิงระบบเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพจากโคนมคัดทิ้ง (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม:
มหาวิทยาลัยแมโจ.
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Pripwai N., W. Pattanawong, M. Punyatong, and T. Teltatum. (2014). Carcass
characteristics and meat quality of Thai inheritance chickens. Journal of
Agricultural Science. 6(2): 182-188.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
นิตยา ทองทิพย วิวัฒน พัฒนาวงค วาที คงบรรทัด และ อภิชัย เมฆบังวัน. (2559). การเปรียบเทียบ
อัตราการผสมติดและอัตราการตั้งทองในแพะ โดยใชน้ําเชื้อแชแข็งที่ผลิตจากน้ํายาแชแข็ง
น้ําเชื้อสูตร Tris-egg yolk กับน้ํายาแชแข็งน้ําเชื้อสูตร MJ-EX2TM. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 2):
933-938.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
วิไล มงคล วิวัฒน พัฒนาวงศ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ วรรณลักษณ ถาวร และ วาที คงบรรทัด.
(2558). ประสิทธิภาพการปฏสนธินอกรางกายของน้ําเชื้อสดและน้ําเชื้อสุกรแชแข็งจากการ
ใช น้ํ า ยาสู ต ร MJ-Ex2TM. ใน การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ครั้ ง ที่ 53,
(น.831-835), 3-6 กุมภาพันธ 2558, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร.
วิ วัฒน พั ฒนาวงศ วรรณลั กษณ ถาวร ศร ธีป ฏิมากร และ ณัฐ พล สุมสมบูร ณ. (2558). การ
เปรียบเทียบรูปแบบอุป กรณปล อยฮอรโมนเพื่ อการกํ าหนดเวลาในการผสมเทีย มโคเนื้ อ.
วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 73-77. (นําเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
นิตยา ทองทิพย และ วิวัฒน พัฒนาวงศ. (2558). การเปรียบเทียบการใชสารละลายเจือจางน้ําเชื้อ
พื้นฐาน (Tris-egg yolk) กับสารละลายเจือจางน้ําเชื้อทางการคา (MJ-EX2TM Extender) ใน
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การแช แข็ ง น้ํ า เชื้ อ แพะต อ คุ ณภาพตัว อสุจิภ ายหลั ง การแช แ ข็ง. ใน การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 (น. 829-834), 29-30 มกราคม 2558, หอประชุมพญางา
เมือง, พะเยา.
จารุนันท ไชยนาม ธนนันท ศุภกิจจานนท บัณฑิต กิรติการกุล วิวัฒน พัฒนาวงศ และ ญาณิน
โอภาสพั ฒ นกิ จ . (2557). สภาพการซื้ อ ขายโคมี ชี วิ ต ของตลาดนั ด โค-กระบื อ ในจั ง หวั ด
เชี ย งใหม แ ละลํ า พู น . ใน การประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี เ นื้ อ สั ต ว ครั้ ง ที่ 5
(น. 169-174), กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
จิรภิญญา เทพศรี ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ วิวัฒน พัฒนาวงศ และ วาที คงบรรทัด. (2557). ผลของ
โมนาโคลิน เค ที่สกัดจากขาวราแดงโดยเชื้ อ Monascus purpureu CMU002U ตอการ
เจริญเติบโต และผลผลิตไขในนกกระทาญี่ปุนระยะไข. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 1
(พิเศษ 1): 85-88. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน
2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม)
บัณฑิต กิรติการกุล ธนนันท ศุภกิจจานนท จารุนันท ไชยนาม วิวัฒน พัฒนาวงศ และ ญาณิน
โอภาสพัฒนกิจ. (2557). ผลของการใชฟางขาวเปลือกและซังขาวโพดตอสมรรถภาพการผลิต
น้ํานมของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม อ. แมวาง จ. เชียงใหม. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีเนื้อสัตว ครั้งที่ 5 (น. 164-168), กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง.
วรรณลักษณ ถาวร และ วิวัฒน พัฒนาวงศ. (2557). คุณภาพน้ําเชื้อสุกรแชแข็งหลังการละลายจาก
การใช Egg-yolk 20% ของไข ไ ก ไข เ ป ด และไข น กกระทาในน้ํ า ยาเจื อ จาง MJ-Ex2TM.
วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 1(พิเศษ 2): 79-82. (นําเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อ.
เมือง จ.เชียงใหม)
วรรณลักษณ ถาวร และ วิวัฒน พัฒนาวงศ. (2557). คุณภาพน้ําเชื้อสุกรแชแข็งหลังการละลายจาก
การใชนํ้ายาเจือจาง MJ-Ex2. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 52
(น.140-144), 4-7 กุมภาพันธ 2557, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร.
วิวัฒน พัฒนาวงศ และ วรรณลักษณ ถาวร. (2557). การพัฒนาอุปกรณการเหนี่ยวนําการเปนสัด
เพื่อใชกําหนดเวลาการผสมเทียม. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 1 (พิเศษ 2): 87-90.
(นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรม
เซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม)
ธนนันท ศุภกิจจานนท วิวัฒน พัฒนาวงศ และ วราภรณ จันทรวงศ. (2556). การเพิ่มมูลคาเนื้อโค
พื้ น เมื องลู กผสมและเนื้ อโคนมคัด ทิ้ง ดว ยการผลิตเปน ผลิตภั ณฑ แบบตะวัน ตกและแบบ
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พื้นบานของไทยและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑชนิดตางๆ. ใน การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเนื้อสัตว ครั้งที่ 4 (น.30-34), 19 กรกฏาคม 2556, โรงแรม
รามาการเดนส, กรุงเทพมหานคร.
วราภรณ จันทรวงศ ธนนันท ศุภกิจจานนท และ วิวัฒน พัฒนาวงศ. (2556). คุณภาพซากและ
รายไดจากไกประดูหางดําภายใตการจัดการเลี้ยงดูที่แตกตางกันแบบของเกษตรกรใน 3 พื้นที่
ต.แมปง อ.พราว จ.เชียงใหม. ใน การประชุมวิชาการวิทยศาสตรเทคโนโลยีเนื้อสัตว ครั้งที่ 4
(น. 17-22), 19 กรกฏาคม 2556, โรงแรมรามาการเดนส, กรุงเทพมหานคร.
วิวัฒน พัฒนาวงศ วราภรณ จันทรวงศ วรรณลักษณ ถาวร และ เพทาย พงษเพียจันทร. (2556).
คุณภาพของน้ําเชื้อโคแชแข็งหลังการละลายจากการใชน้ํายาเจือจาง Egg-Yolk Tris และ
MJ-Ex™. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 44: (1 พิเศษ): 335-338.
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

มคอ. 2

226

ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นายไพโรจน พงศกิดาการ
Mr. Pirote Phongkidakarn
ผูชวยศาสตราจารย
สัตวแพทยศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5501 โทรสาร : 0-5335-3830
มือถือ : 086-114-5252 e-mail : phairot@mju.ac.th

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร

ชื่อสถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ.
2529

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) สัตวแพทย
2) การรักษาและปองกันโรคในสัตว
3) การเลี้ยงสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน เชน สุนัข ฯลฯ และสัตวแปลก เชน งู ฯลฯ
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2547
2551 - ปจจุบัน

ตําแหนง
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว
คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ

5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไพโรจน พงศ กิด าการ. (2560). ผลของยางของใบกลว ยน้ําวาที่มีตอการสมานบาดแผลในสุ ก ร
(รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.
7. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไพโรจน พงศกิดาการ. (2557). ประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมและพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีตอเห็บ
สุนัข.วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ. 31(2): 61-70.
ไพโรจน พงศกิดาการ. (2556). การใชกวาวเครือขาวเพื่อการคุมกําเนิดในสุนัขเพศเมีย. วารสารวิจัย
และสงเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ. 30(2): 58-68.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
10. ผลงานอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไพโรจน พงศกิดาการ. (2560). สุนัขสายพันธุไทยที่หายาก. วารสารแมโจปริทัศน. 18(1): 70-75.
ไพโรจน พงศกิดาการ. (2556). ทางเลือกในการควบคุมประชากรสุนัข. วารสารแมโจปริทัศน. 14(2):
47-51.
ไพโรจน พงศกิดาการ. (2556). อินเทรนดกับสัตวเลี้ยง. วารสารแมโจปริทัศน. 14(4): 29-32.
ไพโรจน พงศกิดาการ. (2556). อันตรายจากการบริโภคเนื้อหมูดิบ. วารสารแมโจปริทัศน. 14(5):
28-33.
ไพโรจน พงศกิดาการ. (2556). งูสวยงาม. วารสารแมโจปริทัศน. 14(6): 13-19.
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ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นางสาวธนนันท ศุภกิจจานนท
Miss Thananan Suppahakitchanon
ผูชวยศาสตราจารย
สัตวศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5501 โทรสาร : 0-5335-3830
มือถือ : 081-453-5683 e-mail : thananan@mju.ac.th

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วท.ม. สัตวศาสตร
ทษ.บ.

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

ชื่อสถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.
2547
2535

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) การจัดการโรงฆามาตรฐานสากลสําหรับโค สุกร และไก
2) การตัดแตงซากโค สุกร ไก ตามระบบสากล
3) การใชประโยชนและเพิ่มมูลคาเนื้อ ดวยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2548
2548
2549
2551 - ปจจุบัน

ตําแหนง
ที่ปรึกษาฝายผลิตบริษัท ประกอบบีฟ โปรดักส จํากัด
ผูชวยนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตพิษณุโลก
อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ

มคอ. 2

229

5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ธนนันท ศุภกิจจานนท วิวัฒน พัฒนาวงศ บัณฑิต กีรติการกุล และ จารุนันท ไชยนาม. (2558).
การจัดการเชิงระบบเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพจากโคนมคัดทิ้ง (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม:
มหาวิทยาลัยแมโจ.
ธนนั น ท ศุ ภ กิ จ จานนท เกรี ย งศั กดิ์ เมงอําพัน และ ดวงพร อมรเลิศพิศาล. (2557). การพัฒ นา
ผลิตภัณฑจากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลคา (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัย
แมโจ.
7. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
อัจฉราวรรณ อินตะโมงค ธนนันท ศุภกิจจานนท และ เกรียงศักดิ์ เมงอําพัน. (2559). การศึกษา
ทัศนคติของผูบริโภคเนื้อปลา คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และคุณคาทางโภชนาการในปลานิล
ปลาหนังลูกผสม (บึก x สวาย) รุน F2 และปลาสวาย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิ จั ย ครั้ ง ที่ 5 (น. 377-382), 28-29 มกราคม 2559, หอประชุ ม พญางํ า เมื อ ง
มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.
จารุนันท ไชยนาม ธนนันท ศุภกิจจานนท บัณฑิต กิรติการกุล วิวัฒน พัฒนาวงศ และ ญาณิน
โอภาสพั ฒ นกิ จ . (2557). สภาพการซื้ อ ขายโคมี ชี วิต ของตลาดนั ด โค-กระบื อ ในจั งหวั ด
เชี ย งใหม แ ละลํ า พู น . ใน การประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตรเ ทคโนโลยี เ นื้ อ สั ต ว ครั้ ง ที่ 5
(น. 169-174), 25-26 กรกฎาคม 2557, กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง.
บัณฑิต กิรติการกุล ธนนันท ศุภกิจจานนท จารุนันท ไชยนาม วิวัฒน พัฒนาวงศ และ ญาณิน
โอภาสพัฒนกิจ. (2557). ผลของการใชฟางขาวเปลือกและซังขาวโพดตอสมรรถภาพการผลิต
น้ํานมของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม อ. แมวาง จ. เชียงใหม. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
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เทคโนโลยีเนื้อสัตว ครั้งที่ 5 (น. 164-168), 25-26 กรกฎาคม 2557, กรุงเทพฯ: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
วราภรณ จันทรวงศ ธนนั น ท ศุ ภ กิจ จานนท และ วิวัฒน พัฒนาวงศ. (2556). คุณภาพซากและ
รายไดจากไกประดูหางดําภายใตการจัดการเลี้ยงดูที่แตกตางกันแบบของเกษตรกรใน 3 พื้นที่
ต.แมปง อ.พราว จ.เชียงใหม. ใน การประชุมวิชาการวิทยศาสตรเทคโนโลยีเนื้อสัตว ครั้งที่ 4
(น. 17-22), 19 กรกฏาคม 2556, โรงแรมรามาการเดนส, กรุงเทพมหานคร.
ธนนันท ศุภกิจจานนท วิวัฒน พัฒนาวงศ และ วราภรณ จันทรวงศ. (2556). การเพิ่มมูลคาเนื้อโค
พื้ น เมื องลู กผสมและเนื้ อโคนมคัด ทิ้ง ดว ยการผลิตเปน ผลิตภั ณฑ แบบตะวัน ตกและแบบ
พื้นบานของไทยและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑชนิดตางๆ. ใน การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเนื้อสัตว ครั้งที่ 4 (น.30-34), 19 กรกฏาคม 2556, โรงแรม
รามาการเดนส, กรุงเทพมหานคร.
Supphakitchanon, T., Kiratikrankul, B., Chainam, J., & Opatpatanakit, Y. (2 0 1 6 ),
Distribution of marbling score in culled dairy beef in central Thailand. Paper
presented at the 62nd International Congress of Meat Science and Technology:
Meat for Global Sustainability (p. 54), 14-19 August 2016, Bangkok, Thailand.
10. ผลงานอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

มคอ. 2

231

ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นายไพโรจน ศิลมั่น
Mr. Pirote Silman
ผูชวยศาสตราจารย
สัตวศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5501 โทรสาร : 0-5335-3830
มือถือ : 087-179-8146 e-mail : pirote@mju.ac.th

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
วท.ม. เกษตรศาสตร-สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทษ.บ. สัตวศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ

พ.ศ.
2544
2533

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) การผลิตโคนมและโคเนื้อ
2) การจัดการฟารมโคนมและโคเนื้อ
3) พืชอาหารสัตวและการจัดการทุงหญา
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2549
2551 - ปจจุบัน

ตําแหนง
อาจารยประจําสาขาโคนมและโคเนื้อ ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว
คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ

5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไพโรจน ศิลมั่น. (2557). คุณคาทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนโคนมที่
ไดรับอาหารหยาบอัดเม็ดจากฟางอบยูเรียรวมกับใบกระถินเปนแหลงอาหารหยาบ (รายงาน
ผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.
7. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
อภิชาติ หมั่นวิชา สมปอง สรวมศิริ ภานุพงศ มหาพรหม และ ไพโรจน ศิลมั่น. (2560). การศึกษา
เปรียบเทียบน้ําหนักตัวและขนาดของรางกายของลูกแพะพันธุแบล็คเบงกอลที่เกิดจากพ อ
พันธุที่นําเขา และพอพันธุที่เกิดในประเทศ. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 1): 705-709.
สมปอง สรวมศิริ และ ไพโรจน ศิลมั่น. (2558). องคประกอบทางเคมีและการยอยไดในหองปฏิบัติการ
ของเศษเหลือจากการผลิตลําไย. วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร. 32(2): 50-58.
อภิชาติ หมั่นวิชา สมปอง สรวมศิริ สกล ไขคํา และ ไพโรจน ศิลมั่น. (2557). ลักษณะทางกายภาพ
คุณคาทางอาหารและการยอยไดศึกษาโดยวิธี In Vitro Digestibility ของโภชนะในเปลือก
ลําไยผสมฟางขาวหมักดวยยูเรีย. วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร. 31(2): 52-60.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
อภิชาติ หมั่นวิชา สมปอง สรวมศิริ และไพโรจน ศิลมั่น. (2558). ผลของเปลือกลําไยรวมกับฟางขาว
หมักดวยยูเรียเปนแหลงอาหารหยาบตอคาโลหิตวิทยาของแพะลูกผสม (ซาเนนxพื้นเมือง).
วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 2.(พิเศษ 1): 357-361. (นําเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
สมปอง สรวมศิริ ไพโรจน วงศพุทธิสิน อภิชาติ หมั่นวิชา และไพโรจน ศิลมั่น. (2558). ลักษณะทาง
กายภาพของรําหยาบที่ปรับปรุงคุณภาพดวยเอนไซมหยาบจากกอนเห็ดเกา. วารสารสัตว
ศาสตรแหงประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 235-240. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร
แหงชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
10. ผลงานอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นายจํารูญ มณีวรรณ
Mr. Chamroon Maneewan
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : chamroon@mju.ac.th

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
Ph.D. Animal Science
Ehime University, Japan
วท.ม. เกษตรศาสตร-สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทษ.บ. สัตวศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ

พ.ศ.
2557
2543
2530

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) การผลิตสุกร
2) การจัดการฟารมสุกร
3) การผลิตกระตาย
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2530
2532
2545
2551 - ปจจุบัน

ตําแหนง
นักสัตวบาล ทองเสงี่ยมฟารม จังหวัดเชียงราย
นักวิชาการสัตวบาล สาขาสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว
คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
อาจารยประจําสาขาสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว
คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
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5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Maneewan, C., Mekbungwan, A., Charerntantanakul, W., Yamauchi, K., & Yamauchi, K.
E. (2014). Effects of dietary Centella asiatica (L.) urban on growth performance,
nutrient digestibility, blood composition in piglets vaccinated with Mycoplasma
hyopneumoniae. Animal Science Journal, 85(5), 569-574.
Maneewan, C., Mekbungwan, A., Yamauchi, K., & Edashige, K. (2014). Assessment of
mixed minerals by observing intestinal epithelial cell alterations in piglets.
American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 9(2), 137-143.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
วศิน เจริญตัณธนกุล วิลาวรรณ เรือนสิทธิ์ ประภาพร ผาวันดี ณภัทชา อุทิศสาร ปวรา กันทา และ
จํ า รู ญ มณี ว รรณ. (2560). รายงานเบื้ อ งต น ความชุ ก ของสุ ก รที่ มี แ อนติ บ อดี ต อ เชื้ อ
Mycoplasma hyopneumoniae ในเขตอําเภอสัน ทราย จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิ จั ย
และสงเสริมวิชาการเกษตร. 34(3): 24-30.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นางสาวกฤดา ชูเกียรติศิริ
Miss Kridda Chukiatsiri
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : kridda003@hotmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วท.ด. อายุรศาสตรสัตวแพทย
วท.ม. อายุรศาสตรสัตวปก
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร

ชื่อสถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ.
2555
2550
2547

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) โรคสัตว
2) แบคทีเรียวิทยา
3) สัตวปก
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2547
2555 - ปจจุบัน

ตําแหนง
นักวิจัยศูนยวิจัยโรคสัตวน้ํา คณะสัตวแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ

5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
กฤดา ชูเกียรติศิริ จําเนียร ยศราช มานิตย เทวรักษพิพักษ และ ประภากร ธาราฉาย. (2557).
การใชสมุนไพรในการกําจัดพยาธิภายในของไกพื้นเมือง (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม:
มหาวิทยาลัยแมโจ.
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Noonkhokhetkong, T., Chukiatsiri, K., Sasipreeyajan, J., & Chansiripornchai, N. (2013).
Determination of antimicrobial susceptibility, antimicrobial resistance genes
and in vivo testing of antimicrobial susceptibility of Avibacterium
paragallinarum. The Thai Journal of Veterinary Medicine, 43(4), 525-531.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
Vathsana phonexai บัวเรียม มณีวรรณ ทองเลียน บัวจูม และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2560). การใช
สารสกั ดหยาบบอระเพ็ ดเปน สารเสริม ในอาหารไก พื้น เมื องพั น ธุ ป ระดูห างดํ า. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร. 48(2 พิเศษ): 55-61.
ตวงสิทธิ์ ยะนิล นิรันดร พลธี กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริมพริกปน
(Capsicum frutescens Linn.) ในอาหารตอสมรรถนะในการใหผลผลิตและคุณภาพซาก
ของไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดํา. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 1): 459-464.
ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ สิทธิชัย สงชัย กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริมผลสม
แขกป น (Garcinia cambogia Desr.) ในอาหารต อ สมรรถนะในการให ผ ลผลิ ต และ
องคประกอบซากของไกกระทง. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 1): 465-470.
อภิรดี นาคสูงเนิน จิตรกร กลาบกลาง กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริม
กากงาดํ า (Sesamum indicum L.) ในอาหารต อ สมรรถนะในการให ผ ลผลิ ต และ
องคประกอบซากของไกกระทง. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 1): 523-470.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
ครรชิต ชมภูพันธ บัวเรียม มณีวรรณ นรินทร ทองวิทยา และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2558). ผลผลิตและ
องค ประกอบทางเคมี ของแหนแดงแห งและหมักเพื่ อเป นแหล งอาหารโปรตี นในอาหารไก .
วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 313-316. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตว
ศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
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Panatuk, J., Jantasin, W., Chukiatsiri, K., Tathong, T., & Uriyapongson, S. (2016, August 2225). Effect of dipping in Longan seed extract phenolic solution on the shelf life
and quality of pork under refrigerated storage. Paper presented at the 17th AsianAustralasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress
(pp. 673-675 ), Fukuoka, Japan.
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นายจุฬากร ปานะถึก
Mr. Julakorn Panatuk
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : panatuk@gmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปร.ด. สัตวศาสตร
วท.บ. เกษตรศาสตร

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ.
2556
2551

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) วิทยาศาสตรเนื้อสัตว
2) โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2556– ปจจุบัน

ตําแหนง
อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ

5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
จุฬากร ปานะถึก. (2557). การศึกษาสารสกัดจากเมล็ดลําไยเพื่อใชในการยึดอายุการเก็บรักษาเนื้อ
สุกร (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.
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7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Panatuk, J., Uriyapongson, S., Nawanukraw, C., Phoemchalard, C., & Pornanake, P.
(2013). Effect of dietary vegetable oil supplementation on C18 fatty acids and
conjugated linoleic acid production; an in vitro fermentation study. Pakistan
Journal of Nutrition, 12(6), 516-520.
Uriyapongson, S., Wacharapakorn, C., Navanukraw, C., Phoemchalard, C., Panatuk, J., &
Toburan, W. (2013). Digestibility and performance of buffalo fed total mixed
ration with different levels of citric waste. Buffalo Bulletin, 32(Special Issue 2),
829-833.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ธัญญรัตน รูหลัก ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ อานนท ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. (2560).
อิทธิพลของระดับพลังงานรวมกับการเสริมกากน้ําตาลในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือกและซัง
ขาวโพดหวานเปนแหลงอาหารหยาบตอการยอยไดของวัตถุแหงและจลนศาสตรการผลิตแก็ส
ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 48(2 พิเศษ): 739-747.
จุฬากร ปานะถึก มัณฑนา ทองนิ่ม พัชรี สมรักษ กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย.
(2560). ผลของการใชสารสกัดจากเมล็ดลําไยและเมล็ดมะขามในการรักษาคุณภาพเนื้ อโค
ภายใตการจัดเก็บโดยการแชเย็น. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 48(2 พิเศษ): 868-874.
ถนอม ทาทอง และ จุ ฬ ากร ปานะถึ ก . (2559). ผลของการเสริ ม เปลื อ กฟ ก ข า ว (Momordica
cochinchinensis) ในอาหารตอสมรรถนะในการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ
ของนกกระทาญี่ปุน. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 2): 554-562.
ถนอม ทาทอง จุ ฬ ากร ปานะถึ ก สุ ท ธิ พ งศ อุ ริ ย ะพงศ ส รรค และ ชนะชั ย บุ ญ เพิ่ ม . (2559).
การศึกษาสถานการณการสงออกโคเนื้อและกระบือผานสะพานมิตรภาพแหงที่ 3 จังหวัด
นครพนม. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 1): 454-458.
ตวงสิทธิ์ ยะนิล นิรันดร พลธี กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริมพริกปน
(Capsicum frutescens Linn.) ในอาหารตอสมรรถนะในการใหผลผลิตและคุณภาพซาก
ของไกพนื้ เมืองพันธุประดูหางดํา. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 1): 459-464.
ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ สิทธิชัย สงชัย กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริมผลสม
แขกป น (Garcinia cambogia Desr.) ในอาหารต อ สมรรถนะในการให ผ ลผลิ ต และ
องคประกอบซากของไกกระทง. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 1): 465-470.
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อภิรดี นาคสูงเนิน จิตรกร กลาบกลาง กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริม
กากงาดํ า (Sesamum indicum L.) ในอาหารต อ สมรรถนะในการให ผ ลผลิ ต และ
องคประกอบซากของไกกระทง. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 1): 523-470.
ถนอม ทาทอง สุทธิพงศ อุริยะพงศสรรค นพรัตน ไชยยงค และ จุฬากร ปานะทึก. (2558). อิทธิพล
ของเพศต อ คุ ณ ภาพซากและองค ป ระกอบซากไก ง วงในสภาพการเลี้ ย งแบบธรรมชาติ .
แกนเกษตร. 43 (พิเศษ 1): 39-43.
จุฬากร ปานะถึก สุทธิพงศ อุริยะพงศสรรค ไชยณรงค นาวานุเคราะห และ Eric P. Berg. (2556).
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและสีของเนื้อระหวางการเก็บรักษาซากสุกร. แกนเกษตร.
41(พิเศษ 1): 40-44.
Panatuk, J., Uriyapongson, S., & Nawanukraw, C. (2013). Study of the vegetable oil
supplementation on kinetic gas production and diet digestibility in beef cattle
(an in vitro study). Agricultural Science Journal, 44(Suppl. 1), 251-254.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
รชานนท ธนภัทรพงศ บัวเรียม มณีวรรณ ทองเลียน บัวจูม อัจฉรา แกลวกลา และ จุฬากร ปานะถึก.
(2560). ผลของผงถ านกั มมั นต จากกากกาแฟในอาหารไก ไข ต อผลผลิ ตไข และคุ ณภาพไข .
ใน การประชุมวิชาการประจําป 2560 (น. 90-95), 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิ มพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม.
Panatuk, J., Jantasin, W., Chukiatsiri, K., Tathong, T., & Uriyapongson, S. (2016, August
22-25). Effect of dipping in Longan seed extract phenolic solution on the shelf
life and quality of pork under refrigerated storage. Paper presented at the 17th
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science
Congress (pp. 673-675), Fukuoka, Japan.
Panatuk, J., Uriyapongson, S., & Navanukraw, C. (2016, August 14-19). Effect of dietary
vitamin A restriction and sunflower oil supplementation on adipocytes
accretion Brahman beef cattle. Paper presented at the 62nd International
Congress of Meat Science and Technology: Meat for Global Sustainability
(p. 109), Bangkok, Thailand.
Phoemchalard, C., Uriyapongson, S., Panatuk, J., & Pornanake, P. (2016, August 14-19).
Phisico-chemical changes of fresh beef from crossbred Brahman heifers during
storage. Paper presented at the 62nd International Congress of Meat Science
and Technology: Meat for Global Sustainability (p. 149), Bangkok, Thailand.
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ไมมี
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นายสุบรรณ ฝอยกลาง
Mr. Suban Foiklang
อาจารย
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail address : bungung@hotmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปร.ด. สัตวศาสตร
วท.ม. สัตวศาสตร
วท.บ. เกษตรศาสตร-สัตวศาสตร

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ.
2558
2553
2548

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
2) การผลิตโคนมและโคเนื้อ
3) นิเวศวิทยาในรูเมน
4) เทคโนโลยีชีวภาพในรูเมน
5) ทรัพยากรอาหารสัตวในทองถิ่น
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2556-ปจจุบัน

ตําแหนง
อาจารยประจํา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
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5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Foiklang, S., Upama, P., Kolyanee, W., & Japanya, R. (2017). In vitro gas kinetics and
digestibility as influenced by yeast media solution ratios and physical forms of
rice straw. Khon Kaen Agriculture Journal, 45(Suppl. 1), 74-79.
Wanapat, M., Foiklang, S., Phesatcha, K., Paoinn, C., Ampapon, T., Norrapoke, T., &
Kang, S. (2017). On-farm feeding interventions to increase milk production in
lactating dairy cows. Tropical Animal Health and Production, 49(4), 829-833.
Wanapat, M., Foiklang, S., Sukjai, S., Tamkhonburi, P., Gunun, N., Gunun, P., . . . Kang,
S. (2017). Feeding tropical dairy cattle with local protein and energy sources for
sustainable production. Journal of Applied Animal Research, 1-5.
Foiklang, S., Wanapat, M., & Norrapoke, T. (2016). Effect of grape pomace powder,
mangosteen peel powder and monensin on nutrient digestibility, rumen
fermentation, nitrogen balance and microbial protein synthesis in dairy steers.
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 29(10), 1416-1423.
Foiklang, S., Wanapat, M., & Norrapoke, T. (2016). In vitro rumen fermentation and
digestibility of buffaloes as influenced by grape pomace powder and urea
treated rice straw supplementation. Animal Science Journal, 87(3), 370-377.
Kang, S., Wanapat, M., Phesatcha, K., Norrapoke, T., Foiklang, S., Ampapon, T., &
Phesatcha, B. (2016). Using krabok (Irvingia malayana) seed oil and Flemingia
macrophylla leaf meal as a rumen enhancer in an in vitro gas production
system. Animal Production Science, 57(2), 327-333.
Cherdthong, A., Wanapat, M., Rakwongrit, D., Khota, W., Khantharin, S.,
Tangmutthapattharakun, G., . . . Phesatcha, K. (2014). Supplementation effect
with slow-release urea in feed blocks for Thai beef cattle—nitrogen utilization,
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blood biochemistry, and hematology. Tropical Animal Health and Production,
46(2), 293-298.
Cherdthong, A., Wanapat, M., Wongwungchun, W., Yeekeng, S., Niltho, T., Rakwongrit,
D., . . . Gunun, P. (2014). Effect of feeding feed blocks containing different levels
of urea calcium sulphate mixture on feed intake, digestibility and rumen
fermentation in Thai native beef cattle fed on rice straw. Animal Feed Science
and Technology, 198(Supplement C), 151-157.
Norrapoke, T., Wanapat, M., & Foiklang, S. (2014). Influence of tropical plant sources
containing plant secondary compound on rumen fermentation using In vitro
gas fermentation technique. Indian Journal of Animal Sciences, 84(9), 79-85.
Norrapoke, T., Wanapat, M., Wanapat, S., & Foiklang, S. (2014). Effect of Centella
asiatica powder (CAP) and Mangosteen peel powder (MPP) on rumen
fermentation and microbial population in swamp buffaloes. Journal of Animal
and Plant Sciences, 26(2), 435-444.
Cherdthong, A., Wanapat, M., Khantharin, S., Khota, W., Tangmutthapattharakun, G.,
Phesatcha, K., Foiklang, S., Kang, S. (2013). Influence of urea-calcium mixture
in high-quality feed block on ruminal fermentation in swamp buffalo. Buffalo
Bulletin, 32(Special Issue 2), 984-987.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
อานนท ปะเสระกัง เฉลิมพล มวงเย็น สุบรรณ ฝอยกลาง และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. (2560).
การทดสอบอิทธิพลของตอซังตนขาวโพดเลี้ยงสัตวรวมกับการหมักดวยยูเรียตอความสามารถ
ในการยอยไดของวัตถุแหง และจลนศาสตรกระบวนการหมักยอยโดยใชเทคนิคการวัดแก็ส.
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 48(2 พิเศษ): 176-183.
ญาณิ น โอภาสพั ฒ นกิ จ วี ร ยุ ทธ อยูบุญ และ สุบรรณ ฝอยกลาง. (2559). ผลของการหมั กต น
ขาวโพดสดโดยใชสารเสริมชนิดตางๆ ตอองคประกอบทางเคมี และการยอยไดโดยใชเทคนิค
ถุงไนลอน. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 2): 107-116.
Foiklang, S., Wanapat, M., & Norrapoke, T. (2016). Influence of grape pomace powder
as a feed supplement on feed intake, digestibility and rumen ecology of dairy
steers. Khon Kaen Agriculture Journal, 44(1), 147-154.
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Wanapat, M., Foiklang, S., Sukjai, S., Tamkhonbur, P., Gunun, P., & Phesatcha, K. (2014).
Effect of high quality mixture roughage to improve dairy production in
smallholder dairy farms in the northeastern region of Thailand. Khon Kaen
Agriculture Journal, 42(Suppl.1), 14-19.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Cherdthong, A., Prachumchai, R., Supapong, C., Wanapat, M., Foiklang, S., &
Milintawisamai, N. (2017, November 1-4). Inclusion of yeast waste as protein
source to replace soybean meal in concentrate diet on ruminal fermentation
and kinetics of gas using a gas production technique. Paper presented at the
The 2nd International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANINUE2017) (pp. 514-518), Khon Kaen, Thailand.
Cherdthong, A., Sumadong, P., Foiklang, S., & Milintawisamai, N. (2017, November 1-4).
Effect of replacement soybean meal by yeast waste on feed intake and rumen
ecology in Thai native beef cattle. Paper presented at the The 2nd International
Conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE2017) (pp. 436-440),
Khon Kaen, Thailand.
Matra, M., Wanapat, M., Foiklang, S., Mapato, C., Ampapong, T., Viennasay, B., & Nunoi,
A. (2017, November 1-4). Effect of dragon fruit (Hylocercus undatus) peel
powder and roughage to concentration ratio on gas production kinetics,
digestibility, and fermentation using In vitro gas production technique. Paper
presented at the The 2nd International Conference on Animal Nutrition and
Environment (ANI-NUE2017) (pp. 381-385), Khon Kaen, Thailand.
Foiklang, S., Wanapat, M., Opatpatanakit, Y., & Paserakung, A. (2016, August 22-25).
Effect of yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility and
fermentation by using In vitro gas technique. Paper presented at the 17th AsianAustralasian Association of Animal Production Societies Animal Science
Congress (pp. 555-558), Fukuoka, Japan.
Kang, S., Wanapat, M., Phesatcha, K., Norrapoke, T., Foiklang, S., Ampapon, T., &
Phesatcha, B. (2014, November 10-14). Rumen manipulation by kapok seed oil
and Flemingia leaf meal using an In vitro gas production system. Paper
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presented at the 16th Asian-Australasian Association of Animal Production
Societies Congress (pp. 102-106), Yogyakarta, Indonesia.
Wanapat, M., Foiklang, S., Sukjai, S., Tamkhonbur, P., Anantasook, N., Gunun, P., &
Phesatcha, K. (2014, January 27-28). Feeding of high protein premix to improve
dairy production in smallholder dairy farms in the Northeastern region of
Thailand. Paper presented at the 15th Agriculture Annual Conference (pp. 713), Khon Kaen, Thailand.
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

มคอ. 2

247

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นายญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
Mr. Yanin Opatpatanakit
รองศาสตราจารย
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : yanin@mju.ac.th

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D. Agriculture- Ruminant
Nutrition
วท.ม. เกษตรศาสตร-การผลิตสัตว
วท.บ. เกษตรศาสตร-สัตวศาสตร

ชื่อสถาบันการศึกษา
The University of Sydney,
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ.
2537
2529
2525

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
2) การผลิตโคเนื้อโคนม
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2529
2538-2540
2542-2546

ตําแหนง
อาจารย สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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2550

2552-2556
2556-ปจจุบัน
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ตําแหนง
โอนยายมาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําแหนง รองศาสตราจารย ซึ่งตอมายกฐานะเปน
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อ 2551 .ศ.กรกฎาคม พ 27
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแมโจ
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ

5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Wonnakom, P., Opatpatanakit, Y., Maneewon, B., & Thongwittaya, N. (2017). Chemical
composition and nutrients digestibility of thai native chicken feed containing
various levels of pond snail meal. Thammasat International Journal of Science
and Technology, 22(2), 10-15.
Khenjan, P., Niumsup, P., Opatpatanakit, Y., Sakkatat, P., & Leenanuruksa, D. (2015).
Utilization of male dairy calves in Thailand. Thai Journal of Agricultural Science,
48(3), 109-113.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
Kiratikrankul, B., Opatpatanakit, Y., & Phanchaisri, S. (2015). Free range system on
production performance and diet cost of indigenous chicken raising in Chiang
Mai province. Khon Kaen Agricultural Journal. 43(Suppl. 2): 183-186.
จารุนันท ไชยนาม และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. (2560). การเปรียบเทียบคุณภาพเนื้อของแมโคนม
คัดทิ้ง โคนมเพศผูขุนและโคลูกผสมชาโรเลส. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 48(2 พิเศษ):
896-905.
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ธัญญรัตน รูหลัก ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ อานนท ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. (2560).
อิทธิพลของระดับพลังงานรวมกับการเสริมกากน้ําตาลในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือกและซัง
ขาวโพดหวานเปนแหลงอาหารหยาบตอการยอยไดของวัตถุแหงและจลนศาสตรการผลิตแก็ส
ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 48(2 พิเศษ): 739-747.
บัณฑิต กีรติการกุล จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. (2560). ผลการเปรียบเทียบ
ประสาทสัมผัสของเนื้อไกพื้นเมืองพันธประดูหางดาที่มีรูปแบบการเลี้ยงตางกัน และเนื้อไก
ทางการคา. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 48(2 พิเศษ): 756-762.
อานนท ปะเสระกัง เฉลิมพล มวงเย็น สุบรรณ ฝอยกลาง และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. (2560).
การทดสอบอิทธิพลของตอซังตนขาวโพดเลี้ยงสัตวรวมกับการหมักดวยยูเรียตอความสามารถ
ในการยอยไดของวัตถุแหง และจลนศาสตรกระบวนการหมักยอยโดยใชเทคนิคการวัดแก็ส.
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 48(2 พิเศษ): 176-183.
ญาณิ น โอภาสพั ฒนกิ จ วี ร ยุ ทธ อยูบุญ และ สุบ รรณ ฝอยกลาง. (2559). ผลของการหมั ก ต น
ขาวโพดสดโดยใชสารเสริมชนิดตางๆ ตอองคประกอบทางเคมี และการยอยไดโดยใชเทคนิค
ถุงไนลอน. แกนเกษตร 44(พิเศษ 2): 107-116.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
วิไล มงคล วิวัฒน พัฒนาวงศ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ วรรณลักษณ ถาวร และ วาที คงบรรทัด.
(2558). ประสิทธิภาพการปฏิสนธินอกรางกายของน้ําเชื้อสดและน้ําเชื้อสุกรแชแข็งจากการ
ใช น้ํ า ยาสู ต ร MJ-Ex2TM. ใน การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ครั้ ง ที่ 53
(น.831-835). 3-6 กุมภาพันธ 2558. กรุงเทพมหานคร.
บัณฑิต กิรติการกุล ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และ ศิริพร กิรติการกุล. (2557). การสรางมูลคาเพิ่มไก
ประดูหางดําจากระบบการเลี้ยงปลอยอิสระตามธรรมชาติ เพื่อตอบสนองผูบริโภคในตลาด
ระดับบน. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 1 (พิเศษ 2): 187-190. (นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน, เชียงใหม)
จิรภิญญา เทพศรี ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ วิวัฒน พัฒนาวงศ และ วาที คงบรรทัด. (2557). ผล
ของโมนาโคลิน เค ที่สกัดจากขาวราแดงโดยเชื้อ Monascus purpureu CMU002U ตอ
การเจริญเติบโต และผลผลิตไขในนกกระทาญี่ปุนระยะไข. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศ
ไทย. 1 (พิเศษ 1): 85-88. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3, 810 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม)
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จารุนันท ไชยนาม ธนนันท ศุภกิจจานนท บัณฑิต กิรติการกุล วิวัฒน พัฒนาวงศ และ ญาณิน
โอภาสพั ฒ นกิ จ . (2557). สภาพการซื้ อ ขายโคมี ชี วิ ต ของตลาดนั ด โค-กระบื อ ในจั ง หวั ด
เชียงใหมและลําพูน (หนา 169-174). ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเนื้อสัตว
ครั้งที่ 5, 25-26 กรกฎาคม 2557, กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง.
บัณฑิต กิรติการกุล ธนนันท ศุภกิจจานนท จารุนันท ไชยนาม วิวัฒน พัฒนาวงศ และ ญาณิน
โอภาสพัฒนกิจ. (2557). ผลของการใชฟางขาวเปลือกและซังขาวโพดตอสมรรถภาพการ
ผลิ ต น้ํ า นมของเกษตรกรผู เ ลี้ ย งโคนม อ. แม ว าง จ. เชี ย งใหม . ใน การประชุ ม วิ ช าการ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีเนื้อสัตว ครั้งที่ 5 (น. 164-168), 25-26 กรกฎาคม 2557, กรุงเทพฯ:
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
Chainam, J., & Opatpatanakit, Y. (2016, August 14-19). Carcass quality of culled dairy
cows and fattening dairy steers raised by members of beef cluster cooperative
in Thailand. Paper presented at the 62nd International Congress of Meat Science
and Technology: Meat for Global Sustainability (p. 26), Bangkok, Thailand.
Foiklang, S., Wanapat, M., Opatpatanakit, Y., & Paserakung, A. (2016, August 22-25).
Effect of yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility and
fermentation by using In vitro gas technique. Paper presented at the 17th AsianAustralasian Association of Animal Production Societies Animal Science
Congress (pp. 555-558), Fukuoka, Japan.
Supphakitchanon, T., Kiratikrankul, B., Chainam, J., & Opatpatanakit, Y. (2016, August
14-19). Distribution of marbling score in culled dairy beef in central Thailand.
Paper presented at the 62nd International Congress of Meat Science and
Technology: Meat for Global Sustainability (p.54), Bangkok, Thailand.
Kiratikrankul, B., Opatpatanakit, Y., & Kiratikrankul, S. (2014, November 10-14). Effect
of chopped napier grass on growth performance, carcass characteristics and
feed cost of indigenous chickens in Chiang Mai province, Thailand. Paper
presented at the 16th Asian-Australasian Association of Animal Production
Societies Congress (pp.756-758), Yogyakarta, Indonesia.
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

มคอ. 2

251

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph. D. Animal Functional
Anatomy
วทม.. สัตวศาสตร
ทษบ.. สัตวศาสตร - สัตวปก

นายประภากร ธาราฉาย
Mr. Prapakorn Tarachai
ผูชวยศาสตราจารย
สัตวศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : p_tarachai@hotmail.com

ชื่อสถาบันการศึกษา
Ehime University, Japan

พ.ศ.
2544

มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ

2535
2532

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) สวัสดิภาพสัตวและสิ่งแวดลอมในฟารม
2) อาหารสัตวปก
3) การใชสมุนไพรสกัดในอาหารสัตวปก
4) ปกษีวิทยา
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2535 - 2536
2536 - 2551
2551 - ปจจุบัน

ตําแหนง
ผูชวยนักวิชาการ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหารสัตว
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
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5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ประภากร ธาราฉาย. (2559). สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและลักษณะสีของผิวหนัง
ของฝูงไกกระดูกในมหาวิทยาลัยแมโจ (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.
ประภากร ธาราฉาย. (2559). การพัฒนาระบบฐานขอมูลชนิดพันธุนกในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.
กฤดา ชูเกียรติศิริ จําเนียร ยศราช มานิตย เทวรักษพิพักษ และ ประภากร ธาราฉาย. (2557).
การใชสมุนไพรในการกําจัดพยาธิภายในของไกพื้นเมือง (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม:
มหาวิทยาลัยแมโจ.
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
จุฬากร ปานะถึก มัณฑนา ทองนิ่ม พัชรี สมรักษ กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย.
(2560). ผลของการใชสารสกัดจากเมล็ดลําไยและเมล็ดมะขามในการรักษาคุณภาพเนื้อโค
ภายใตการจัดเก็บโดยการแชเย็น. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 48(2 พิเศษ): 868-874.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
สมชาย อารยพิ ทยา และ ประภากร ธาราฉาย. 2560. การพัฒ นาฐานขอมูลชนิดพัน ธุน กในเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการประจําป 2560, 7-8 ธันวาคม
2560 (น.436-446), อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแมโจ,
เชียงใหม.
ชนั ดดา สุ ว รรณวิ ช นี ย ประภากร ธาราฉาย และ จอมสุดา ดวงวงษา. 2558. การประมาณค า
สหสัมพันธทางพันธุกรรมและคาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏระหวางลักษณะน้ําหนักตัว
และระดับสีดําของผิวหนังไกกระดูกดําฝูงมหาวิทยาลัยแมโจ. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศ
ไทย. 2 (พิเศษ 1): 41-46. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, 912 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
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ชนัดดา สุวรรณวิชนีย และ ประภากร ธาราฉาย. 2557. ผลของอายุตอระดับความเขมสีผิวหนังในไก
กระดูกดํา. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 1(พิเศษ 1): 163-166. (นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน, เชียงใหม)
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D. Agriculture
M.Sc. Agriculture
วท.บ. เคมี

นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ
Miss Buaream Maneewan
ผูชวยศาสตราจารย
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : buaream@hotmail.com

ชื่อสถาบันการศึกษา
Ehime University, Japan
Kagawa University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ.
2548
2545
2538

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) การประเมินคุณคาทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตวและอาหารสัตว
2) สรีรวิทยาสัตวกระเพาะเดี่ยว
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2538-2539
2539-2540
2540-2549
2550- ปจจุบัน

ตําแหนง
หัวหนางานฝายผลิต โรงงานนมซอนตาแดรี่โพรดักส จังหวัดราชบุรี
ผูชวยผูจัดการทั่วไป บริษัทวิสดอมเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร
นักวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยแมโจ
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5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
บัวเรียม มณีวรรณ ทองเลียน บัวจูม อัจฉรา แกลวกลา เผาพงษ ปูระณะพงษ และโยธิน นันตา.
(2559). การใชถานกัมมัตตจากถานไมลําไยในอาหารไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดํา (รายงาน
ผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.
ทองเลียน บัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ สุกิจ ขันธปราบ เผาพงษ ปูระณะพงษ และ โยธิน นันตา.
(2558). การใช ก ากลํ า ไยจากการผลิ ต น้ํ า ตาลเป น อาหารไก พื้ น เมื อ งพั น ธุ ป ระดู ห างดํ า
(รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.
บัวเรียม มณีวรรณ ทองเลียน บัวจูม เผาพงษ ปูระณะพงษ และ โยธิน นันตา. (2557). การศึกษา
ผลการใชสาหรายเกลียวทองในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนัง และการยอย
ไดของโภชนะในไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดํา (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัย
แมโจ.
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Khantaprab, S., Maneewan, B., Buwjoom, T., Khantaprab, N., Yamauchi, K., Niwat, S.,
Yosraj, C. and Yamauchi, K.-E. 2017. Fermented green vegetable soybean meal
increases dressed carcass meat and bone weight in black-boned chickens (Fah
Luang chicken, Gallus gallus). American Journal of Animal and Veterinary
Sciences. 12(3): 176.181.
Wonnakom, P., Opatpatanakit, Y., Maneewon, B., & Thongwittaya, N. (2017). Chemical
composition and nutrients digestibility of thai native chicken feed containing
various levels of pond snail meal. Thammasat International Journal of Science
and Technology, 22(2), 10-15.
Buwjoom, T., Maneewan, B., Yamauchi, K., & Pongpisantham, B. (2016). Effects of
golden apple snail (Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size on
growth performance, carcass quality, bone strength and small intestinal
histology in Thai Native chickens (Pradu Hang Dum Chiangmai 1). International
Journal of Biology, 8(3), 58-65.
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Maneewan, B., Buwjoom, T., Sittiya, J., Yamauchi, K., & Yamauchi, K.-E. (2015). Effect of
dietary dried red roselle (Hibiscus sabdariffa L.) calyces meal on egg
production, egg quality, nutrient digestibility and intestinal histology in forcemolted hens. Food Function, 14, 2-14.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
Vathsana phonexai บัวเรียม มณีวรรณ ทองเลียน บัวจูม และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2560). การ
ใชสารสกัดหยาบบอระเพ็ดเปนสารเสริมในอาหารไก พื้นเมื องพันธุประดูหางดํา. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร. 48(2 พิเศษ): 55-61.
บดินทร โคตรทอง ทองเลียน บัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ และ สุกิจ ขันธปราบ. (2560). การใช
เปลื อกหอยเชอรี่ ในอาหารไกไขตอผลผลิตและคุณภาพไข. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร.
48(2 พิเศษ): 452-458.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
รชานนท ธนภัทรพงศ บัวเรียม มณีวรรณ ทองเลียน บัวจูม อัจฉรา แกลวกลา และ จุฬากร ปานะถึก.
(2560). ผลของผงถานกัมมันตจากกากกาแฟในอาหารไกไขตอผลผลิตไขและคุณภาพไข. ใน
การประชุมวิชาการประจําป 2560, 7-8 ธันวาคม 2560 (น. 90-95), อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม.
สุรีรัตน ถือแกว ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ. (2560). องคประกอบทางเคมีของกาก
ผลปาลมน้ํามันและการนําไปใชในอาหารไกพื้นเมือง. ใน การประชุมวิชาการประจําป 2560
(น. 96-100), 7-8 ธั น วาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกีย รติส มเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ด า
มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม.
ฉัตรชัย เสนขวัญแกว อภิชัย เมฆบังวัน สุทัศน ศิริ และ บัวเรียม มณีวรรณ. (2558). การศึกษา
เสริมไคโตซานที่สกัดโดยวิธีเคมี และ Lactobacillus plantarum (TISTR 543) ในอาหารที่
มีผลตอการยอยไดของโภชนะและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรเล็ก- รุน (น้ําหนัก 15
– 60 ก.ก.). วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 229-233. (นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี,
สงขลา)
ครรชิต ชมภูพันธ บัวเรียม มณีวรรณ นรินทร ทองวิทยา และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2558). ผลผลิต
และองคประกอบทางเคมีของแหนแดงแหงและหมักเพื่อเปนแหลงอาหารโปรตีนในอาหารไก.
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วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 313-316. (นําเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
ชณุดี แสบงบาล บัวเรียม มณีวรรณ ทองเลียน บัวจูม และ สุกิจ ขันธปราบ. (2558). ผลของการใช
กากลําไยจากการผลิตน้ําตาลลําไยในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตและสวนประกอบ
ของซากในไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดํา. ใน การประชุมวิชาการประจําป 2558 (น. 93-101),
8-9 ธันวาคม 2558, ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม.
บั วเรียม มณี วรรณ บดิ น ทร โคตรทอง ทองเลีย น บัว จูม สุกิจ ขัน ธปราบ จัน ทรจิร า สิทธิย ะ
Kosho Yamauchi และ Koh-en Yamauchi. (2558). ผลของขนาดเปลื อ กหอยเชอรี่ ใ น
อาหารไกไขตอการเปลี่ยนแปลงลําไสเล็ก. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 2(พิเศษ 1):
85-90. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558,
โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
บดินทร โคตรทอง ทองเลียนบัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ และ สุกิจ ขันธปราบ. (2557). ผลของขนาด
เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไกไขตอผลผลิตและคุณภาพไข. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศ
ไทย. 1 (พิเศษ 2): 21-24. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3, 810 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม)
วรพงศ ธรรมมิโกมินทร อภิชัย เมฆบังวัน บัวเรียม มณีวรรณ และ วศิน เจริญตัณธนกุล. (2557).
ผลของการเสริมบัวบกในอาหารตอประสิทธิภาพการยอยไดของโภชนะ และองคประกอบ
ของเลือดสุกรระยะการเจริญเติบโต-ขุน (หนา 119-125). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10 : เครือขายวิจัยสรางความรูสูอาเซียน, 22 – 23 กรกฎาคม 2557,
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
Hamprakorn, K., Maneewan, B., Buwjoom, T., & Khantaprab, S. (2017, November 1-4).
The effects of organic corn level decreasing in organic laying hen diets on egg
production and egg quality. Paper presented at the The 2nd International
Conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE2017) (pp. 259-263),
Khon Kaen, Thailand.
Buwjoom, T., Maneewan, B., & Yamauchi, K. (2016, August 22-25). The using of
fermented vegetable soy bean and banana stem in Black-bone chicken diets.
Paper presented at the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production
Societies Animal Science Congress (pp. 1-4), Fukuoka, Japan.
Maneewan, B., Buwjoom, T., & Yamauchi, K. (2016, August 22-25). The effects of dietary
spirulina (Spirulina platensis) on growth performance, skin color and nutritional
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digestibility in Thai native chicken. Paper presented at the 17th AsianAustralasian Association of Animal Production Societies Animal Science
Congress (pp. 246-249), Fukuoka, Japan.
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D. Animal Science
วท.ม.
วท.บ.

สัตวศาสตร
เกษตรศาสตร

นายวินัย โยธินศิริกุล
Mr. Winai Yothinsiriku
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : winai@mju.ac.th
ชื่อสถาบันการศึกษา
University of the Philippines
at Los Banos, Philippines
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ.
2538
2527
2523

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) อาหารสัตว
2) การผลิตและจัดการสุกร
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2523-2524
2527
2551– ปจจุบัน

ตําแหนง
นักวิชาการสัตวบาลสุกร บริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว
คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
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5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
นภัสสร มนทา วินัย โยธินศิริกุล กิตติพงษ ทิพยะ ครรชิต ชมพูพันธ Christian Lambertz และ
สัญชัย จตุรสิทธา. (2560). งาขี้มอน: ทางเลือกอาหารสัตวเพื่อเพิ่มปริมาณกรดไขมันโอเมกา
สามในเนื้อสัตวและไขสาหรับเปนอาหารเพื่อสุขภาพ. วารสารเกษตร. 33(3): 463-473.
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นายอานนท ปะเสระกัง
Mr. Anon Paserakung
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : anoncp@hotmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปร.ด. สัตวศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วท.ม. สัตวศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วท.บ. เกษตรศาสตร-สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ.
2558
2551
2545

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) การผลิตและการใหอาหารโคนม
2) การใชเทคโนโลยีดานจุลินทรียในอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2545 – 2546
2546 – 2547
2551
2558 – ปจจุบัน

ตําแหนง
พนักงานขายไกเนื้อ บริษัทเจริญโภคภัณฑอีสาน
สัตวบาลฟารมไกไข บริษัทเจริญโภคภัณฑอีสาน
ผูชวยวิจัยโครงการการพัฒนาสายพันธุออยเพื่อใชเปนแหลงอาหาร
หยาบสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง
อาจารย สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
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5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ธัญญรัตน รูหลัก ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ อานนท ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. (2560).
อิทธิพลของระดับพลังงานรวมกับการเสริมกากน้ําตาลในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือกและซัง
ขาวโพดหวานเปนแหลงอาหารหยาบตอการยอยไดของวัตถุแหงและจลนศาสตรการผลิตแก็ส
ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 48(2 พิเศษ): 739-747.
อานนท ปะเสระกัง เฉลิมพล มวงเย็น สุบรรณ ฝอยกลาง และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. (2560).
การทดสอบอิทธิพลของตอซังตนขาวโพดเลี้ยงสัตวรวมกับการหมักดวยยูเรียตอความสามารถ
ในการยอยไดของวัตถุแหง และจลนศาสตรกระบวนการหมักยอยโดยใชเทคนิคการวัดแก็ส.
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 48(2 พิเศษ): 176-183.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Foiklang, S., Wanapat, M., Opatpatanakit, Y., & Paserakung, A. (2016, August 22-25).
Effect of yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility and
fermentation by using In vitro gas technique. Paper presented at the 17th AsianAustralasian Association of Animal Production Societies Animal Science
Congress (pp. 555-558), Fukuoka, Japan.
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D. Animal Science

M.Sc.

Animal Science

วท.บ.

สัตวศาสตร

นางสาววันทมาส จันทะสินธุ
Miss Wantamas Jantasin
อาจารย
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : wantamasj@gmail.com

ชื่อสถาบันการศึกษา
National Pingtung University
of Science and Technology,
Taiwan
National Pingtung University
of Science and Technology,
Taiwan
มหาวิทยาลัยแมโจ

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) อาหารและการจัดการฟารม
2) การจัดการของเสียจากฟารมปศุสัตว
3) การผลิตสุกร
4) พฤติกรรมสัตวและสวัสดิภาพของสัตว

พ.ศ.
2558

2552

2550
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4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2553-2556
2556-ปจจุบัน

264

ตําแหนง
Head of Swine Farm Unit at National Pingtung University of
Science and Technology, Taiwan
อาจารย สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ

5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Jantasin, W., & Hsia, L. C. (2015). Effects of low-protein diet supplemented with
tryptophan, pyridoxine and niacin on feed intake and growth performance of
weaning piglets. International Journal of Animal and Veterinary, 8(3), 35-39.
Jantasin, W., & Hsia, L. C. (2015). Effects of spray-dried porcine plasma replacement
with tryptophan, pyridoxine, and niacin supplementation on feed intake and
growth performance of weaning piglets. Turkish Journal of Veterinary and
Animal Sciences, 39, 1-6. doi:10.3906/vet-1501-19
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Hsia, L. C., Lee, H. C., Jantasin, W., Liu, S. H., & Lu, M. Y. (2016, October 19-21).
Development of sustainable livestock production - A Review. Paper presented
at the 3rd Animal Production International Seminar & The 3rd ASEAN Regional
Conference on Animal Production (pp. 66-71), Batu, Indonesia.
Jantasin, W., & Hsia, L. C. (2016, July 26-29). The effects of methionine and its
relationship to tryptophan on feed intake and growth performance of weaning
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piglets. Paper presented at the 1st International Conference on Tropical Animal
Science and Production. Bangkok, Thailand.
Jantasin, W., & Hsia, L. C. (2016, August 22-25). Effects of supplementing pig diets with
dietary iron levels, tryptophan and pyridoxine on performance of weaning
piglets. Paper presented at the 17th Asian-Australasian Association of Animal
Production Societies Animal Science Congress, Fukuoka, Japan.
Panatuk, J., Jantasin, W., Chukiatsiri, K., Tathong, T., & Uriyapongson, S. (2016, August
22-25). Effect of dipping in Longan seed extract phenolic solution on the shelf
life and quality of pork under refrigerated storage. Paper presented at the 17th
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science
Congress (pp. 673-675), Fukuoka, Japan.
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นางพชรพร ตาดี
Mrs. Phacharaporn Tadee
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : phacharaporn.boonkhot@gmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปร.ด. วิทยาศาสตรการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ.
2559
2550

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1) โรคสัตว
2) ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
3) ยาสัตว
4) โรคติดตอจากสัตวสูคน
5) สัตวเล็ก
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2556-2558
2558-2559
2560 - ปจจุบัน

ตําแหนง
สัตวแพทย คลินิกปศุสัตวเวชการ จังหวัดเชียงใหม
Medical school, Swansea university, Swansea, UK
นักวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Patchanee, P., Eiamsam-Ang, T., Vanaseang, J., Boonkhot, P., & Tadee, P. (2017).
Determination of regional relationships among Salmonella spp. isolated from
retail pork circulating in the Chiang Mai municipality area using a WGS data
approach. International Journal of Food Microbiology, 254, 18-24. doi:
10.1016/j.ijfoodmicro.2017.05.006
Patchanee, P., Tansiricharoenkul, K., Buawiratlert, T., Wiratsudakul, A.,
Angchokchatchawal, K., Yamsakul, P., . . . Tadee, P. (2016). Salmonella in pork
retail outlets and dissemination of its pulsotypes through pig production chain
in Chiang Mai and surrounding areas, Thailand. Preventive Veterinary Medicine,
130, 99-105. doi: 10.1016/j.prevetmed.2016.06.013
Boonkhot, P., Tadee, P., & Patchanee, P. (2015). Serodiversity and antimicrobial
resistance profiles of detected Salmonella on swine production chain in Chiang
Mai and Lamphun, Thailand. Acta Scientiae Veterinariae, 43, 1263.
Boonkhot, P., Tadee, P., Yamsakul, P., Pocharoen, C., Chokesajjawatee, N., & Patchanee,
P. (2015). Class 1 integrons characterization and multilocus sequence typing of
Salmonella spp. from swine production chains in Chiang Mai and Lamphun
provinces, Thailand. Journal of Veterinary Research, 63(2), 83-94.
Patchanee, P., Boonkhot, P., Kittiwan, N., Tadee, P., & Chotinun, S. (2015).
Dissemination of Salmonella enterica sequence types among Asean Economic
Community countries. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and
Public Health, 46(4), 707-719.
Tadee, P., Boonkhot, P., Pornruangwong, S., & Patchanee, P. (2015). Comparative
phenotypic and genotypic characterization of Salmonella spp. in pig farms and
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slaughterhouses in two provinces in northern Thailand. PLOS ONE, 10(2),
e0116581. doi: 10.1371/journal.pone.0116581
Tadee, P., Boonkhot, P., & Patchanee, P. (2014). Quantification of contamination levels
and particular risk of Salmonella spp. in pigs in slaughterhouses in Chiang Mai
and Lamphun provinces, Thailand. Japanese journal of Veterinary Research,
62(4), 171-1799.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ประภาส พัชนี ดนัย สินธุยะ พชรพร บุญโคตร ภาคภูมิ ตาดี และ กิตติพงษ กุมภาพงษ. (2557).
ปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อซัลโมเนลลาระดับฝูงในการผลิตสุกรทางตอนเหนือของประเทศไทย.
ใน การประชุ ม ทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ครั้ ง ที่ 52 (น. 193-201).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ประภาส พัชนี ผกามาศ ศุขรุงเรือง นิภา โชคสัจจะวาที ศริญญา พรเอี่ยม พรรณิตา ศานติยานนท
พชรพร บุญโคตร ภาคภูมิ ตาดี และ รวีวรรณ รุงฤดีสมบัติกิจ. (2557). การใช Repetitive
Sequence-Based PCR (rep-PCR) ในการจําแนกซีโ รไทปข องเชื้อ Salmonella Rissen
และ Salmonella Typhimurium แยกจากฟารมสุกรในประเทศไทย. ใน การประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 52 (น. 202-210). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ประภาส พัชนี พชรพร บุญโคตร กิตติพงษ กุมภาพงษ และ ภาคภูมิ ตาดี. (2557). ความชุกและ
ปริมาณการปนเปอนของเชื้อ Salmonella ที่เพาะแยกไดจากกระบวนการฆาและชําแหละสุกร
ในเขตพื้นที่เชียงใหมและลําพูน. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 52 (น. 211-221). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
กิตติพงษ กุมภาพงษ ดนัย สินธุยะ ภาคภูมิ ตาดี พชรพร บุญโคตร และ ประภาส พัชนี. (2557).
ซี โรทั ยป และการดื้ อยาต านจุ ลชี พของเชื้ อซาโมเนลลาที่ เพาะแยกได จากสุ กรพั นธุ ในพื้ นที่
เชียงใหม-ลําพูน. วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 1(พิเศษ 2): 139-142. (นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน, เชียงใหม)
. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทารา
ดวงตะวัน, เชียงใหม)
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9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
พชรพร บุญโคตร เบน ปาสคู กีโยม เมริก ซูซาน เมอเรย ลีโอนาโดส มากีรอส นัทธิณี กิตติวรรณ
แมทธิว ดี ฮิตชิงส นิอร บุญประเสิรฐ นิภา โชคสัจจะวาที ภาคภูมิ ตาดี อุษณีย อนุกูล
ประภาส พัชนี และ แซมูเอล เค เชพเพริด. (2559). การอธิบายคุณลักษณะยีนดื้อ ต อ ยา
ปฏิชีวนะและความสามารถในการรอดชีวิตของเชื้อซัลโมเนลลาโดยใชการหาวิเคราะหหา
ลําดับเบสทั้งจีโนมและการศึกษาความสัมพันธแนวกวางตลอดจีโนม. ใน การประชุมวิชาการ
สุขภาพสัตวภาคเหนือ ประจําป 2559 (น. 47-48), 13–14 ธันวาคม 2559, เชียงใหม: โรง
แรมดิเอ็มเพรส.
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ไทย)
ชื่อ – นามสกุล (อังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นางสาวสุรีรัตน ถือแกว
Miss Sureerat Thuekea
อาจารย
สัตวศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : S.thuekeaw@gmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วท.ม. เกษตรศาสตร - สัตวศาสตร
วท.บ. เกษตรศาสตร - สัตวศาสตร

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ.
2557
2554

3. ความเชี่ยวชาญ
1) โภชนะศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2557 - ปจจุบัน

ตําแหนง
อาจารย สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ

5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
สุรีรัตน ถือแกว. (2559). ผลของเอนไซมยอยใยจากวัสดุเพาะเห็ดตอการยอยไดในหลอดทอดลองใน
อาหารไกเนื้อ (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.
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7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
สุรีรัตน ถือแกว. (2559). ผลของสารสกัดจากวัส ดุเ พาะเห็ด ตอคาการย อยไดในหลอดทดลองใน
อาหารไกเนื้อ. แกนเกษตร. 44(พิเศษ 2): 673-680.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
สุรีรัตน ถือแกว ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ. (2560). องคประกอบทางเคมีของกากผล
ปาลมน้ํามันและการนําไปใช ในอาหารไก พื้นเมื อง. ใน การประชุ มวิชาการประจํ าป 2560
(น. 96-100), 7-8 ธั น วาคม 2560, อาคารเฉลิ มพระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด า
มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม.
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูสอน
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ไทย)
ชื่อ – นามสกุล (อังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงสาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นายยุทธนา สุนันตา
Mr. Yutthana Sunanta
อาจารย
สัตวศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพท : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : yutthana_s@mju.ac.th

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
วท.ม. เกษตรศาสตร-สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.บ. สัตวศาสตร-สัตวปก
มหาวิทยาลัยแมโจ

พ.ศ.
2555
2547

3. ความเชี่ยวชาญ
1) โภชนะศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว
2) การผลิตสัตวปก
3) อุตสาหกรรมอาหารสัตว
4. ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2552-2553
2553-2554
2556
2556
2557 – ปจจุบัน

ตําแหนง
ผูชวยนักวิจัย มูลนิธโิ ครงการหลวง
เจาหนาที่ฝายจัดซื้อตางประเทศ บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
นักวิชาการอาหารสัตว บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
นักวิจัย บริษัท ศูนยวิจัยสัตวกรุงเทพ จํากัด
อาจารย สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
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5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

มคอ. 2

เอกสารแนบ 5
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสัตวศาสตร

274
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เอกสารแนบ 6
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสัตวศาสตร

275
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เอกสารแนบ 7
รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร
รายงานผลการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา
วันที่ 12 มกราคม 2561
----------------------------------------------------1. ชื่อกิจกรรม

ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา

2. หลักการและเหตุผล
คณะสั ต วศาสตร แ ละเทคโนโลยี ได เ ป ด สอนนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสัตวศาสตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะ
การวิจัยทางดานสัตวศาสตร ใหสอดคลองตอความตองการของประเทศ โดยคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดทุก ๆ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรฯ เปนหลักสูตรที่ได
มาตรฐานตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ จึงจัดทํากิจกรรมวิพากษหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร มีมาตรฐานตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
3.2 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ใหเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
4. ผูรับผิดชอบกิจกรรม
อาจารยประจําหลักสูตร
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5. สนองยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ขอที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพตามความตองการของประเทศ
ขอที่ 3. การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
เปาประสงค

กลยุทธหลัก

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีปญญา ความรู ทักษะ อดทน สูงาน
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัวตอบสนองตอบริบทความ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
มหาวิทยาลัยมีการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของ
ภูมิภาคและประเทศ
มุงเนนการสรางและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางและสอดคลองกับความตองการของตลาดและสังคม
สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนผูนําและแหลงเรียนรู ชี้แนะดานการบริการ
วิชาการแกสังคม โดยเฉพาะดานการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยเนนระบบ
เกษตรมั่นคงและปลอดภัย

6. ผูเขารวมกิจกรรม
คณะกรรมการประจํ าหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสั ต วศาสตร ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
คณาจารย นักวิชาการ และบุคลากรคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เขารวมโครงการรวม จํานวน 18 คน
7. ระยะเวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ระยะเวลา 1 วัน วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
8. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
ขอเสนอแนะภาพรวม
- ตามการกําหนดเปาประสงคของหลักสูตรคือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะใน“
ซึ่งมีจุดเดนในดานของการจัดการผลิตสัตวในเชิ ง ”การผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมในสวนของการเขียนแผนธุรกิจ การเขียนแผนกลยุทธการขาย นําเสนอ
แผนการตลาดได เรื่องของ supply chain logistic การสราง Brand การเจรจาตอรอง การตั้งราคา
การใช social media เพื่ อตอบสนองต อ 4.0 การเชื่อมโยง Cluster เชน หมูป ระสานกับ ไก การ
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เชื่อมโยงประสานงาน และการทํางานเปนทีม นอกจากนี้ งมีประเด็นในดานของการทองเที่ยวในฟารม
ปศุสัตว
- หลักสูตรควรเนนในการผลิตนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติที่โดดเดน โดยอาจจะเปน
การลดชั่วโมงในภาคบรรยายและเพิ่มเติมในชั่วโมงปฏิบัติงานในเพิ่มขึ้น หรืออาจจะมีการเพิ่มจํานวน
ของวิชาการฝกงานในมากขึ้น
- มหาวิทยาลัยแมโจมีจุดเดนในเรื่องเครือขายกับสถาบันตาง ๆ มากอยูแลว การสราง
แรงบันดาลใจใหกับนักศึกษาในระหวางการเรียน รวมถึงการกระตุนใหนักศึกษา เกิดแรงบันดาลใจใน
การประกอบอาชีพในดานตาง ๆ
- โครงการ Talent เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจประกอบธุรกิจดานปศุสัตว
- การจัดหลักสูตรระยะสั้นใหกับนักศึกษาที่เรียนจบไปแลว
ขอเสนอแนะสําหรับปรับแกเลมหลักสูตร
- การตัดรายวิชา เชน เคมีอนินทรียอาจจะสงผลตอการเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่ งใน
สาขาอาหารสัตวซึ่งมีความจําเปนตองสอนในเรื่องของแรธาตุ
- ตองพิจารณาเพิ่มเติมคาวา ในค ”สมัยใหม“ กับ ”ตลาด“ำอธิบายของทุกรายวิชา
- ในดานจริยธรรมยังไมเห็นความชัดเจนแตไมสามารถประเมินผล หรือ ดําเนินการสอน
ดานของจริยธรรมอยางไร
- รายละเอียดของรายวิชาโดยเฉพาะคําอธิบายภาษาอังกฤษตองใหตรงกัน Swine บาง
ทีสลับเปน Pig ในสวนของสาระ
- วิชาทางการสารสนเทศ อาจจะมีการกําหนดสิ่งที่อยากไดและนําเสนอให อาจารย
ผูสอนไดดําเนินแนวทางในการสอน
- รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาคอมพิวเตอร เปนวิชาเอกเลือก เพราะฉะนั้นเด็ก
บางคนอาจจะไมไดเรียน ทําใหไมไดเปนไปตาม Program goal
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เอกสารแนบ 8
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556
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เอกสารแนบ 9
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง มาตรฐานของนักศึกษาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
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เอกสารแนบ 10
เกณฑการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษทั่วไปของนักศึกษา

