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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
--------------------------------------การขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2560 ได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุม ดังนี้
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
2. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
3. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
4. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
5. คณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
6. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
7. คณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
8. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในการประชุมครั้งที่ 22/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
9. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25530131104806
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Animal Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Animal Science)
Ph.D. (Animal Science)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
หลักสูตรแบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
หลักสูตรแบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
หลักสูตรแบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ไม่น้อยกว่า

48
72
48
72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ 1 ปริญญา (National Degree)
5.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 1.1 มีระยะเวลา
ของการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี
5.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 1.2 มีระยะเวลา
ของการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี
5.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 2.1 มีระยะเวลา
ของการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี
5.1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 2.2 มีระยะเวลา
ของการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
- Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
- Vietnam National University of Agriculture, Vietnam
- National Chung Hsing University, National Chia Yi University, National
Ping Tung University of Science and Technology และ
National I-lan University, Taiwan
- Kagawa University, Japan
- มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการ
5.5 การให้ปริญญากับผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมตั ิหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
6.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
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6.4 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ 22/2559 วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
6.6 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
ตามคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
8.2 นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.3 นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.4 อาชีพอิสระ
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9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ -สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษา
จาก

1 รองศาสตราจารย์

นายญาณิน
โอภาสพัฒนกิจ

Ph.D.

AgricultureRuminant
Nutrition
เกษตรศาสตร์การผลิตสัตว์
สัตวศาสตร์
Agriculture
Agriculture
เคมี

University of Sydney,
Australia

2538

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ehime University, Japan
Kagawa University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2525
2548
2545
2538

สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2558
2551
2545

วท.ม.

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวบัวเรียม
มณีวรรณ์

3 อาจารย์

นายอานนท์
ปะเสระกัง

วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒ นาทางเศรษฐกิจของประเทศและนานาชาติได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผลิตปศุสัตว์เป็นสิ่งสาคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องสามารถผลิต ดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ และทักษะการวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
การผลิตสัตว์ของประเทศ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางสัตวศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการผลิต
สัตว์ของประเทศออกไปสู่ความเป็นสากล พร้อมกับการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ให้สามารถแข่งขันและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของโลก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำให้คนไทยและนานาชาติได้รับข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆ อย่างทั่วถึง ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำ
ให้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพและปลอดภัย ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นสินค้าหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากขึ้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีการผลิตที่
ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภค จึงต้องผลิตนักวิชาการ/นักวิจัยที่เชี่ยวชาญระดับสูงในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจะเน้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ต ให้ มี จ ริ ย ธรรม ความ รู้
ความสามารถ ในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้
เป็นนักวิชาการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ทางด้านกำลังคนที่เชี่ยวชาญระดับสูง
ด้านสัตวศาสตร์
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
บูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความ
สามารถในวิชาการและวิชาชีพ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมในสาขาสัตว
ศาสตร์ โดยเฉพาะการผลิตสัตว์ ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พั ฒ นามหาวิท ยาลั ย สู่ GO Eco University (Green Organic Ecology University) เพื่ อ การบริก าร
ทางวิชาการสู่สังคม และพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตรในระดับชาติ
และนานาชาติ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
การพิจารณาให้นักศึกษาคณะอื่นมาเรียน ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดทำรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม อธิบายเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอน เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอน

8

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา ความสำคัญ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ยังให้ความสำคัญด้านการเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรอินทรีย์ เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้สะอาดและปลอดภัย และสามารถแข่งขัน
ในตลาดโลกได้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์ ใน
การพัฒนาสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพให้เป็นที่ต้องการของผู้บ ริโภค โดยมีปรัชญา “ผลิตบุคลากร
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร์เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์อย่างยั่งยืน”
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะการวิ จั ย ทางสั ต วศาสตร์ ให้
สอดคล้องต่อความต้องการด้านการผลิตปศุสัตว์ระดับประเทศและนานาชาติ
2) สร้างผลงานวิจัยใหม่ทางสัตวศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่
ประกอบด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
จัดหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ตรงสาขา 1. วางแผนและจัดหาอัตรา
เพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ
ทดแทนบุคลากร
ราชการ
ที่เกษียณอายุราชการ
2. จัดจ้างอาจารย์พิเศษ

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรง
สาขาทดแทนบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการ
หลักฐาน
1. แผนอัตรากำลังของคณะฯ
2. สัญญาจ้าง/คำสั่งแต่งตั้ง
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านหลักสูตร
บริหารหลักสูตรตามกรอบ
ติดตามควบคุมให้มีมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มีหลักสูตรที่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ สกอ.
กำหนด
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. รายงานผลการบริหาร
หลักสูตร
ด้านนักศึกษา
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความ จัดการเรียนการสอนให้มีการ ตัวบ่งชี้
พร้อมสู่ความต้องการของสังคม
สอดแทรกความรู้ทางด้าน
นักศึกษามีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ศักยภาพให้มีความพร้อมสู่
ภาษาต่างประเทศ
ความต้องการของสังคม
หลักฐาน
1. แบบ มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
2. แบบ มคอ.5 รายงานผล
การดำเนินการของรายวิชา
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ ตัวบ่งชี้
การสอน และพัฒนาหลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการ
มีการปรับปรุงพัฒนา
ผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรที่ก่อให้เกิดศักยภาพ
ต่อความต้องการ ผู้ใช้บัณฑิต
หลักฐาน
รายงานผลการสำรวจ
ระดับความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึ กษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่นนอกจากระบบทวิภาค
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
- หรือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
1) หลั ก สู ต รการศึ ก ษาแบบ 1.1 สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึ กษาที่ สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สำนั กงาน ก.พ.) รับ รอง มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่ กำหนดในประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณ ฑิ ตศึกษา และมี ป ระสบการณ์ ในการวิจัยหรือ เคยปฏิบัติ การที่ เกี่ยวข้องทางสัตวศาสตร์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้แนบโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะทำดุษฎีนิพนธ์พร้อมกับใบสมัคร
2) หลั ก สู ต รการศึ ก ษาแบบ 1.2 สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
สาขาวิช าสั ต วศาสตร์ ห รือ สาขาอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ด้ วยคะแนนเกี ย รติ นิ ย ม จากสถาบั น การศึ ก ษา
ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือ น (สำนั กงาน ก.พ.) รับ รอง หรือ มี ผ ลงานวิจัย ตี พิ ม พ์
ในวารสารที่มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานก่อนรับการตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง มีผลการ
สอบภาษาอั งกฤษตามที่ ก ำหนดในประกาศมหาวิ ท ยาลั ย และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตามข้ อ บั งคั บ
มหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ ว่ าด้ วยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และมี ป ระสบการณ์ ในการวิจั ย หรือ เคย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทางสัตวศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้แนบโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะทำ
ดุษฎีนิพนธ์พร้อมกับใบสมัคร
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3) หลั ก สู ต รการศึ ก ษาแบบ 2.1 สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สำนั กงาน ก.พ.) รับ รอง มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่ กำหนดในประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
4) หลั ก สู ต รการศึ ก ษาแบบ 2.2 สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
สาขาวิชาสั ตวศาสตร์ห รือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบัน การศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่
กำหนดในประกาศมหาวิท ยาลัย และมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่ าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไม่ถึงเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยฯ กำหนด
2) นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรฯ มี คุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ ได้
กำหนดไว้ เช่น เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.50 (กรณี ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี)
หรือคุณวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ การสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ต้ องได้รับการพัฒ นาและ
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบผ่านตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ
2) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ ของหลักสูตรฯ และมีความประสงค์ต้ องการศึกษา
จริง ต้องมีการเสนอเหตุผลหรือเสนอโครงการวิจัยหรือประสบการณ์การทำงาน หรือ
อื่น ๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
1) แผนการรับนักศึกษาแบบ 1.1 มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี
จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา

ชัน้ ปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
2
1
1
1

2) แผนการรับนักศึกษาแบบ 1.2 มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี
จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา

ชัน้ ปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
1
1
-
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3) แผนการรับนักศึกษาแบบ 2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี
จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา

ชัน้ ปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
9
9
9
3
3
3

4) แผนการรับนักศึกษาแบบ 2.2 มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี
จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา

ชัน้ ปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
1
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
(หลักสูตร)
งบประมาณทีค่ าดว่าจะได้รบั ในปีงบประมาณ
แหล่งทุนสนับสนุน
2560
2561
2562
2563
2564
1. งบประมาณแผ่นดิน
3,300,000 3,310,000 3,320,000 3,330,000 3,340,000
2. งบประมาณเงินรายได้

340,000

340,000

340,000

390,000

390,000

2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
2560
2561
2562
2563
2564
1. งบบุคลากร
- อัตราเดิม
3,300,000 3,310,000 3,320,000 3,330,000 3,340,000
- อัตราใหม่
2. งบดำเนินงาน
- ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4. งบอุดหนุน
- อุดหนุนโครงการวิจัย
2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท)
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ
หมวดรายรับ
2560
2561
2562
2563
- ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
240,000
240,000
240,000
240,000
- งบอุดหนุนโครงการวิจัย
100,000
100,000
100,000
150,000
รวม
340,000
340,000
340,000
390,000
2.6.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 150,000 บาท

2564
240,000
150,000
390,000
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หลักสูตรแบบ 1.1
เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดั บปริญญาโทที่เน้นการวิจัย
โดยมี ก ารทำเฉพาะดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ โดยมี จำนวนหน่ วยกิ ต ตลอดหลัก สู ตร 48
หน่วยกิต
2) หลักสูตรแบบ 1.2
เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน้นการวิจัย
โดยมี ก ารทำเฉพาะดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ โดยมี จำนวนหน่ วยกิ ต ตลอดหลัก สู ตร 72
หน่วยกิต
3) หลักสูตรแบบ 2.1
เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มุ่งสร้างนักวิจัย
ให้ มี ค วามพร้อ มทั้ งเนื้ อ หาวิชา วิธีก าร และทั ก ษะในการวิจัย ในสาขาวิช า
เฉพาะ โดยมี ก ารทำดุ ษ ฎี นิ พ นธ์จ ำนวน 36 หน่ วยกิ ต และศึ ก ษารายวิช า
เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48
หน่วยกิต
4) หลักสูตรแบบ 2.2
เป็ น แผนการศึ ก ษาสำหรับ ผู้ ส ำเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ มุ่ งสร้าง
นั ก วิ จั ย ให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง เนื้ อ หาวิ ช า วิ ธี ก าร และทั ก ษะในการวิ จั ย ใน
สาขาวิชาเฉพาะ โดยมีการทำดุษฎีนิ พนธ์จำนวน 48 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต
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ทั้งนี้ดุษฎีนิพนธ์ตามหลักสูตร แบบ 1.1 และ 1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 จะต้อ งมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน และการศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลั ยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หลักสูตรแบบ 1.1
ก. ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
ข. วิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต
(9) หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
2) หลักสูตรแบบ 1.2
ก. ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต
ข. วิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต
(13) หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต
3) หลักสูตรแบบ 2.1
ก. วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
ข. วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
ค. ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
ง. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(9) หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
4) หลักสูตรแบบ 2.2
ก. วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
ข. วิชาเอกเลือก
21 หน่วยกิต
ค. ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
ง. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(13) หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต
ทั้ งนี้ ไม่ รวมหน่ วยกิ ตจากรายวิชาระดับ พื้ น ฐานสำหรับ นั กศึก ษาที่ จำเป็ น ต้องเรียนเพิ่ ม เติ ม
ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ : ( ) คือรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1) หลักสูตรแบบ 1.1
1.1) รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต
สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
AS 751 Advanced Animal Science Research Techniques
สศ 791 สัมมนา 1
AS 791 Seminar 1
สศ 792 สัมมนา 2
AS 792 Seminar 2
สศ 793 สัมมนา 3
AS 793 Seminar 3
สศ 794 สัมมนา 4
AS 794 Seminar 4
สศ 795 สัมมนา 5
AS 795 Seminar 5
สศ 796 สัมมนา 6
AS 796 Seminar 6
1.2) ดุษฎีนิพนธ์
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
AS 891 Dissertation 1
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
AS 892 Dissertation 2
สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
AS 893 Dissertation 3
สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
AS 894 Dissertation 4
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
AS 895 Dissertation 5

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

48 หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
AS 896 Dissertation 6

12 (0-36-0)

หมายเหตุ : ก. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำของหลักสูตรได้แก่
- รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าที่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
- รายวิชาที่กำหนดให้เรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข. การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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2) หลักสูตรแบบ 1.2
2.1) รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
AS 751 Advanced Animal Science Research Techniques
สศ 791 สัมมนา 1
AS 791 Seminar 1
สศ 792 สัมมนา 2
AS 792 Seminar 2
สศ 793 สัมมนา 3
AS 793 Seminar 3
สศ 794 สัมมนา 4
AS 794 Seminar 4
สศ 795 สัมมนา 5
AS 795 Seminar 5
สศ 796 สัมมนา 6
AS 796 Seminar 6
สศ 797 สัมมนา 7
AS 797 Seminar 7
สศ 798 สัมมนา 8
AS 798 Seminar 8
สศ 799 สัมมนา 9
AS 799 Seminar 9
สศ 800 สัมมนา 10
AS 800 Seminar 10
2.2) ดุษฎีนิพนธ์
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
AS 891 Dissertation 1
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
AS 892 Dissertation 2

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

72 หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS

893
893
894
894
895
895
896
896
897
897
898
898
899
899
900
900

ดุษฎีนิพนธ์ 3
Dissertation 3
ดุษฎีนิพนธ์ 4
Dissertation 4
ดุษฎีนิพนธ์ 5
Dissertation 5
ดุษฎีนิพนธ์ 6
Dissertation 6
ดุษฎีนิพนธ์ 7
Dissertation 7
ดุษฎีนิพนธ์ 8
Dissertation 8
ดุษฎีนิพนธ์ 9
Dissertation 9
ดุษฎีนิพนธ์ 10
Dissertation 10

6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)

หมายเหตุ : ก. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำของหลักสูตรได้แก่
- รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงือ่ นไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าที่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
- รายวิชาที่กำหนดให้เรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข. การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3) หลักสูตรแบบ 2.1
3.1) รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
AS 751 Advanced Animal Science Research Techniques
สศ 791 สัมมนา 1
AS 791 Seminar 1
สศ 792 สัมมนา 2
AS 792 Seminar 2
สศ 793 สัมมนา 3
AS 793 Seminar 3
สศ 794 สัมมนา 4
AS 794 Seminar 4
สศ 795 สัมมนา 5
AS 795 Seminar 5
สศ 796 สัมมนา 6
AS 796 Seminar 6
3.2) วิชาเอก
ก. วิชาเอกบังคับ
สศ 722 การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง
AS 722 Advanced Animal Growth and Development
ข. วิชาเอกเลือก
สศ 711 พิษวิทยาในอาหารและพืชอาหารสัตว์
AS 711 Toxicology in Feeds and Forage Crops
สศ 712 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
AS 712 Advanced Ruminant Nutrition

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

12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 (3-0-6)

9 หน่วยกิต
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS

713
713
714
714
715
715
721
721
723
723
724
724
731
731
732
732
733
733
741
741
742
742
752
752
753
753

โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
Advanced Monogastric Animal Nutrition
โภชนศาสตร์พลังงาน
Energy Nutrition
โภชนศาสตร์โปรตีนและกรดอะมิโน
Protein and Amino Acid Nutrition
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการผลิตสัตว์
Advanced Biotechnology in Animal Production
วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต์ในการผลิตสัตว์
Applied Endocrinology in Animal Production
เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในการผลิตสัตว์
Reproductive Technology in Animal Production
การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Applied Statistics for Animal Improvement
พันธุศาสตร์โมเลกุลในการผลิตสัตว์
Molecular Genetics in Animal Production
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Advanced Biotechnology for Livestock Improvement
ความก้าวหน้าการจัดการของเสียจากฟาร์มสัตว์
Advanced Waste Management in Animal Farm
ระบบการผลิตปศุสตั ว์อย่างยั่งยืน
Sustainable Animal Production System
สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Statistics and Research Methodology
หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 1
Selected Topics in Advanced Animal Science 1

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)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
1 (1-0-3)
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
สศ
AS
สศ
AS

754
754
755
755

หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 2
Selected Topics in Advanced Animal Science 2
หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 3
Selected Topics in Advanced Animal Science 3

3.3) ดุษฎีนิพนธ์
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
AS 891 Dissertation 1
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
AS 892 Dissertation 2
สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
AS 893 Dissertation 3
สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
AS 894 Dissertation 4
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
AS 895 Dissertation 5

2 (2-0-4)
3 (3-0-5)

36 หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)

หมายเหตุ : ก. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจำนวนหน่วยกิตขัน้ ต่ำของหลักสูตรได้แก่
- รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าที่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการทีป่ รึกษา
- รายวิชาที่กำหนดให้เรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข. การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
4) หลักสูตรแบบ 2.2
4.1) รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
AS 751 Advanced Animal Science Research Techniques
สศ 791 สัมมนา 1
AS 791 Seminar 1
สศ 792 สัมมนา 2
AS 792 Seminar 2
สศ 793 สัมมนา 3
AS 793 Seminar 3
สศ 794 สัมมนา 4
AS 794 Seminar 4
สศ 795 สัมมนา 5
AS 795 Seminar 5
สศ 796 สัมมนา 6
AS 796 Seminar 6
สศ 797 สัมมนา 7
AS 797 Seminar 7
สศ 798 สัมมนา 8
AS 798 Seminar 8
สศ 799 สัมมนา 9
AS 799 Seminar 9
สศ 800 สัมมนา 10
AS 800 Seminar 10
4.2) วิชาเอก
ก. วิชาเอกบังคับ
สศ 722 การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง
AS 722 Advanced Animal Growth and Development

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

24 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. วิชาเอกเลือก
สศ 711 พิษวิทยาในอาหารและพืชอาหารสัตว์
AS 711 Toxicology in Feeds and Forage Crops
สศ 712 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
AS 712 Advanced Ruminant Nutrition
สศ 713 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
AS 713 Advanced Monogastric Animal Nutrition
สศ 714 โภชนศาสตร์พลังงาน
AS 714 Energy Nutrition
สศ 715 โภชนศาสตร์โปรตีนและกรดอะมิโน
AS 715 Protein and Amino Acid Nutrition
สศ 721 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการผลิตสัตว์
AS 721 Advanced Biotechnology in Animal Production
สศ 723 วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต์ในการผลิตสัตว์
AS 723 Applied Endocrinology in Animal Production
สศ 724 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในการผลิตสัตว์
AS 724 Reproductive Technology in Animal Production
สศ 731 การประยุกต์ใช้สถิตเิ พื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
AS 731 Applied Statistics for Animal Improvement
สศ 732 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการผลิตสัตว์
AS 732 Molecular Genetics in Animal Production
สศ 733 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
AS 733 Advanced Biotechnology for Livestock Improvement
สศ 741 ความก้าวหน้าการจัดการของเสียจากฟาร์มสัตว์
AS 741 Advanced Waste Management in Animal Farm
สศ 742 ระบบการผลิตปศุสตั ว์อย่างยั่งยืน
AS 742 Sustainable Animal Production System

21 หน่วยกิต
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)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS
สศ
AS

752
752
753
753
754
754
755
755

สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Statistics and Research Methodology
หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 1
Selected Topics in Advanced Animal Science 1
หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 2
Selected Topics in Advanced Animal Science 2
หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 3
Selected Topics in Advanced Animal Science 3

3 (2-3-5)
1 (1-0-3)
2 (2-0-4)
3 (3-0-5)

ทั้ งนี้ ส ามารถศึ ก ษารายวิช าเอกเลื อ กในหลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
สัตวศาสตร์ และนำมานับหน่วยกิตแทนได้ไม่เกินจำนวน 6 หน่วยกิต
4.3) ดุษฎีนิพนธ์
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
AS 891 Dissertation 1
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
AS 892 Dissertation 2
สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
AS 893 Dissertation 3
สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
AS 894 Dissertation 4
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
AS 895 Dissertation 5
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
AS 896 Dissertation 6

48 หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)
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หมายเหตุ : ก. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำของหลักสูตรได้แก่
- รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าที่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการทีป่ รึกษา
- รายวิชาที่กำหนดให้เรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ข. การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
เกณฑ์กำหนดรหัสและเลขประจำวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รายวิชาในหลักสูตรฯ มีชื่อรายวิชา และรหัสรายวิชากำกับไว้ รหัสรายวิชาประกอบด้วยชื่อย่อ
หรือเลขรหัสของสาขาวิชา และเลขประจำรายวิชา
1 345

รายชื่อวิชา (ไทย)

สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
AS 751 Advanced Animal Science Research Techniques
2

รายชื่อวิชา (อังกฤษ)

รหัสและเลขประจำรายวิชามีความหมายดังนี้
1. สศ หมายถึง รหัสย่อภาษาไทยของสาขาวิชาสัตวศาสตร์
2. AS หมายถึง รหัสย่อภาษาอังกฤาของสาขาวิชาสัตวศาสตร์
3. หมายเลขตัวแรกของรหัสวิชา (หลักร้อย) เลข “7”, “8” และ “9” แสดงถึง ระดับรายวิชา
ในระดับปริญญาเอก
4. หมายเลขตัวกลางของรหัสวิชา (หลักสิบ) แสดงถึงกลุ่มวิชาในหลักสูตรฯ ดังนี้
เลข 1
หมายถึง
กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์
เลข 2
หมายถึง
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
เลข 3
หมายถึง
กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
เลข 4
หมายถึง
กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์
เลข 5, 9 และ 0 หมายถึง
กลุ่มวิชาอื่น ๆ
5. เลขตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง ลำดับทีใ่ นหมวดวิชานั้น ๆ
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3.1.4 แผนการศึกษา
แบบ 1.1 สำหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ปีที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
(3)
สศ 791 สัมมนา 1
(1)
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
รวม
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
3
5
0
2
1
0
18
0
0
18
0

ปีที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 792 สัมมนา 2
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0

ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 793 สัมมนา 3
สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0

ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 794 สัมมนา 4
สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0
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ปีที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 795 สัมมนา 5
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
รวม

หน่วยกิต
(1)
12
12

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
36
0
0
36
0

ปีที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สศ 796 สัมมนา 6
(1)
0
2
1
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12
0
36
0
รวม
12
0
36
0
หมายเหตุ : ( ) หมายถึง รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีระบบประเมินผลเป็นระบบ S และ U
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แบบ 1.2 สำหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปีที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
(3)
สศ 791 สัมมนา 1
(1)
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
รวม
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
3
5
0
2
1
0
18
0
0
18
0

ปีที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 792 สัมมนา 2
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0

ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 793 สัมมนา 3
สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0

ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 794 สัมมนา 4
สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0
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ปีที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 795 สัมมนา 5
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
รวม

หน่วยกิต
(1)
12
12

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
36
0
0
36
0

ปีที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 796 สัมมนา 6
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
รวม

หน่วยกิต
(1)
12
12

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
36
0
0
36
0

ปีที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 797 สัมมนา 7
สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0

ปีที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 798 สัมมนา 8
สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0

ปีที่ 5/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 799 สัมมนา 9
สศ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0
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ปีที่ 5/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สศ 800 สัมมนา 10
(1)
0
2
1
สศ 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
หมายเหตุ : ( ) หมายถึง รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีระบบประเมินผลเป็นระบบ S และ U
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แบบ 2.1 สำหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ปีที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
(3)
สศ...
วิชาเอกเลือก
3
สศ 791 สัมมนา 1
(1)
รวม
3
ปีที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 722 การเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของสัตว์ขั้นสูง
สศ...
วิชาเอกเลือก
สศ 792 สัมมนา 2
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
รวม

หน่วยกิต
3
3
(1)
6
12

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
3
5
2
3
5
0
2
1
2
3
5

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
6
2
0
0
5

3
2
18
21

5
1
0
11

ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ...
วิชาเอกเลือก
สศ 793 สัมมนา 3
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
รวม

หน่วยกิต
3
(1)
6
9

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
3
5
0
2
1
0
18
0
2
21
5

ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 794 สัมมนา 4
สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0
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ปีที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 795 สัมมนา 5
สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0

ปีที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สศ 796 สัมมนา 6
(1)
0
2
1
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12
0
36
0
รวม
12
0
36
0
หมายเหตุ : ( ) หมายถึง รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีระบบประเมินผลเป็นระบบ S และ U
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แบบ 2.2 สำหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปีที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
(3)
สศ 791 สัมมนา 1
(1)
สศ...
วิชาเอกเลือก
3
สศ...
วิชาเอกเลือก
3
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
รวม
12
ปีที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 722 การเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของสัตว์ขั้นสูง
สศ 792 สัมมนา 2
สศ...
วิชาเอกเลือก
สศ...
วิชาเอกเลือก
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
รวม
ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ...
วิชาเอกเลือก
สศ...
วิชาเอกเลือก
สศ 793 สัมมนา 3
สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม

หน่วยกิต
3
(1)
3
3
6
15

หน่วยกิต
3
3
(1)
6
12

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
2
3
5
0
2
1
2
3
5
2
3
5
0
18
0
4
24
10

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
6
0
2
2
0
7

2
3
3
18
24

1
5
5
0
16

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
3
5
2
3
5
0
2
1
0
18
0
4
24
10
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ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ...
วิชาเอกเลือก
สศ 794 สัมมนา 4
สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
รวม

หน่วยกิต
3
(1)
6
9

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
3
5
0
2
1
0
18
0
2
21
5

ปีที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 795 สัมมนา 5
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
รวม

หน่วยกิต
(1)
12
12

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
36
0
0
36
0

ปีที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 796 สัมมนา 6
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
รวม

หน่วยกิต
(1)
12
12

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
36
0
0
36
0

ปีที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 797 สัมมนา 7
สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0

ปีที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 798 สัมมนา 8
สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0
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ปีที่ 5/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 799 สัมมนา 9
สศ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
1
0
18
0
0
18
0

ปีที่ 5/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สศ 800 สัมมนา 10
(1)
0
2
1
สศ 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
หมายเหตุ : ( ) หมายถึง รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีระบบประเมินผลเป็นระบบ S และ U
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
1) รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Non-credit courses)
สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขนั้ สูง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานวิจัยและงาน
ทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบ ข้อจำกัดในการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย ขั้นตอนและการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
วิ จั ย เฉพาะทางด้ า นสั ต วศาสตร์ เช่ น in vitro and in vivo techniques, nutrient utilization,
molecular genetics, biotechnology เป็นต้น
(บรรยาย 2 ชัว่ โมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 751 Advanced Animal Science Research Techniques
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Ethics of researchers, ethics and law of animal usage for research and scientific
works, types and limitations of animal using for researches, procedures and
application of research techniques in animal science such as in vitro and in vivo
techniques, nutrient utilization, molecular genetics, biotechnology etc.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week)
สศ 791 สัมมนา 1
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทบทวนวรรณกรรม การนำเสนอและอภิ ป รายหั ว ข้ อ ที่ ทั น สมั ย ในแขนงต่ าง ๆ ทาง
สัตวศาสตร์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 791 Seminar 1
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Literature review, Presentation, and discussion of recent advances in various
topics in animal science and related fields
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
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สศ 792 สัมมนา 2
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทบทวนวรรณกรรม การนำเสนอและอภิ ป รายหั วข้อ ที่ ทั น สมั ย ในแขนงต่าง ๆ ทาง
สัตวศาสตร์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 792 Seminar 2
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Literature review, Presentation, and discussion of recent advances in various
topics in animal science and related fields which are related to graduate student
dissertation
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
สศ 793 สัมมนา 3
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอแนวทางการทำดุษฎีนิพนธ์ ความก้าวหน้า และการอภิปรายผลของดุษฎีนิพนธ์
บางส่วน
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 793 Seminar 3
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentations of dissertation framework, dissertation progress. Discussion and
reports on research study
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
สศ 794 สัมมนา 4
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการทำดุษฎีนิพนธ์
บางส่วน
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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AS 794 Seminar 4
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentations of dissertation progress and discussion on research problems
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
สศ 795 สัมมนา 5
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญ หาของการทำดุษฎีนิพนธ์
รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 795 Seminar 5
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentations of dissertation progress and discussion on research problems.
Publication report concerning the recent research works
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
สศ 796 สัมมนา 6
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญ หาของการทำดุษฎีนิพนธ์
รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 796 Seminar 6
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentations of dissertation progress and discussion on research problems.
Publication report concerning the recent research works
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
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สศ 797 สัมมนา 7
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญ หาของการทำดุษฎีนิพนธ์
รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 797 Seminar 7
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentations of dissertation progress and discussion on research problems.
Publication report concerning the recent research works
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
สศ 798 สัมมนา 8
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญ หาของการทำดุษฎีนิพนธ์
รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 798 Seminar 8
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentations of dissertation progress and discussion on research problems.
Publication report concerning the recent research works
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
สศ 799 สัมมนา 9
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญ หาของการทำดุษฎีนิพนธ์
รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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AS 799 Seminar 9
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentations of dissertation progress and discussion on research problems.
Publication report concerning the recent research works
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
สศ 800 สัมมนา 10
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการทำดุษฎีนิพนธ์
รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 800 Seminar 10
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentations of dissertation progress and discussion on research problems.
Publication report concerning the recent research works
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
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2) วิชาเอกบังคับ (Compulsory Courses )
สศ 722 การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของสัตว์ ตั้งแต่ตัวอ่อนถึงหลังคลอด การเจริญและพัฒนาของ
กระดูก กล้ามเนื้อ และไขมัน ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาในสัตว์ ความก้าวหน้าใน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 722 Advanced Animal Growth and Development
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Development and growth of animal during fetal and postnatal life, growth and
development of bone, skeletal muscle and adipose tissue, regulation of animal growth
and development, research advances in growth and development
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
3) วิชาเอกเลือก (Elective Courses )
3.1) กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ (Courses in Animal Nutrition )
สศ 711 พิษวิทยาในอาหารและพืชอาหารสัตว์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็นพิษในอาหารและพืชอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ กลไกการสร้างสารพิษ เมทาบอลิ
ซึมของสารพิษ การประเมินความปลอดภัยของอาหารและพืชอาหารสัตว์ การตรวจสอบความเป็นพิษ
การป้องกันและทำลายสารพิษ ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางด้านพิษวิทยา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 711 Toxicology in Feeds and Forage Crops
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Toxicity of various feed and forage, mechanisms of toxicity, metabolism of
toxic substances, evaluation in feed and forage safety, toxicity determination,
protection and detoxification of toxic substances, recent advances in toxicology
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week)
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สศ 712 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การควบคุ ม การกิ น อาหาร การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการหมั ก ในกระเพาะรูเมน การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ข องโปรตี น และพลั ง งาน และความก้ า วหน้ า ในงานวิ จั ย ด้ า น
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 712 Advanced Ruminant Nutrition
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Digestion process in the rumen, rumination, salivation and rumen efficiency,
concept of feed intake, energy and volatile fatty acids, manipulation of rumen
fermentation, modern technique, recent advances in ruminant nutrition
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week)
สศ 713 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การย่อย การดูดซึมและการใช้ประโยชน์ของโภชนะในสัตว์กระเพาะเดี่ยวในสภาวะการผลิตที่
ต่าง ๆ กัน เช่น การเจริญเติบโต การอุ้มท้อง การให้นม การให้ไข่ และการขุนความก้าวหน้าในงานวิจัย
ด้านโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 713 Advanced Monogastric Animal Nutrition
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Digestion, absorption and utilisation of nutrients in monogastric animals in
various productive statuses such as growth, pregnancy, lactation, egg production and
fattening, recent advances in monogastric animal nutrition
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week)
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สศ 714 โภชนศาสตร์พลังงาน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ส่วนประกอบที่ให้พลังงานในอาหารสัตว์ ความต้องการพลังงานของสัตว์เลี้ยงเพื่อการดำรงชีพ
และการให้ผลผลิต เมทาบอลิซึมของโภชนะที่ให้พลังงานในร่า งกาย การควบคุมในการสังเคราะห์และ
การสลายตัวของพลังงาน และความ ก้าวหน้าในงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์พลังงาน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 714 Energy Nutrition
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Energy constituents of feedstuffs, energy requirements of animals for
maintenance and production, metabolism of energy nutrients in body, regulation of
energy synthesis and degradation, recent advances in energy nutrition
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
สศ 715 โภชนศาสตร์โปรตีนและกรดอะมิโน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ส่วนประกอบของกรดอะมิโนและโปรตีนในอาหารสัตว์ ความต้องการโปรตีนและกรดอะมิโน
ของสัตว์เลี้ยง เพื่อการดำรงชีพและการให้ผลผลิต เมทาบอลิซึมของกรดอะมิโนและโปรตีนในร่างกาย
การควบคุมในการสังเคราะห์และการสลายตัวของโปรตีนและกรดอะมิโน และความก้าวหน้าในงานวิจัย
ด้านโภชนศาสตร์โปรตีนและกรดอะมิโน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 715 Protein and Amino Acid Nutrition
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Protein and amino acid constituents of feeds tuffs, protein and amino acid
requirements of animals for maintenance and production, metabolism of protein and
amino acids in body and regulation of protein and amino acid synthesis and
degradation, recent advances in protein and amino acid nutrition
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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3.2) กลุ่มวิชาสรีรวิทยา (Courses in Animal Physiology )
สศ 721 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการผลิตสัตว์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่อการผลิตสัตว์ ความก้าวหน้างานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 721 Advanced Biotechnology in Animal Production
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Development and application of biotechnology for animal production, recent
advances in biotechnology for animal production
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week)
สศ 723 วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต์ในการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิทยาต่อมไร้ท่อที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ และเมทาบอลิซึม การประยุกต์ใช้ฮอร์โมนในการ
ผลิตสัตว์
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 723 Applied Endocrinology in Animal Production
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Endocrinology associated with reproduction systems and metabolisms,
application of hormones for animal production
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
สศ 724 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในการผลิตสัตว์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพั ฒ นาและการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีช่วยการเจริญ พั น ธุ์ ต่อการผลิต สัต ว์
ความก้าวหน้างานวิจัยด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ ในการผลิตสัตว์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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AS 724 Reproductive Technology in Animal Production
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Development and application of animal reproductive technology, recent
advances in animal reproductive technologies for animal production
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week)
3.3) กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Courses in Animal Genetics )
สศ 731 การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุ ก ต์ ใ ช้ พั น ธุ ศ าสตร์ ป ระชากรในการปรั บ ปรุ งพั น ธุ์ สั ต ว์ วิ ธี ก ารประเมิ น ค่ า ทาง
พันธุกรรมแบบจำลองในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 731 Applied Statistics for Animal Improvement
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Application of quantitative genetics to the improvement of animals, methods of
estimating genetic parameters, simulative model for animal improvement, application
of advanced statistics and computered programme in animal improvement
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
สศ 732 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบจีโนม โครงสร้างของดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีน เทคนิคชีวภาพในทางจีโน
มิค การทำแผนที่ตำแหน่งพันธุกรรมในลักษณะปริมาณ เครื่องหมายพันธุกรรมช่วยในการคัดเลือกพันธุ์
สัตว์
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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AS 732 Molecular Genetics in Animal Production
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Genome organization, DNA structure and gene expression, biological technique
in genomics, quantitative traits loci (QTL) mapping, animal marker assisted selection
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
สศ 733 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (2–3–5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุศาสตร์ของสัตว์ เช่น พันธุศาสตร์โมเลกุล การถ่ายฝาก
ยีน การกำหนดเพศและโคลนนิ่ง การใช้ฮอร์โมนร่วมปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การใช้ตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมใน
การคัดเลือกสัตว์ สิ่งแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และการศึกษา
ความก้าวหน้างานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 733 Advanced Biotechnology for Livestock Improvement
3 (2–3–5)
Prerequisite : None
Techniques of modern biology such as molecular genetics, gene transfer,
genetic manipulation, embryo sexing and cloning, Hormone use, genetic markers and
marker-assisted selection, transgenic animals, environmental concerns to genetic
biotechnology and advance research study on livestock breeding biotechnology
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
3.4) กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ (Courses in Animal Production )
สศ 741 ความก้าวหน้าการจัดการของเสียจากฟาร์มสัตว์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของเสียจากระบบการผลิตสัตว์ ผลกระทบจากของเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดัชนีต่างๆ ที่ใช้
วัดมลภาวะที่เกิดจากการผลิตสัตว์ การจัดการของเสียจากระบบการผลิตสัตว์ การประยุกต์ใช้ประโยชน์
จากของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ในรูปแบบต่างๆ การประเมินคุณค่าในระบบคาร์บอนเครดิต การศึกษา
ความก้าวหน้าในการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
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AS 741 Advanced Waste Management in Animal Farm
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Types of wastes from animal farming and effects of the waste on the
environment. The indicators index for measurement of pollution from animal
production. Applied utilization of waste in livestock farming. Evaluate value in carbon
credit system. Advantage study in animal waste management
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week)
สศ 742 ระบบการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การผลิตสัตว์ในสภาพวิถีชีวิตในชนบท กับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม แนวคิด ในการพัฒนา
ปศุสัตว์สำหรับคนยากจน สิ่งแวดล้อมและสวั สดิภาพของสัตว์ ระบบการผลิตสั ตว์ภายใน ประเทศและ
โอกาสทางการค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 742 Sustainable Animal Production System
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Animal production in the way of life in rural areas and industrialised animal
production, concepts in livestock production for poors, environment and animal
welfare, animal production systems in Thailand, opportunity of international trade of
animal and animal products
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
3.5) กลุ่มวิชาอื่นๆ (The Other Courses )
สศ 752 สถิตแิ ละวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถิติเพื่อการวางแผน วิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยด้านสัตว
ศาสตร์ เช่น การประมวลผลข้อมูล โมเดลการถดถอยเชิงเส้นตรง โมเดลการถดถอยไม่เป็นเชิงเส้นตรง
การวิเคราะห์การอยู่รอด การพยากรณ์ เป็นต้น
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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AS 752 Advanced Statistics and Research Methodology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Use of advanced statistics for research designation, methodology and analysis
such as data processing, linear regression, nonlinear regression, survival analysis,
forecasting etc.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week)
สศ 753 หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 1
1 (1-0-3)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์โดยการบรรยายและมอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 753 Selected Topics in Advanced Animal Science 1
1 (1-0-3)
Prerequisite : None
Recent advances and scientific innovation in animal science by lecture and
assignment for review and report
(Lecture 1 hours, Practice 0 hour, Self-study 3 hours/week)
สศ 754 หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 2
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์โดยการบรรยายและมอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 754 Selected Topics in Advanced Animal Science 2
2 (2-0-4)
Prerequisite : None
Recent advances and scientific innovation in animal science by lecture and
assignment for review and report
(Lecture 2 hours, Practice 0 hour, Self-study 4 hours/week)
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สศ 755 หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขนั้ สูง 3
3 (3-0-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์โดยการบรรยายและมอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 755 Selected Topics in Advanced Animal Science 3
3 (3-0-5)
Prerequisite : None
Recent advances and scientific innovation in animal science by lecture and
assignment for review and report
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self-study 5 hours/week)
4) ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำดุษฎีนิพนธ์ กรอบแนวคิด การออกแบบการทดลอง
และวางแผนการทำดุษฎีนิพนธ์ ได้โจทย์วิจัยในการทำดุษฎีนิพนธ์ การเสนอประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในการทำดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS1 891 Dissertation 1
6 (0-18-0)
Prerequisite : None
A comprehensive review of the research literature related to designated
themes and a general topic of research interest, with a focus on literature review of
the anticipated dissertation topic. Regularly discussions and reports by doctoral
student with advisory committee on research problems
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
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สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จําเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎีนิพนธ์อย่าง สม่ำเสมอ รวบรวมการทบทวนวรรณกรรม สําหรับใช้
เป็นกรอบกําหนดแนวทางการทําดุษฎีนิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 892 Dissertation 2
6 (0-18-0)
Prerequisite : AS 891 Dissertation 1
Directed research and study of specific and advanced level problems in various
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by
doctoral student with advisory committee on research problem. Students will
complete the integrative literature review and begin framing research questions for
further pursuit
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ ขนส่งที่จำเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการรวบรวมเสนอ ประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษารวมถึง
คําแนะนา เพื่อประมวลองค์ความรู้ สําหรับการเรียบเรียงเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อบัณ ฑิต
วิทยาลัย
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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AS 893 Dissertation 3
6 (0-18-0)
Prerequisite : AS 892 Dissertation 2
Directed research and study of specific and advanced level problems in various
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by
doctoral student with advisory committee on research problems. Students receive
direction and guidance needed to develop dissertation research proposals. At the end
of the course, students are required to submit a revised proposal to the graduate
school
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ที่จำเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การรวบรวมเสนอ ประเด็ น ปั ญ หาและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎีนิพนธ์อย่าง สม่ำเสมอ การประมวลองค์ความรู้ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการ
เรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 894 Dissertation 4
6 (0-18-0)
Prerequisite : AS 893 Dissertation 3
Directed research and study of specific and advanced level problems in various
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by
doctoral student with advisory committee on research problems. Preparation of a
dissertation or scientific papers required to earn a
Ph.D. degree
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
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สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12 (0-36-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
ศึกษาวิจัยข้อปัญ หาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จำเพาะและน่าสนใจในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ำเสมอ
หลักสูตรแบบ 1.2 นักศึกษาทําดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่องด้วยความคิดสร้างสรรค์ผสานทฤษฎี
และหลักการที่ เกี่ยวข้อง เข้ากับการรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.2 นักศึกษาจะต้องประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการเรียบ
เรียงเขียนบทความ งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งการจัดทํารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่าง
หลักสูตรแบบ 2.1 นักศึกษาจะต้องประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการเรียบเรียง
เขียนบทความงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งการจัดทํารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์สมบูรณ์เพื่อการนําเสนอ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 895 Dissertation 5
12 (0-36-0)
Prerequisite : AS 894 Dissertation 4
Directed research and study of specific and advanced level problems in various
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by
doctoral student with advisory committee on research problems
For Plan 1.2 Student will continuously conduct research with creativity
involving theories and principle together with data collection and analysis
For Plans 1.1, and 2.2 Students will be expected to present a draft of scientific
paper(s), a draft of literature review, and method sections of their dissertations by the
end of this course
For Plan 2.1 Students will be expected to writing up a completed dissertation
and scientific paper(s) required to earn a Ph.D. degree
(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week)
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สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12 (0-36-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จำเพาะและน่าสนใจในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ำเสมอ
หลักสูตรแบบ 1.2 นักศึกษาทำดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่องด้วยความคิดสร้างสรรค์ผสานทฤษฎี
และหลั กการที่ เกี่ยวข้องเข้ากั บ การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ ผลรวมทั้ งเรียบเรียงเขียน
บทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.2 นักศึกษาจะต้องประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการ
เรียบเรียงเขียนบทความ งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งการจัดทํารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์สมบูรณ์เพื่อการ
นำเสนอ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 896 Dissertation 6
12 (0-36-0)
Prerequisite : AS 895 Dissertation 5
Directed research and study of specific and advanced level problems in various
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by
doctoral student with advisory committee on research problems
For Plan 1.2 Student will continuously conduct research with creativity
involving theories and principle together with data collection and analysis. Students
will be expected to writing up scientific paper(s) for publish in scientific journal
For Plans 1.1, and 2.2 Students will be expected to writing up a complete
dissertation and scientific paper(s) required to earn a Ph.D. degree
(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week)
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สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จำเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ ำเสมอการประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อ
การเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอ รวมถึงการจัดทำรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 897 Dissertation 7
6 (0-18-0)
Prerequisite : AS 896 Dissertation 6
Directed research and study of specific and advanced level problems in various
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by
doctoral student with advisory committee on research problems. Preparation of a
dissertation or scientific paper(s) required to earn a Ph.D. degree
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จำเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ำเสมอการประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อ
การเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอ รวมถึงการจัดทำรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 898 Dissertation 8
6 (0-18-0)
Prerequisite : AS 897 Dissertation 7
Directed research and study of specific and advanced level problems in various
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by
doctoral student with advisory committee on research problems. Preparation of a
dissertation or scientific paper(s) required to earn a Ph.D. degree
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
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สศ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จำเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ำเสมอการประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อ
การเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอและจัดทำรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AS 899 Dissertation 9
6 (0-18-0)
Prerequisite : AS 898 Dissertation 8
Directed research and study of specific and advanced level problems in various
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by
doctoral student with advisory committee on research problems. Preparation of a
dissertation or scientific paper(s) required to earn a Ph.D. degree
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
สศ 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
ศึกษาวิจัยข้อปัญ หาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จำเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ำเสมอการประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อ
การเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอรวมถึงการจัดทำรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนทำดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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AS 900 Dissertation 10
6 (0-18-0)
Prerequisite : AS 899 Dissertation 9
Directed research and study of specific and advanced level problems in various
topics in respective branches of animal science Regularly reports and discussions by
doctoral student with advisory committee on research problems. Preparation of a
dissertation or scientific paper(s) required to earn a Ph.D. degree Students will remain
continuously enrolled until the dissertation is completed. If additional time is required
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
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3.2 ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
1 รองศาสตราจารย์

ชื่อ -สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายญาณิน
โอภาสพัฒนกิจ

Ph.D.

AgricultureRuminant
Nutrition
เกษตรศาสตร์การผลิตสัตว์
สัตวศาสตร์
Agriculture
Agriculture
เคมี
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์

วท.ม.

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวบัวเรียม
มณีวรรณ์
3 อาจารย์

นายอานนท์
ปะเสระกัง

วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สำเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

University of Sydney,
Australia

2538

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ehime University, Japan
Kagawa University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2525
2548
2545
2538
2558
2551
2545
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่
1

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล
นายสุกิจ
ขันธปราบ

คุณวุฒิ
D.Sc.
M.S.
ทษ.บ.

2

รองศาสตราจารย์

นายญาณิน
โอภาสพัฒนกิจ

Ph.D.

วท.ม.

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายประภากร
ธาราฉาย

วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
ทษ.บ.

4

5

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาว
ทองเลียน
บัวจูม

นางสาว
บัวเรียม
มณีวรรณ์
นายวิวัฒน์
พัฒนาวงศ์

Ph.D.
วท.ม.
ทษ.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

Kyushu Tokai University,
Japan
Central Luzon State
University, Philippines
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้
University of Sydney,
Australia

2540

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ehime University, Japan

2525
2544

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้
Agriculture-Animal Ehime University, Japan
Science
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัตวศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้
Agriculture
Ehime University, Japan
Agriculture
Kagawa University,
Japan
เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การผลิตสัตว์

2535
2532

AgricultureAnimal Science
Animal Science
สัตวศาสตร์สัตว์ปีก
AgricultureRuminant
Nutrition
เกษตรศาสตร์การผลิตสัตว์
สัตวศาสตร์
Animal Functional
Anatomy
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก

2527
2525
2538

2549
2541
2537
2548
2545
2538
2553
2547
2544
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ที่

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
7 อาจารย์

ชื่อ-สกุล
นายมงคล
ยะไชย

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

9 อาจารย์ สพ.ญ.

9 อาจารย์
10 อาจารย์

นางสาวกฤดา
ชูเกียรติศิริ

นายจุฬากร
ปานะถึก
นายจำรูญ
มณีวรรณ

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

11 อาจารย์

นายอานนท์
ปะเสระกัง

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

12 อาจารย์

นายภาคภูมิ
เสาวภาคย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์
อายุรศาสตร์
สัตวแพทย์
อายุรศาสตร์สัตว์ปีก
สัตวแพทยศาสตร์
สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์
Animal Science
เกษตรศาสตร์
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีการเกษตร

สำเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2546

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ehime University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550
2547
2556
2551
2557
2543
2530

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2559
2552
2547

2558
2551
2545
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
มี ก ารศึ ก ษาดู งาน การเข้ า เยี่ ย มชม การจั ด ประสบการณ์ ภ าคสนามเพื่ อ พั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตสัตว์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ทางประสบการณ์ภาคสนาม
- บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางการผลิตสัตว์ได้อย่างเหมาะสม
- ได้ประเด็นหัวข้องานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต
4.2 ช่วงเวลา
การเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม สามารถดำเนินกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ
2 ของทุกชั้นปี โดยแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกรณีศึกษาในวิชาเรียน ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
1) กำหนดให้ส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2
2) กำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา
3) กำหนดระยะเวลาดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปีการศึกษา สำหรับแผนการศึกษา
แบบ 1.1 และ 2.1 และภายใน 5 ปีการศึกษา สำหรับแผนการศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2555 กำหนด
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาทุกคนจะต้องทำงานวิจัยและลงทะเบียนเรียนในส่วนของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ ปรึกษาดุษฎี นิพนธ์ นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน และวาจา
โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย โดยอาจารย์สอบประเมินผล ไม่ต่ำกว่า 3 คน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. มีองค์ความรู้จากการวิจัย
2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
4. สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการวิ เคราะห์ ผ ลการทดลองทางสถิ ติ แ ละ
คณิตศาสตร์
5. สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น
6. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
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5.3 ช่วงเวลา
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.4 จำนวนหน่วยกิต
- แบบ 1.1 ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต
- แบบ 1.2 ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 72 หน่วยกิต
- แบบ 2.1 ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต
- แบบ 2.2 ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 72 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารย์ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2) อาจารย์ที่จัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษาและติดตามการทำงานของนักศึกษา ตลอด
16 สัปดาห์
3) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี ตลอดการ
ทำงานนอกเวลา
5) มี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ บ ริ ก าร ทั้ ง ในศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
มหาวิทยาลัย และในห้องปฏิบัติการของคณะฯ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) จัดให้มีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
2) ใช้ ระบบการให้ ค ะแนน (Grading) และระดั บ แต้ ม คะแนน (Grade point) ในการ
ประเมินผล
3) นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาจากการสอบของสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีภาวะผู้นำในวงการวิชาการใน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัยจาก
ระดับชาติและนานาชาติ
คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- การอบรมเรือ่ งการทำวิจัยที่ถูกต้อง โดยไม่คัดลอก
ผลงานทางวิชาการ และละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
- การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับ
นานาชาติและตีพมิ พ์ผลงานในวารสารต่างประเทศที่อยู่
ในฐานที่ สกว. ยอมรับ
2. มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ - การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการค้นคว้าวารสาร
ในระดับนานาชาติ
ภาษาอังกฤษ การจัดทำรายงานและนำเสนอด้วย
ภาษาอังกฤษ
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในทางวิชาการ
- การแลกเปลีย่ นนักศึกษาเพื่อไปศึกษาวิจัยใน
ต่างประเทศ

65
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีความยึดมั่นในความดีงามทางวิชาการ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลา
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับปัญหา คุณธรรม และจริยธรรมที่ซับซ้อน
3) มี ภ าวะผู้ น ำในการส่ งเสริม ให้ มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา และการ
ส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
2) สอดแทรกเรื่องคุณ ธรรมจริยธรรม ในระหว่ างการจัดการเรียนการสอน โดย
ยกตัวอย่าง จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอย่าง
3) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
2) ประเมินจากการตรงต่อเวลา การมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต
ของนักศึกษา
3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนือ่ ง
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษาได้อย่าง
ถ่ อ งแท้ แ ละลึ ก ซึ้ ง ซึ่ ง นำไปสู่ ก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ห รื อ ความเข้ า ใจใหม่ ๆ
ในศาสตร์สาขานั้น ๆ
2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาการของตนกับสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
3) มีความสามารถในการประเมินค่า และพัฒนาสาขาวิชาการของตนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ในระดับชาติและนานาชาติ
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์จำลอง
บทบาทสมมติ การอภิปรายเป็นกลุ่ม โดยนำเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับ
เนื้อหาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็น
และซักถามข้อสงสัย
2) การค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยว และกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน และผู้เรียนมี
ความสนใจ
3) การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่
4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
5) การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝ ากกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์
ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม
6) การตรวจสอบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2) การประเมินจากผลงานและรายงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรอบรู้ การสอบโครงร่าง
ดุษฎีนิพนธ์ และการสอบดุษฎีนิพนธ์
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
6) ประเมินด้านความรูจ้ ากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มี วัฒ นธรรมการวิจั ย ที่ เข้ ม แข็ง มี ค วามสามารถและทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์
สังเคราะห์ และสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
2) มี ค วามสามารถในการออกแบบและดำเนิ น โครงการวิจัยเพื่ อ แก้ไขปั ญ หาที่
ซับซ้อน
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ได้โดย
ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ ความรู้ในการแก้ไข
ปั ญ หา เช่น การเรียนรู้ แ บบแก้ ไขปั ญ หา (Problem-Based Learning) หรือ
การจัดทำโครงการ (Project Based Learning)
3) มอบหมายให้ผู้เรียนทำรายงานค้ นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องนำมาบูรณาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
4) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย น การสอน ที่ เน้ น การวิ จั ย เพื่ อสร้ า งองค์ ความ รู้
ใหม่(Research-Based Learning)
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว เช่น โครงการหรือ
งานวิจัยที่มอบหมาย
2) การประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3) การประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนทีจ่ ดั ในห้องเรียน
4) การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรอบรู้ การสอบโครงร่าง
ดุษฎีนิพนธ์ และการสอบดุษฎีนิพนธ์
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเคารพสิทธิของผู้อื่น
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
3) มีทักษะการเป็นผู้นำและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เน้ น การทำงานเป็ น กลุ่ ม และงานที่ ต้ อ งมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการ
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
2) กำหนดการทำงานกลุ่ มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็ นผู้นำกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
และผู้รายงานผล
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3) การวางแผนในการดำเนินการวิจัย ซึ่งต้องติดต่ อประสานงานกับผู้อื่นในการหา
ข้อมูล ทั้งในและนอกห้องปฏิบัตกิ าร
4) การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมิ น จากพฤติก รรมที่ แสดงออกเกี่ ยวกั บ หน้ าที่ ได้ รั บ มอบหมาย และการ
เคารพสิ ท ธิข องผู้ อื่ น ระหว่างการระดมความคิ ด เห็ น การอภิ ป ราย หรือ การ
สัมมนา
2) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ขณะทำกิจกรรมกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3) ประเมิ น พฤติ ก รรมของการเป็ น ผู้ น ำและผู้ ต ามที่ ดี ในสถานการณ์ ต่ างๆ โดย
เฉพาะที่ เกี่ยวกับการจัดการข้อโต้แย้ง และปัญ หาต่าง ๆ ได้ โดยเพื่อนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอน
4) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้นำ ซึ่งมีความรับผิดชอบ
การจัดวางระบบการทำงานร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มี ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล คัดกรอง และ
นำเสนอข้อมูลได้
2) มีความสามารถใช้การสื่อสารได้อย่ างมีประสิท ธิภาพและเหมาะสมกับ บุ คคล
ต่าง ๆ ในวงการวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
3) มีความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปสิ่งตีพิมพ์ในระดับชาติ
และนานาชาติ

69
2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นสามารถเลื อกใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล คัดกรอง และนำเสนอข้อมูลได้
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการ
ฟังในเชิงวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3) การจัดทำรายงานการค้นคว้า รายงานสัมมนา และต้นฉบับวารสารสำหรับตีพิมพ์
ในระดับชาติและนานาชาติ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินความสามารถในการนำเสนอรายงานในวิชาสัมมนา
2) ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์
3) ประเมินจากรายงานการค้นคว้า รายงานสัมมนา และผลงานทางวิชาการที่ได้
เผยแพร่
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูส้ ู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม
และ
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

รายวิชา

1

2

3

1

2

3

1 2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพั
วิเคราะห์เชิง
นธ์ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และการ
ความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3

1) วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
สศ 751 เทคนิคการวิจัยทาง

  
     
สัตวศาสตร์ขั้นสูง
สศ 791 สัมมนา 1
 




สศ 792 สัมมนา 2
 




สศ 793 สัมมนา 3
 
 



สศ 794 สัมมนา 4
 
 
 
  
สศ 795 สัมมนา 5
           
สศ 796 สัมมนา 6
           
สศ 797 สัมมนา 7
           
สศ 798 สัมมนา 8
           
สศ 799 สัมมนา 9
           
สศ 800 สัมมนา 10
           
2) วิชาเอกบังคับ
สศ 722 การเจริญเติบโตและ
การพัฒนาของสัตว์

      

ขั้นสูง
3) วิชาเอกเลือก
สศ 711 พิษวิทยาในอาหาร


     
และพืชอาหารสัตว์
สศ 712 โภชนศาสตร์สัตว์

    
  
เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
สศ 713 โภชนศาสตร์สัตว์

    
  
กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
สศ 714 โภชนศาสตร์

   
   
พลังงาน
สศ 715 โภชนศาสตร์โปรตีน

   
   
และกรดอะมิโน
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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1. คุณธรรม
และ
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

รายวิชา

1

2

3

1

2

3

1 2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพั
วิเคราะห์เชิง
นธ์ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และการ
ความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3

สศ 721 เทคโนโลยีชีวภาพ

        
ขั้นสูงในการผลิตสัตว์
สศ 723 วิทยาต่อมไร้ท่อ
ประยุกต์ในการ

 
 
  
ผลิตสัตว์
สศ 724 เทคโนลยีการ
สืบพันธุ์ในการ
          
ผลิตสัตว์
สศ 731 การประยุกต์ใช้สถิติ
เพื่อการปรับปรุง
  
  
  
พันธุ์สัตว์
สศ 732 พันธุศาสตร์โมเลกุล

    
  
ในการผลิตสัตว์
สศ 733 เทคโนโลยีชีวภาพ
ขั้นสูงในการ
          
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
สศ 741 ความก้าวหน้า
การจัดการของเสีย
      
  
จากฟาร์มสัตว์
สศ 742 ระบบการผลิต
          
ปศุสัตว์อย่างยั่งยืน
สศ 752 สถิติและวิธีวิจัย
  
  
  
ขั้นสูง
สศ 753 หัวข้อพิเศษในทาง
      
  
สัตวศาสตร์ขั้นสูง 1
สศ 754 หัวข้อพิเศษในทาง
      
  
สัตวศาสตร์ขั้นสูง 2
สศ 755 หัวข้อพิเศษในทาง
      
  
สัตวศาสตร์ขั้นสูง 3
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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1. คุณธรรม
และ
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

รายวิชา

1

2

3

1

2

3

1 2

3

4. ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3

4) ดุษฎีนิพนธ์
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
 
    
  
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
 
    
  
สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
       
  
สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
          
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
          
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
          
สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
          
สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
          
สศ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
          
สศ 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10
          
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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4. ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy ระดับใด
PLOs
1

Outcome Statement

Specific LO

สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตปศุสัตว์ที่ ปลอดภัย และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ผลิ ต ปศุ สั ต ว์ ใ ห้ ป ลอดภั ย และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
3
สามารถสร้างองค์ ค วามรู้และนวัต กรรมใหม่
สำหรับปศุสัตว์ยั่งยืน
4
สามารถสื่อสารอย่างเหมาะสมในการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ
5
มี จ รรยาบรรณของนั ก วิ จั ย และตระหนั ก
ถึงสวัสดิภาพของสัตว์
6
สามารถปรั บ ตั ว ได้ เ ป็ น อย่ า งดี แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
Bloom's Taxonomy :
R = Remembering U = Understanding AP = Applying
AN = Analyzing E = Evaluating
C = Creating

Generic
LO

Level

√

Understanding

√

Applying

√

Creating
√

Applying

√

Evaluating

√

Applying
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
PLOs

รายละเอียด

สกอ.

ผู้ใช้งาน
บัณฑิต

วิชาชีพ

ภาคสังคม

อื่นๆ

1

สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิต
ปศุสัตว์ให้ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่สำหรับ
ปศุสัตว์ยั่งยืน
สามารถสื่อสารอย่างเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ
มีจรรยาบรรณของนักวิจัย และตระหนั กถึงสวัสดิ
ภาพของสัตว์
สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม

F

F

F

M

M

F

F

F

M

M

F

F

F

F

M

F

F

F

F

F

M

F

F

M

M

F

F

F

F

F

2
3
4
5
6

F - Fully fulfilled M - Moderately fulfilled P - Partially fulfilled
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6. ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ของหลักสูตร

PLOs/ รายวิชา

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3

PLO 1 : ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัย
ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างทีจ่ ะสะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร
และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างยั่งยืน
AS 722 Advanced
Animal Growth and

      
 
Development
AS 711 Toxicology in


      
Feeds and Forage Crops
AS 712 Advanced

    
   
Ruminant Nutrition
AS 713 Advanced
Monogastric Animal

    
   
Nutrition
AS 714 Energy Nutrition

   
    
AS 715 Protein and

   
    
Amino Acid Nutrition
AS 721 Advanced
Biotechnology in Animal

         
Production
AS 723 Applied
Endocrinology in Animal

 
 
   
Production
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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PLOs/ รายวิชา

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3

AS 724 Reproductive
Technology in Animal
           
Production
AS 732 Molecular
Genetic in Animal
  
  
   
Production
AS 731 Applied Statistics

    
   
for Animal Improvement
AS 733 Advance
Biotechnology for
           
Livestock Improvement
AS 741 Applied in
Animal Farm Waste
      
   
Management
AS 742 Sustainable
Animal Production
           
System
PLO 2 : สามารถประยุ ก ต์ ใช้
ความรู้ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการ
ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างทีจ่ ะสะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร
ผลิ ต ปศุ สั ต ว์ ให้ ป ลอดภั ย และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
AS 753 Selected Topics
in Advanced Animal
      
   
Science 1
AS 754 Selected Topics
in Advanced Animal
      
   
Science 2
AS 755 Selected Topics
in Advanced Animal
      
   
Science 3
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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PLOs/ รายวิชา

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3

PLO 3 : สามารถสร้ า งองค์
ความรู้ แ ละนวั ต กรรมใหม่
ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างทีจ่ ะสะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร
สำหรับปศุสัตว์ยั่งยืน
AS 891 Dissertation 1
 
    
   
AS 892 Dissertation 2
 
    
   
AS 893 Dissertation 3
       
   
AS 894 Dissertation 4
            
AS 895 Dissertation 5
            
AS 896 Dissertation 6
            
AS 897 Dissertation 7
            
AS 898 Dissertation 8
            
AS 899 Dissertation 9
            
AS 900 Dissertation 10
            
PLO 4 : สามารถสื่อสารอย่าง
เหมาะสมในการถ่ายทอดองค์
ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างทีจ่ ะสะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร
ความรู้ สู่ ชุ ม ชนทั้ ง ระดั บ ชาติ
และนานาชาติ
AS 791 Seminar 1
 



 
AS 792 Seminar 2
 



 
AS 793 Seminar 3
 
 


 
AS 794 Seminar 4
 
 
 
   
AS 795 Seminar 5
            
AS 796 Seminar 6
            
AS 797 Seminar 7
            
AS 798 Seminar 8
            
AS 799 Seminar 9
            
AS 800 Seminar 10
            
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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PLOs/ รายวิชา

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3

PLO 5 : มี จ รรยาบรรณของ
นั ก วิ จั ย แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก
ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างทีจ่ ะสะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร
ถึงสวัสดิภาพของสัตว์
AS 752 Advanced
Statistics and Research
  
  
     
Methodology
PLO 6 : สามารถปรั บ ตั ว ได้
เป็ น อ ย่ า ง ดี แ ล ะ มี ค ว า ม
ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างทีจ่ ะสะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและ
สังคม
AS 751 Advanced
Animal Science Research 
  
        
Techniques
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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7. ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

1

2

1

2

3

1

X

X

X

X

X

PLOs

PLO 1 : สามารถอธิบาย
แ น วคิ ด แ ล ะท ฤ ษ ฎี ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุ
สัตว์ที่ปลอดภัย และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
PLO 2 : ส า ม า ร ถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ พื่ อ
แก้ ไขปั ญ หาการผลิ ต ปศุ
สัตว์ให้ปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
PLO 3 : สามารถสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่สำหรับปศุสัตว์ยั่งยืน
PLO 4 : สามารถสื่อสาร
อย่างเหมาะสมในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ชุมชนทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
PLO 5 : มีจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย และ
X
ตระหนักถึงสวัสดิภาพ
ของสัตว์
PLO 6 : สามารถปรับตัว
ได้เป็นอย่างดีและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม

2

3

X

3

2

3

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

X

X

X

X

X

X

X
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8. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1
ชั้นปีที่
รายละเอียด
1 นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์มาพัฒนาโจทย์วิจัยที่เสริมสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2 นักศึกษาสามารถดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตลอดจนมีจรรยาบรรณการวิจัย คุณธรรม และจริยธรรม
3 นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสัตวศาสตร์ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

หลักสูตรแบบ 1.2
ชั้นปีที่
รายละเอียด
1 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฏีพื้นฐานทางด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเข้าใจกระบวนการใน
การดำเนินการวิจัย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
2 นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาโจทย์วิจัยที่เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพื่อการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3 นักศึกษาสามารถดำเนินการวิจัย ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีจรรยาบรรณการวิจัย คุณธรรม และ
จริยธรรม
4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการวิจัยได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5 นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสัตวศาสตร์ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

หลักสูตรแบบ 2.1
ชั้นปีที่
รายละเอียด
1 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานทางด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านสัตวศาสตร์มาพัฒนาโจทย์วิจัยที่เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการผลิตสัตว์
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2 นักศึกษาสามารถดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตลอดจนมีจรรยาบรรณการวิจัย คุณธรรม และจริยธรรม
3 นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสัตวศาสตร์ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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หลักสูตรแบบ 2.2
ชั้นปีที่
รายละเอียด
1 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฏีพื้นฐานทางด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเข้าใจกระบวนการใน
การดำเนินการวิจัย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
2 นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาโจทย์วิจัยที่เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
ๆ เพื่อการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3 นักศึกษาสามารถดำเนินการวิจัย ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีจรรยาบรรณการวิจัย คุณธรรม และ
จริยธรรม
4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการวิจัยได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5 นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสัตวศาสตร์ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้ ต ามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ ว่าด้ วยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2555
และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1) เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือกรรมการ
ระดับอื่นตามความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และให้เกรดในรายวิชา
นั้น ถ้าผิดสังเกต เช่น มี A หรือ C หรือ I มากเกินไป ให้บันทึกและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจำคณะฯ
2) กรรมการประจำคณะฯ จัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวนสอบให้เป็น
วาระพิจารณาการรายงานผลจาก ข้อ 1
3) คณะกรรมการประจำคณะฯ อาจพิจารณาให้อาจารย์ประจำรายวิชาทบทวนการให้
เกรด
4) มี ก ารแต่ ง ตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกร่ ว มเป็ น คณะกรรมการในการสอบป้ อ งกั น
ดุษฎีนิพนธ์
5) ประเมินภาวะการได้งานทำของดุษฎีบัณฑิต และความพึงพอใจต่อดุษฎีบัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ
6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ภายนอกในการประเมินหลักสูตร โดยมีระบบประกัน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ติ ด ตามผลศึ ก ษา และการทำวิจั ย (ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์) การ
นำเสนอผลงานทางวิชาการตามข้อกำหนดของบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาสำเร็จ
การศึกษาในเวลาที่กำหนด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
1) ภาวะการได้ งานทำของบั ณ ฑิ ต โดยประเมิ น จากดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บ
การศึกษาในด้านความรู้ ความสามารถและความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ ห รื อ การส่ ง
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1
1) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2) สอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้ แ ละวั ด คุ ณ สมบั ติ (Comprehensive and
Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำดุษฎีนิพนธ์ โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับนานาชาติ (International Standard) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธาน
4) ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และเป็นวารสารที่อยู่
ในระบบฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ
3.2 แผนการศึกษาแบบ 1.2
1) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2) สอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้ แ ละวั ด คุ ณ สมบั ติ (Comprehensive and
Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำดุษฎีนิพนธ์ โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับนานาชาติ (International Standard) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธาน
4) ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และเป็นวารสารที่อยู่
ในระบบฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ และตีพิมพ์วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

84
3.3 แผนการศึกษาแบบ 2.1
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3) สอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้ แ ละวั ด คุ ณ สมบั ติ (Comprehensive and
Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำดุษฎีนิพนธ์ โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับนานาชาติ (International Standard) และกรอบมาตรฐานและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธาน
5) ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และเป็นวารสารที่อยู่
ในระบบฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ
3.4 แผนการศึกษาแบบ 2.2
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3) สอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้ แ ละวั ด คุ ณ สมบั ติ (Comprehensive and
Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำดุษฎีนิพนธ์ โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับนานาชาติ (International Standard) และกรอบมาตรฐานและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธาน
5) ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และเป็นวารสารที่อยู่
ในระบบฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ และตีพิมพ์วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1) จัดปฐมนิเทศสำหรับอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับ บทบาท หน้ าที่ ความรับ ผิดชอบ รายละเอียด
หลักสูตรการจัดทำประมวลรายวิชา ตลอดจนสิทธิประโยชน์และกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางบัณฑิต
วิทยาลัย ให้กับอาจารย์ใหม่
2) จัดเตรียมคู่มือแนะนำและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
3) มอบหมายให้อาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ เพื่อคอยให้คำแนะนำหรือ
ปรึกษาและเรียนรู้ในการปรับตัวเองให้เข้าสู่การเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน และ
การวัดประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ
2) กำหนดให้มีสัมมนาโครงการวิจัยในชัน้ เรียน
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่น
ทั้งในและต่างประเทศ
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์และนักวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยทำงานวิจัย
มากขึ้น และพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น
2) จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มี
การเรียนการสอนในบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้มีการสืบค้นหาประเพณีวัฒนธรรม
ดั้ งเดิ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนแล้ ว จั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
ประเพณีวัฒนธรรมดังกล่าวให้มีการปฏิบัติสืบต่อไปโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้วย
3) ปรั บ ปรุ งระบบสิ่ งอำนวยความสะดวกให้ เอื้ อต่ อการทำงานวิ จั ย ของคณาจารย์
นักวิชาการ และนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
4) แสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นา
นวั ต กรรมและวิ ส าหกิ จ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และยั งเป็ น แหล่ ง
บ่มเพาะความรู้ให้กับนักศึกษา
5) สร้างเครือ ข่ ายความร่วมมื อ ในการทำงานวิจั ย กั บ หน่ วยงานอื่ น ทั้ งภาครัฐ และ
เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 11 ข้อ ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่
1

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื่อ -สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายญาณิน
โอภาสพัฒนกิจ

Ph.D.

วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

AgricultureRuminant
Nutrition
เกษตรศาสตร์การผลิตสัตว์
สัตวศาสตร์
Agriculture
Agriculture
เคมี
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

D.Sc.
M.S.

Agriculture Animal
Science
Animal Science

ทษ.บ.

สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก

Ph.D.

Animal Functional
Anatomy
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก

วท.ม.

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวบัวเรียม
มณีวรรณ์

3

อาจารย์

นายอานนท์
ปะเสระกัง

สำเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

University of Sydney, Australia

2538

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ehime University, Japan
Kagawa University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2525
2548
2545
2538
2558
2551
2545

1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่
1

2

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล
นายสุกิจ
ขันธปราบ

นายประภากร
ธาราฉาย

วท.ม.
ทษ.บ.

สำเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

Kyushu Tokai University,
Japan
Central Luzon State
University, Philippines
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้
Ehime University, Japan

2540

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้

2535
2532

2527
2525
2544
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ที่
3

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นางสาวทองเลียน
บัวจูม

Ph.D.

Agriculture-Animal
Science
เทคโนโลยีชีวภาพ
สัตวศาสตร์

วท.ม.
ทษ.บ.
4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายวิวฒ
ั น์
พัฒนาวงศ์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

5

อาจารย์

นายมงคล
ยะไชย

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

6

อาจารย์

นายจำรูญ
มณีวรรณ

Ph.D
วท.ม.
ทษ.บ.

7

อาจารย์

นายภาคภูมิ
เสาวภาคย์

ปร.ด.
วท.ม.

8

9

อาจารย์ สพ.ญ.

อาจารย์

นางสาวกฤดา
ชูเกียรติศิริ

นายจุฬากร
ปานะถึก

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
สพ.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีอาหาร
เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์
Animal Science
เกษตรศาสตร์
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์
เทคโนโลยีการเกษตร
อายุรศาสตร์
สัตวแพทย์
อายุรศาสตร์สัตว์ปีก
สัตวแพทยศาสตร์
สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

Ehime University, Japan

2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2541
2537

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2544

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2546

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543

Ehime University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2557
2543
2530

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547
2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550
2547
2556
2551

2553
2547

2559
2552
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1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1) คุณ วุฒิ และตำแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ทุกคนมีคุณ วุฒิ ระดับ
ปริญ ญาเอก และมี ต ำแหน่ งทางวิ ช าการระดั บ รองศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 3 คน
2) สาขาวิ ช าที่ จ บการศึ ก ษา อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต ร สำเร็จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช า
สัตวศาสตร์จำนวน 5 คน, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 คน, สาขาอายุรศาสตร์ 1 คน และ
สาขาเทคโนโลยีอาหาร 1 คน ทั้ งนี้เป็ นสาขาวิชาที่ สัมพั น ธ์กับ ด้านสัตวศาสตร์ และ
มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสัตวศาสตร์
1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
1.5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
- ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มีอาจารย์ผู้สอน 1 คน จำนวน 2 รายวิชา
- ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มีอาจารย์ผู้สอน 1 คน จำนวน 2 รายวิชา
อาจารย์ผู้สอน
ตำแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน
1. นายญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.
สอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529
ประสบการณ์การทำวิจยั
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ วีรยุทธ อยู่บุญ และ สุบรรณ ฝอยกลาง. 2559. ผลของการหมักต้น
ข้าวโพดสดโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้โดย
ใช้เทคนิคถุงไนล่อน. แก่นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2) : 107-116.
Wonnakorn, P., Y. Opatpatanakit, N. Chokethaworn, B. Maneewan and N.
Thongwittaya. 2017. Chemical composition and nutrients digestibility of
Thai native chicken feed containing various levels of pond snail meal.
Thammasat International Journal of Science and Technology. 22(2):
accepted.
Khenjan, P., P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat and D. Leenanuruksa.
2016. Utilization of male dairy calves in Thailand. Thai Journal of
Agricultural Science. 49 (2).
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Foiklang, S., M. Wanapat, Y. Opatpatanakit, and A. Paserakung. 2016. Effect of
yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility and
fermentation by using in vitro gas technique (pp. 555-558). In
Proceeding of the 17th Asian – Australasian Association of Animal
Production Societies Animal Science Congress. August 22-25, 2016,
Fukuoka, Japan.
1.6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ตำแหน่งวิชาการ/
นักศึกษา
คุณวุฒิ
1. นายญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.
นายบัณฑิต กีรติการกุล
Ph.D. (Agricultureน.ส.จารุนันท์ ไชยนาม
Ruminant Nutrition) นายพิชิตร์ วรรณคำ
ประสบการณ์การทำวิจัย
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ วีรยุทธ อยู่บุญ และ สุบรรณ ฝอยกลาง. 2559. ผลของการหมักต้น
ข้าวโพดสดโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้โดยใช้
เทคนิคถุงไนล่อน. แก่นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2) : 107-116.
Wonnakorn, P., Y. Opatpatanakit, N. Chokethaworn, B. Maneewan and N.
Thongwittaya. 2017. Chemical composition and nutrients digestibility of
Thai native chicken feed containing various levels of pond snail meal.
Thammasat International Journal of Science and Technology. 22(2):
accepted.
Khenjan, P., P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat and D. Leenanuruksa.
2016. Utilization of male dairy calves in Thailand. Thai Journal of
Agricultural Science. 49 (2).
Foiklang, S., M. Wanapat, Y. Opatpatanakit, and A. Paserakung. 2016. Effect of
yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility and
fermentation by using in vitro gas technique (pp. 555-558). In
Proceeding of the 17th Asian – Australasian Association of Animal
Production Societies Animal Science Congress. August 22-25, 2016,
Fukuoka, Japan.
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1.7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ตำแหน่งวิชาการ/
นักศึกษา
คุณวุฒิ
▪ บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
1. นางศิริพร กิรติการกุล
รองศาสตราจารย์
นางสาวจารุนันท์ ไชยนาม
ปร.ด. บริหารธุรกิจ
นายบัณฑิต กีรติการกุล
- ภาคภาษาอังกฤษ
บัณฑิต กีรติการกุล ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และ ศิริพร กิรติการกุล. 2557. การสร้างมูลค่าเพิม่
ไก่ประดู่หางดำจากระบบการเลี้ยงปล่อยอิสระตามธรรมชาติ เพื่อตอบสนอง/ผู้บริโภคใน
ตลาดระดับบน. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (ฉบับพิเศษ 2) : 187-190.
2. นายนันทฤทธิ์ โชคถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายพิชิตร์ วรรณคำ
Ph.D. Food
Toxicology
นรินทร์ ทองวิทยา นริสา อิ่มสมบัติ นันทฤทธิ์ โชคถาวร และ พาวิน มะโนชัย. 2555. การใช้
กากเมล็ดลำไยในอาหารไก่เนื้อ. วารสารแก่นเกษตร. 40 (ฉบับพิเศษ 2) : 285-288.
3. นายประภากร ธาราฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายพิชิตร์ วรรณคำ
Ph.D. (Animal
Science)
ชนัดดา สุวรรณวิชนีย์ ประภากร ธาราฉาย และจอมสุดา ดวงวงษา. 2558. การประมาณค่า
สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏระหว่างลักษณะน้ำหนัก
ตัวและระดับสีดำของผิวหนังไก่กระดูกดำฝูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้. วารสารสัตวศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (2) : 41-46.
4. นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายพิชิตร์ วรรณคำ
Ph.D. (Animal
Science)
Maneewan, B., T. Buwjoom and K. Yamauchi. 2 0 1 6 . The effects of dietary
spirulina (Spirulina platensis) on growth performance, skin color and
nutritional digestibility in Thai native chicken (pp. 246-249). In proceeding
of the 1 7 th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies
Animal Science Congress. August 22-25, 2016, Fukuoka, Japan.
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตำแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิ
นักศึกษา
▪ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
1. Professor Dr.Rong Shinn Professor
นางสาวจารุนันท์ ไชยนาม
Lin
Ph.D. (Animal Sciences)
Lin, X.-Y. and R.-S. Lin. 2016. Meatball quality is affected by the addition of black
garlic powder (pp. 246-249). In proceeding of the 17th Asian-Australasian
Association of Animal Production Societies Animal Science Congress. August
22-25, 2016, Fukuoka, Japan.
2. นางจุฑารัตน์ เศรษฐกุล
รองศาสตราจารย์
นายบัณฑิต กีรติการกุล
Dr.Sci.Agr. (cum laude)
Animal Nutrition
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล. 2556. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเนื้อสุกร : เทคโนโลยีการตัดแต่ง
(หน้า 209-219). ในการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4, 19
กรกฎาคม 2556, โรงแรมรามาการ์เดนส์ ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร.
3. นายนรินทร์ ทองวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายพิชิตร์ วรรณคำ
Ph.D. (Animal Science)
Wonnakorn, P., Y. Opatpatanakit, N. Chokethaworn, B. Maneewan and N.
Thongwittaya. 2017. Chemical composition and nutrients digestibility of
Thai native chicken feed containing various levels of pond snail meal.
Thammasat International Journal of Science and Technology. 22(2):
accepted.
4. นายนรินทร์ ทองวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายพิชิตร์ วรรณคำ
Ph.D. (Animal Science)
Wonnakorn, P., Y. Opatpatanakit, N. Chokethaworn, B. Maneewan and N.
Thongwittaya. 2017. Chemical composition and nutrients digestibility of
Thai native chicken feed containing various levels of pond snail meal.
Thammasat International Journal of Science and Technology. 22(2):
accepted.
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
5. นางสาวปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล

ตำแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิ
นักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวจารุนันท์
Ph.D. (Animal Science) ไชยนาม
Klatbenjakul, P., K. Intarapichet and K. R. Cadwallader. 2015. Characterization of
potent odorants in male giant water bug Lethocerus indicus (Lep. And Serv.), an
important edible insect of Southeast Asia. Food Chemistry. 168: 639-647.
1.8 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หลัก สูต รฯ ดำเนิ น การสอบดุ ษ ฎีนิ พ นธ์ ในรอบปี การศึก ษา 2559 จำนวน 1 คน โดยได้ แต่ งตั้ ง
อาจารย์ ผู้สอบวิท ยานิ พ นธ์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามเกณฑ์ และประธานกรรมการสอบดุ ษ ฎี นิ พ นธ์เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
นักศึกษา/วิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
1. นายพิชิตร์ วรรณคำ
รศ.ดร.สุชน ตัง้ ทวีวิพัฒน์
เรื่อง “UTILIZATION OF POND SNAILS
รศ.ดร.สุกจิ ขันธปราบ
(Filopaludina martensi) AS AN
รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ALTERNATIVE FEED FOR THAI NATIVE
ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา
CHICKENS”
ผศ.ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร
ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
(สอบวันที่ 10 มีนาคม 2560)

1.9 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรฯ สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน คือ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ชื่อนักศึกษา
(เขียนแบบบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง)
นางสาวปวีณอิศรัชต์ P. Khenjan, P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat
เคนจันทน์
and D. Leenanuruksa. 2016. Utilization of
male dairy calves in Thailand. Thai Journal of
Agricultural Science. 49 (2).

วันที่สภา
อนุมัติจบ
6 ก.ค. 2559
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1.10 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ

ภาระงานที่ปรึกษา
จำนวนคน (จำนวนแต้ม)
ดุษฎีนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
3(9)
-

รวม

หมายเหตุ

3(9)

ตามเกณฑ์

1.11 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ตำแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิ
ประสบการณ์การสอน
วิทยานิพนธ์
▪ บุคคลภายในมหาวิทยาลัย

1. นายญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.

สอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529

ประสบการณ์การทำวิจัย
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ วีรยุทธ อยู่บุญ และ สุบรรณ ฝอยกลาง. 2559. ผลของการหมัก
ต้นข้าวโพดสดโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้
โดยใช้เทคนิคถุงไนล่อน. แก่นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2) : 107-116.
Wonnakorn, P., Y. Opatpatanakit, N. Chokethaworn, B. Maneewan and N.
Thongwittaya. 2017. Chemical composition and nutrients digestibility
of Thai native chicken feed containing various levels of pond snail
meal. Thammasat International Journal of Science and Technology.
22(2): accepted.
Khenjan, P., P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat and D. Leenanuruksa.
2016. Utilization of male dairy calves in Thailand. Thai Journal of
Agricultural Science. 49 (2).
Foiklang, S., M. Wanapat, Y. Opatpatanakit, and A. Paserakung. 2016. Effect
of yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility
and fermentation by using in vitro gas technique (pp. 555-558). In
Proceeding of the 17th Asian – Australasian Association of Animal
Production Societies Animal Science Congress. August 22-25, 2016,
Fukuoka, Japan.
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1.12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เริ่ม เปิดครั้งแรกในปีการศึกษา 2554 โดย
สกอ.แจ้งการรับทราบความเห็นชอบจาก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ทั้งนี้หลักสูตรฯ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้ใช้กับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1.1 จัดสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต /
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2.1.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจำปี
2.1.3 มีแผนการจัดการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อ
ครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2.2 การได้งานทำของผูส้ ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมใช้ข้อมูลการสำรวจภาวการณ์
มีงานทำของบัณฑิต ตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลั ก สู ต รฯ มี ก ระบวนการการรั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเริ่ ม ตั้ งแต่ ก ำหนดแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา
คุณสมบัติผู้สมัครที่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรฯ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาสัตวศาสตร์
เท่านั้น และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ กำหนด วิธีการรับ -การคัดเลือก กำหนดวันสอบ
คัดเลือก ทั้ งนี้หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ โดยให้
ผู้สมัครเขียนขอบเขตในเรื่องที่จะทำดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จำนวน 1-3 หน้ากระดาษ A4 ยื่นพร้อมกับใบสมัคร เพื่อเป็นเอกสารให้คณะกรรมการดำเนินการ
สอบฯ ประกอบการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก ซึ่ ง เป็ น การวางแผนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาล่ ว งหน้ า ในการทำ
ดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ในคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ในกรณี ที่นักศึกษามี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ หลักสูตรฯ จะพิจารณาองค์ประกอบโดยรวม
และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อ
ปรับพื้นฐาน และมีความพร้อมในการศึกษาในหลักสูตรฯ โดยกำหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
และต้องผ่านในรายวิชานั้น เมื่อหลักสูตรฯ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อแล้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
จะร่วมประชุมเพื่อกำหนดรายวิชาที่เปิดสอนและอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษา เพื่อลงทะเบียนเรี ยน
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ในรายวิชาที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษามากที่สุด ซึ่งหลักสูตรฯ แจ้ง
ให้กับนักศึกษารับทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำคณะฯ หลักสูตรฯ อาจารย์ประจำ
หลักสูตรฯ แผนการเรียน รายวิชาที่เรียน การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การทำดุษฎีนิพนธ์ ฯลฯ ให้กับ
นักศึกษาในการเข้าศึกษา หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่ตรง
ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรฯ ต้องการ และตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ ที่กำหนดไว้
ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จึงมีการ
ประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ ประจำปี 2559 เพื่อหาจุดบกพร่องในกระบวนการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 โดยการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาของหลักสูตรฯ จากเดิมเป็นช่วงเวลาตามที่บัณฑิ ตวิทยาลัยประกาศ ซึ่งส่งผลให้ไม่มี
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ เนื่องจากผู้ เข้าสมัครไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาตามระยะเวลาที่
กำหนดได้ ดังนั้ น หลักสูตรฯ จึงแจ้ งความประสงค์โดยการเปิดรับ สมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ
ตลอดปี โดยจะกำหนดช่วงเวลาในการปิดรับสมัครก่อนเปิดภาคการศึกษาล่วงหน้า 1 เดือน
นอกจากนี้คณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เพิ่มเติม ดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้ไขข้อมูลแผ่นพับ
เพื่อจะได้จัดทำและส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
2) จะดำเนินการร่างข้อมูลการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักศึกษาใน
หลักสูตร โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาในหลั กสูตรให้มาก
ขึ้น
3) จะดำเนินการทำประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตลอดทั้งปี ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางมหาวิทยาลัย และสื่อต่าง ๆ
ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 หลักสูตรฯ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในงาน
“Open House 2016” กับบั ณ ฑิ ตวิท ยาลัย ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษาที่ เข้าศึกษา
ในปีแรก หลักสูตรฯ มีการจัดทำประวัติการศึกษา แผนการศึกษาในแฟ้มของนักศึกษาทุกคนและมี
การมอบหมายให้ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ รับภาระเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่
โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน ให้ความรู้ในการเลือกอาจารย์ที่ปรึก ษาดุษฎีนิพนธ์
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และรายละเอียดต่าง ๆ กรณีนักศึกษาที่ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาที่
3 นับแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนแรกเข้าแล้ว เพื่อควบคุมดูแลให้คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แก่
นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จะกำหนดเวลาในการให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยทำ
หน้าที่ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน แนะแนวการใช้ชีวิต การทำงานวิจัย การทำดุษฎีนิพนธ์
พร้อมทั้ งส่ งเสริมให้นักศึกษาจัดทำผลงานเพื่อเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ของ
หลักสูตรฯ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคนที่ล งทะเบียนเรียนในรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
จั ด ทำรายงานความก้ าวหน้ าในการทำดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึก ษา
ประธานหลักสูตรฯ รับทราบความก้าวหน้าและนำเสนอเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาว่าได้ดำเนิ นการไปแล้วมากน้อยแค่ไหน และ
อยู่ระหว่างดำเนินการข้อมูลส่วนไหน มีปัญหา/อุปสรรคในการทำดุษฎีนิพนธ์หรือไม่ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ
จะทำหนังสือสรุปรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบความก้าวหน้าของ
นักศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ติดตามนักศึกษาให้ดำเนินการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
การศึกษาที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรฯ มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาครบตามจำนวนที่รับเข้า
ศึกษา โดยไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรฯ ลาออก ทังนี้ หลักสูตรฯ ยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนา
ศักยภาพและการเสริม สร้างทั กษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามพั น ธกิ จของคณะฯ และของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1) นักศึ กษาระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษาทุ กคนมีโอกาสเข้าร่วมการประชุม ทางวิชาการ
ทางด้ า นสั ต วศาสตร์ เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย โดยคณะฯ มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณในการทำ
ดุษฎีนิพนธ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเพื่อ
เดิ น ทางไปนำเสนอผลงานทางวิ ช าการและผลงานสร้ า งสรรค์ โดยสามารถเบิ ก ค่ า ลงทะเบี ย น
ค่าเดินทาง ค่าที่ พั ก ค่าจัดทำโปสเตอร์ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้คนละไม่เกิน 1 ครั้ง
ตลอดภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร
2) หลักสูตรฯ สนับสนุนให้ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒ นธรรมวัน
สงกรานต์และงานทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2559 และกิจกรรมไหว้ครู โดยมีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
3) บัณฑิตวิทยาลัยมีทุนการศึกษาและทุนวิจัยในระดับบัณ ฑิตศึกษาที่นักศึกษา
สามารถขอรับทุนได้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
4) กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณ ฑิตศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่ วมประชุม
วิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวัน ที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 จัดโดย
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษา
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5) หลักสูตรฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเ พื่อ
การฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) รับสมัครนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาในชั้นปีที่ 3-4 ระดับ
ปริญญาโท-เอก เพื่อร่วมฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2557
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558
6) หลักสูตรฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้าอยู่หั วและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่ อมอบให้ นิสิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ในการค้นคว้าวิจัย
7) หลักสูตรฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การแนะแนวทุน Endeavour Scholarship
and Fellowships ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยแบ่งการให้ทุนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1)
ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship) สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญา
โทและเอก 2) ทุ น เพื่ อ การวิ จั ย (Endeavour Research Fellowship) สำหรั บ การวิ จั ย ระยะสั้ น
สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ สูงกว่าระดับปริญญาเอก 3) ทุน
อ า ชี ว ศึ ก ษ า แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม (Endeavour Vocational Education and Training (VET)
Scholarships) สำหรับผู้สนใจเรียนต่อ Diploma สาขาต่าง ๆ และ 4) และทุนศึกษาดูงานเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)
8) หลักสู ตรได้เชิญ Dr. Ian Bennett มาบรรยายและให้ข้อแนะนำในการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะช่วยให้
นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ
สำหรั บ ความก้ า วหน้ า ในการทำดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รฯ ทราบ
ความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนในหลักสูตรฯ ที่ประชุมอาจารย์ประจำ
หลักสูตรฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา โดย
ให้นักศึกษาทุกคนจัดทำแบบฟอร์มรายงานตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรฯ กำหนดเป็นประจำทุกสิ้นภาค
การศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำ
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา และทราบอุปสรรคในการทำดุษฎีนิพนธ์ โดยรายงานความก้าวหน้าดังกล่าว
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต้องรับทราบ รวมทั้งประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนำข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าเสนอในที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ในระหว่าง
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒ นายั่งยืนภาคเหนือ , สถานีวิจัย
ทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา, ฟาร์มการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน, สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว และ ด่าน
กักกันสัตว์เชียงราย เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก องค์กร
และชุมชน ทั้งนี้นักศึกษาได้เสนอแนะให้ควรปรับให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านวิชาการเพิ่มเติม
เช่น การเข้าร่วมอบรม/ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสัตวศาสตร์ฯ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์
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และแนวทางในการดำเนินงานทางด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ จึงได้
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 กำหนดให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 จัดโดย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ระหว่ า งวั น ที่ 28-29 มิ ถุ น ายน 2559 เพื่ อ สนั บ สนุ น
กระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการวิจัย และศึกษาการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท ศรีวิโรจน์ ฟาร์ม และ บริษัท เบทาโกร (ลาว) จำกัด ผู้เดียว เพื่อเพิ่มเพิ่มพูนความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์ให้มากขึ้น
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้มีการจัดทำแบบประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาของหลักสูตรฯ โดยนักศึกษาเป็นผู้กรอก ซึ่งหลักสูตรฯ ได้รับผลคะแนนเฉลี่ย 4.92 อยู่ใน
ระดับดีมาก เพื่อพิจารณาจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ของหลักสูตรฯ โดยได้นำผลการประเมินเข้าพิจารณาในที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เพื่อหารือ
แนวทางในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของหลักสู ตรฯ ให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ คือ เก่ง ดี และมีความสุข ในการเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559
ต่อไป
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หลั ก สู ต รฯ ได้ จั ด ทำแบบสอบถามความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การของ
หลักสูตรฯ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา และการ
ให้บริการตลอดจนสำเร็จการศึกษาโดยหลักสูตรฯ ได้ นำผลการประเมินดังกล่าว เข้าพิจารณาในที่
ประชุมอาจารย์ป ระจำหลักสูตรฯ เพื่อรับทราบผลความพึงพอใจและนำข้อเสนอแนะมาหารือเพื่อ
ปรับปรุง พร้อมทั้งหาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เพื่อให้นักศึกษามีอัตราการคงอยู่ใน
หลักสูตรฯ สูง และศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรฯ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาสามารถเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรฯ การบริหารจัดการในหลักสูตรฯ
ได้ อ ย่ า งอิ ส ระผ่ า นทางสายตรงคณบดี แ ละกล่ อ งแสดงความคิ ด เห็ น บริ เวณชั้ น 1 อาคารศู น ย์
สัตวศาสตร์ฯ โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาแต่อย่างใด ทั้งนี้
หลักสูตรฯ มีการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในการทำดุษฎีนิพนธ์ ผ่านรายงานความก้าวหน้า
ในการทำดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งหลักสูตรฯ ได้กำหนดให้นักศึกษาส่งเป็นประจำทุกสิ้นภาคการศึกษา เพื่อ ให้
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ รับทราบความก้าวหน้า ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้สรุป
แผนการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรฯ พร้อมทั้งแนบรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษา
รับทราบเพื่อเร่งดำเนินการให้นักศึกษาสำเร็จตามแผนการศึกษา และระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งปัจจุบัน
นักศึกษารหัส 54 ของหลักสูตรฯ ได้สำเร็จการศึกษาตามแผนในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ จำนวน
1 คน และอีก 1 คน ได้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ เพื่อรอการตีพิมพ์งานวิจัย และสอบดุษฎีนิพนธ์
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ขั้นสุดท้าย ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเร่งติดตามให้นักศึกษาดำเนินการให้
แล้วเสร็จตามกำหนด
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
คณะฯ มีระบบการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว
เพื่อให้ได้อาจารย์ประจำและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิการศึกษา และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ. พร้อมทดแทนอัตราอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการปัจจุบัน
หลั ก สู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าสั ต วศาสตร์ มี อ าจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รฯ จำนวน 5 คน
ทำหน้าที่ กำกับ ดูแล และกำหนดโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์
ประจำหลักสูตรฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก โดยคณะฯ มีระบบ
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และได้กำหนดคุณสมบัติการรับอาจารย์ใหม่ ในหมวดที่
7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ำ กว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาเอกสาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ ห รื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีผ ลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคณะฯ ที่สมัคร
- มีประสบการณ์สอน หรือเป็นวิทยากรเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์อย่างน้อย
2 ปี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และนำเสนอหัวข้อที่กำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษ
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามที่หลัก สูตรฯ ต้องการ
เมื่อคณะฯ รับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ามาบรรจุ จะมีการพิจารณากำหนดภาระงาน
และอาจได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป
ในการรับ อาจารย์ ใหม่ เข้ าทดแทนตำแหน่ งอาจารย์ ที่ จ ะเกษี ยณอายุ ราชการ คณะฯ ได้
พิ จารณาการรับ อาจารย์ใหม่ โดยใช้ระบบและกลไกการคั ดเลือกอาจารย์ใหม่ที่ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีวุฒิทางการศึกษาสูง และคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนอาจารย์
ประจำที่จะเกษียณอายุราชการ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์
ใหม่ ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่สอดคล้องกับปรั ชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตร
โดยมีคณะกรรมการสอบคัดเลือกจากตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะฯ ประธานอาจารย์
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ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทั้งนี้
คณะฯ มีการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์ใหม่ โดยการรับสมัครผู้ที่ สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถทางสัตวศาสตร์เป็นอันดับ
แรก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สมัครนำเสนอหัวข้อที่กำหนดให้ โดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของหลักสูตรฯ ในคณะกรรมการประจำคณะฯ
และคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ มีส่วนในการกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่จะรับเข้าใหม่
ทดแทนอาจารย์ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องผ่านการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานฯ มีกำหนด 9 เดือน
อาจารย์ ใหม่ ทุ ก คนต้ อ งผ่ านการอบรมอาจารย์ ใหม่ ที่ จั ด ขึ้ น โดยกองการเจ้ าหน้ าที่ ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์ และเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้
เข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ โดยมีอาจารย์ใหม่ของคณะฯ ได้
เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะฯ มีการแนะนำอาจารย์ใหม่ให้แก่ บุคลากรในคณะฯ โดยการให้
เข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผนพั ฒ นาคณะฯ โดยมีการให้ความรู้ด้านหลักสูตรฯ ของคณะการ
ทำงาน การอยู่ร่วมกันและการปรับตัวในการทำงาน
คณะฯ มีการกำหนดให้คณาจารย์ และอาจารย์ป ระจำหลักสูตรฯ ทุกคนจัดทำแผน IDP
(แผนพัฒนาตนเอง) เพื่อให้การบริหารพัฒนาคณาจารย์ของคณะฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 นี้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ อ าจารย์ ที่ ด ำรงตำแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร่วมเป็ น อาจารย์ ป ระจำหลักสูต รปรัชญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาสั ตวศาสตร์
จำนวน 2 คน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ มีการประชุมทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง เพื่อ
บริห ารจัด การหลั ก สู ตรฯ และมี การกำหนดบทบาทหน้ าที่ ของอาจารย์ ป ระจำหลั กสู ตรฯ ผู้ส อน
รายวิชาที่เปิดสอน การจัดทำ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการ
รายวิชา มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ และการปรับปรุงหลักสูตรฯ เป็นต้น ทั้งนี้
ประธานอาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รฯ ยั งเป็ น ตั ว แทนของหลั ก สู ต รฯ ในการร่ ว มเป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมประชุมและรายงานผลการบริ หาร
จัดการหลักสูตรฯ เป็นประจำทุ กเดือน ทั้งนี้ คณะฯ มีการประเมินผลการบริหารหลักสูตรฯ ของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ตามแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of
Reference :TOR) ปีละ 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ
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คณะฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ทุกคน ดังนี้
1. มีการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ทุกท่านได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ในวงเงิน 15,000 บาท
2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ ด้วยการให้งบประมาณ
สนั บ สนุ น การทำวิจั ย จากงบประมาณเงิน รายได้ ข องคณะฯ และเงิน สนั บ สนุ น การ
เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ทุกท่าน มีงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัย
50,000 บาท ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะฯ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณจำนวน
266,000 มีจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 4 เรื่อง
3. มี ก ารส่ งเสริม บรรยากาศทางวิช าการระหว่างอาจารย์ ในคณะฯ โดยการส่ งเสริม ให้
คณาจารย์ เข้ า ร่ ว มอบรม และนำมาวางแผนเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รที่ มี
ประสิทธิภาพ
4.2 คุณภาพอาจารย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 100 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ มขึ้น อาทิ เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้คณะฯ
ยังได้สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ทำงานวิจัย และนำผลงานวิจัยนั้น ๆ มาเสนอผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์
หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน และมีการคงอยู่ของอาจารย์ใน
หลักสูตรฯ ครบตามจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ท่านใด
ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยอาจารย์
ประจำจำหลักสูตรฯ ทุกท่าน มีคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาเอก และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ขึ้น ไปครบจำนวน 3 คน ซึ่ งในปี ก ารศึ กษา 2557
มีประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เกษียณอายุราชการ และอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 ท่าน คือ
ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย และ อ.ดร.วินัย โยธินศิริกุล ย้ายไปบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีในวาระต่อไป ดังนั้น คณะฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อ อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง และ อ.ดร.มงคล
ยะไชย (อาจารย์ใหม่) เข้ามาร่วมเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2558 โดยอาจารย์ทั้ง
2 ท่าน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนดไว้ครบถ้วน และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ทุก
ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ได้อย่างครบถ้วน เช่น มีการประชุมอาจารย์ประจำ
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หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งในการประชุมมีการพิจารณาการกำหนด
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยหลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้สอนเพียงพอสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ
และเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รกำหนด ส่ งผลให้ ก ารบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รฯ มี ก าร
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของการบริหารหลักสูตรฯ ครบทุกกระบวนการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเ้ รียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 หลั ก สู ต รฯ ได้ ด ำเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนโดยตาม
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ที่ได้รับ
ทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2553 อีกทั้งหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามระบบและกลไกการจัดทำหลักสูตร การ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรฯ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และมีความพร้อมในด้านกำลังคน (อาจารย์ผู้สอน) ที่เพียงพอ ทั้งนี้ มีการจัดทำ
หลักสูตรฯ ตามกระบวนการขั้นตอนการเสนอขอเปิดหลักสูตรตามแนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการวิจัยทางสัตวศาสตร์ให้
สอดคล้องต่อความต้องการด้านการผลิตปศุสัตว์ระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรฯ นี้มีเนื้อหา
รายวิชาที่ทันสมัย และทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการรายวิชาต่างๆ ให้ ส นองความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน และความต้องการของ
ประเทศ ซึ่งการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ได้ออกแบบให้มีความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์ โดยเน้นการพัฒ นาศักยภาพของบัณ ฑิตให้สามารถนำ
ความรู้ไปพัฒ นาด้ านปศุสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณ ภาพและปลอดภัยเพียงพอกับความต้องการของ
ผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในและต่ า งประเทศที่ มี จ ำนวนเพิ่ ม มากขึ้ น หลั ก สู ต รฯ ได้ ก ำหนดรายวิ ช า
สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง เป็นวิชาบังคับ เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีความรู้
การเขี ย นงานวิจั ย และการนำเสนอการวิจั ย ในระดั บ ขั้ น สู ง ซึ่ งเป็ น การเตรีย มความพร้อ มให้ กั บ
นักศึกษาในการเตรียมจัดเขียนโครงร่ างงานวิจัยเพื่อกำหนดหัวข้อและขอบเขตงานวิจัยที่จะทำ ทั้งนี้
หลักสูตรฯ ยังได้กำหนดรายวิชาสัมมนา ให้เป็นรายวิชาบังคับร่วมด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและ
ค้นคว้างานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย มาอภิปรายเชิงวิเคราะห์และนำมาเป็นแนวทางในการ
จัดทำงานวิจัยของนักศึ กษาในอนาคต ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะทำการแล้วเสร็จภายใน 5
ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ โดยจะครบรอบวาระการปรับปรุงหลักสูตรฯ ครั้ง
ต่อไปในปี 2558 ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้มีการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ซึ่งได้
ร่วมจัด กิจกรรมพั ฒ นา/ปรับ ปรุงหลั กสู ตรภายใต้ โครงการเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพในการจัด การศึก ษา
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ประจำปี 2558 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ประจำ
และบุคลากรได้ร่วมกันพิจารณา เสนอข้อคิดเห็น สาระในการปรับปรุง และแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรฯ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมีผู้ทรงคุณ วุฒิ
ภายนอกที่ มี ความเชี่ยวชาญทางด้านสัตวศาสตร์ที่ สอดคล้องกับ สาขาวิชาในหลักสูตรฯ ร่วมเป็ น
คณะกรรมการฯ จำนวน 2 ท่าน และได้มีการวิพากษ์หลักสูตรฯ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมี
คณะกรรมการวิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต รฯ ประกอบด้ วยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก จำนวน 2 ท่ าน ร่วมเป็ น
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ ซึ่งมี แนวโน้มในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหม่ โดยได้กำหนดให้มี
เนื้อหาทันสมัยและทันต่อวิทยาการที่ เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้กำหนดรายวิชา สศ 722 การ
เจริญ เติบโตและการพัฒ นาของสัตว์ขั้นสูง ให้เป็นวิชาเอกบังคับ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสัตว์ตั้งแต่ตัวอ่อนถึงการเจริญ เติ บโต ซึ่งเป็นรายวิชาหลักที่นักศึกษาในหลักสูตรฯ
จะต้องมีความรู้เกี่ ยวกับกระบวนการแรกจนถึงสิ้นสุดของสัตว์ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้เพิ่มรายวิชาใหม่
จำนวน 4 รายวิชา ที่เหมาะสม สอดคล้องกับปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ หลักสูตรฯ มากที่สุดเข้าร่วม
ด้วยเพื่ อให้ ห ลั ก สู ตรฯ มี ค วามทั น สมั ย และทั น ต่ อการเปลี่ยนแปลงไปของอุ ตสาหกรรมการผลิ ต
ปศุสัตว์ของไทย
หลักสู ตรฯ ได้จัดกิจกรรมวิพ ากษ์ห ลักสูตรฯ โดยได้ ปรับปรุงเนื้อหา รายวิชา เพื่ อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเป็นหลักสูตรฯ นานาชาติ สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง พรบ. การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเน้น
พั ฒ นากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่ งหลักสูตรฯ ได้ครบรอบการปรับ ปรุงในปี พ.ศ. 2558
ขณะนี้หลักสูตรฯ ได้ผ่านกระบวนการเสนอการปรับปรุงหลักสูตรฯ จากคณะกรรมการวิชาการแล้ว
และอยู่ระหว่างปรับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รฯ ให้ ค วามสำคั ญ ในการกำหนดผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช า โดยมี ก ารกำหนด
รายวิชาที่จะเปิดสอนที่ตรงกับดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาที่จะทำ และกำหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน
ให้กับนักศึกษาก่อ นเปิดภาคการศึกษาใหม่ เมื่อกำหนดรายวิชาที่ เปิดสอนและอาจารย์ผู้สอนแล้ว
หลักสูตรฯ จะดำเนินการแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบ และให้จัดทำ มคอ.3 รายละเอียด
ของรายวิชา โดยให้กำหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชา และประเมินผลการพัฒ นาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครบทั้ ง 5 ด้ าน คือ คุณ ธรรม จริยธรรม ความรู้ ทั กษะทางปั ญ ญา ทักษะความสัมพั นธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยกำหนดวิธีก ารสอนให้ นั ก ศึ ก ษาเรีย นรู้แ บบมี ส่ วนร่วม และสามารถใช้ เทคโนโลยี
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สารสนเทศในการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยกำหนดส่งให้กับหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษานั้น
ทั้ งนี้ ห ลั ก สู ต รฯ มี ก ารกำกั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการจั ด ทำแผนการเรีย นรู้แ ละแผนการสอน
อาจารย์ โดยนำ มคอ.3 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เข้าพิจารณาในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
แผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ว่ามีค วามสอดคล้องกับ
รายวิชามากน้อยเพียงใดและมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามกอ
รบมาตรฐานคุณวุฒิกำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษา ดังนี้
1. หลั ก สู ต รฯ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ก ารเผยแพร่ผ ลงานของนั ก ศึ ก ษา เช่ น การประชุ ม
วิชาการ การนำเสนอผลงานต่าง ๆ โดยติดที่บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ บริเวณชั้น
1 และ ชั้น 5 และคณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาเพื่อเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
2. หลักสูตรได้เชิญ Dr. Ian Bennett มาบรรยายและให้ข้อแนะนำในการเขียนบทความ
เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ งจะ
ช่วยให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ
3. กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ าร่วมประชุมวิชาการสัตว
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 จัดโดย
ภาควิ ช าสั ต วศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษา
4. หลักสูตรฯ มีการควบคุมหัวข้อดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา โดยนักศึกษาจะกรอกแบบฟอร์ม
ตามที่ บัณ ฑิตวิทยาลัยกำหนด เสนอให้อ าจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาลงนามอนุมัติ และ
เสนอให้ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ พิจารณาอนุมัติ เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว
นักศึกษาจะนำส่ งโครงร่างฉบั บสมบู รณ์ ให้บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย เพื่อจัดทำประกาศ กรณี
นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตศึกษาแล้ว
นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงและชี้แจงความจำเป็น โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ตามลำดับ เพื่อพิจารณา
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงฯ ซึ่งหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนสอดคล้องกับ ปรัชญา
ของหลักสูตรฯ ศาสตร์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เมื่อนักศึกษาได้เสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาแล้วนั้น หลักสูตรฯ จะมีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าใน
การทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา โดยกำหนดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทำ
ดุษฎีนิพนธ์เป็นประจำทุกสิ้นภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จะลงนามรับทราบ และนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม
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อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาติดตามความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศึกษาในปัจจุบัน นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการกำกับให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ โดย
มี งบประมาณสนั บ สนุ น ในการเดิ น ทางไปเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษารับทราบ เพื่อนำไปวางแผน
การศึกษา ให้สำเร็จตามแผนการศึกษาที่กำหนด ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรฯ ทุ กคนจะมี
โอกาสเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทางสัตวศาสตร์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยคณะฯ
มีการสนับสนุนงบประมาณในการทำดุษฎี นิพ นธ์ เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะฯ มีงบประมาณสนั บสนุนนักศึกษาเพื่ อเดินทางไป
นำเสนอผลงานทางวิ ช าการและผลงานสร้างสรรค์ โดยสามารถเบิ ก ค่ า ลงทะเบี ย น
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้คนละไม่เกิน 1 ครั้ง ตลอด
ภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร
5. หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง “จรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์” เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องการใช้สถิติเพื่อ
งานวิจัยให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “การใช้สัตว์บกและสัตว์น้ำเพื่ องานทดลองทาง
วิทยาศาสตร์” และ “การใช้สัตว์ทดลองและสถิติในงานวิจยั และการเรียนการสอน”
หลักสูตรฯ มีการกำกับกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้
1. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ของรายวิชาในหลักสูตรฯ จากสำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการฯ เทียบกับผลการ
ประเมินฯ ในปีการศึกษา 2557 เข้าพิจารณาในที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ผล
ปรากฏว่า ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับดี ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.96 อยู่ในระดับดีมาก
2. มีการติดตามการส่งผลคะแนนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ที่ นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา และการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาผล
คะแนนของนักศึกษา ร่วมกับรายงานความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษา
ก่ อ นส่ ง ให้ กั บ คณะกรรมการประจำคณะฯพิ จ ารณาเห็ น ชอบ และส่ งให้ กั บ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยดำเนินการต่อไป
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีการประเมินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับดี
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5.3 การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกขั้นตอนการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งพิจารณาจากผลคะแนนของนักศึกษาที่ได้รับจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ที่ได้ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตพฤติกรรม การส่งรายงานที่
มอบหมาย การนำเสนอ และผลการสอบ เป็นต้น ซึ่งในทุกภาคการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ทุกท่านจะต้องส่งผลคะแนนให้แก่อาจารย์ ประจำหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรฯ จะตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลคะแนนของนักศึกษา ในที่ ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ร่วมกับรายงานความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง และพิจารณารับรองผลคะแนนและก่อนส่ง
ให้กับคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ และส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตาม
ขั้นตอน และส่งข้อมูลให้กับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อประกาศผลให้กับนักศึกษาทราบผ่าน
ทาง www.reg.mju.ac.th ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีการกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษานั้น ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำ มคอ. 5 ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผ่านอาจารย์ประจำหลักสู ตรฯ และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะฯ หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำ มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อติดตามการบริหารจัดการของหลักสูตรฯ ตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่ง ในปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 11 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 91.66 ซึ่งถือว่าผ่านการประเมิน ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก
สำหรับเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา กำหนดให้นักศึกษาสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยนัก ศึกษาจะต้อง
ยื่นเรื่องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำประกาศ และแจ้งให้กับ
นักศึกษารับทราบ เพื่ อเตรียมตัวสอบดุษฎี นิพ นธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาจะนำเอกสารที่จะสอบส่งให้ กับ
คณะกรรมการสอบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ที่จะมีการสอบและในการสอบบัณฑิตวิทยาลัย
จะมีแบบประเมินดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้ประธานสอบเป็นผู้ประเมินว่าได้รับผลการประเมิน
ในระดั บใด และส่ งให้ กับ มหาวิท ยาลัยเพื่ อประกาศผลสอบต่อไป โดยในปี การศึกษา 2558 นี้ มี
นักศึกษาในหลักสูตรฯ จำนวน 1 คน ได้ยื่นสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์ให้ผ่านใน
ระดับดี
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5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะดำเนินการจัดทำรายงานผล
การดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ จั ด หาทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนให้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์
มาตรฐานสากลและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
6.2 ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นสถานที่สอน พื้นที่ประมาณ 15,048.17 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก
4 ห้อง ห้องเยนขนาดใหญ่ 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 14 ห้อง ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง และห้อง
ประชุ ม ขนาดเล็ ก 2 ห้ อ ง และยังมี ฟ าร์ม สุก ร ฟาร์ม สั ตว์ปี ก และฟาร์ม โคนมและโคเนื้ อ สำหรับ
นักศึกษาในการทำปัญหาพิเศษและดุษฎีนิพนธ์
ปัจจุบันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์อยู่แล้ว จึงมีอุปกรณ์การสอนและเครื่องมือวิทยาศาสตร์อยู่เป็นจำนวนหนึ่ง และ
สามารถใช้อุปกรณ์การสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาสัตวศาสตร์และหน่วยอื่น ๆ ได้
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แบบรายงานข้อมูลจำนวนหนังสือใช้สำหรับปีการศึกษา 2560
มหาวิท ยาลั ยแม่ โจ้ มี ท รัพ ยากรที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การเรียนการสอน ที่ ให้ บ ริการใน
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และห้องสมุดคณะต่าง ๆ ประกอบด้วยหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร
และหนั งสื อ พิ ม พ์ จุ ล สาร กฤตภาค โสตทั ศ นวัส ดุ และฐานข้ อ มู ล สำเร็จ รู ป CD-ROM CD-ROM
MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นมีจำนวนดังนี้
จำนวนหนังสือ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
หมวด
คำอธิบายหมวด
ภาษาไทย (เล่ม) ภาษาอังกฤษ (เล่ม)
000 เบ็ดเตล็ด
12,398
2,248
100 ปรัชญา
3,190
329
200 ศาสนา
4,329
359
300 สังคมศาสตร์
48,571
7,361
400 ภาษาศาสตร์
4,492
1,702
500 วิทยาศาสตร์ (บริสุทธิ์)
17,640
7,960
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
48,608
14,779
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
4,393
1,167
800 วรรณกรรม วรรณคดี
2,674
579
900 ประวัติศาสตร์
7,309
966
รวม
153,604
37,450
สื่อโสตทัศนวัสดุ
รายการ
CD/DVD เกษตร
CD/DVD สารคดี
CD/DVD บทเรียนภาษา
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป
CD/DVD บันเทิง
รวม

จำนวน
257
1,043
226
1,274
2,501
5,301

รวม
14,646
3,519
4,688
55,932
6,194
25,600
63,387
5,560
3,253
8,275
191,054
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บทความวารสาร
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต่างประเทศ
ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-book, E-clipping, E-journal)
Single Search
วารสารอิเล็กทรอนิกส์

139,717
831
471
12
19
1
35

บทความ
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
รายชื่อ

นอกจากนี้ยังมีให้ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น
มหาวิท ยาลั ยเชีย งใหม่ มหาวิท ยาลัยราชภั ฎ เชี ยงใหม่ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับฐานข้อมูล Journal
Link และวิทยานิพนธ์/งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีการจัดสรรงบประมาณประจำปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียน
การสอน ตำรา สื่ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย
2) จัดประชุม เพื่อให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ์
และอุปกรณ์การเรียนการสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) สำรวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปี ทั้งจากผู้สอน
และผู้เรียน โดยวิธีแจกแบบสอบถาม
2) ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ ทรัพยากรของอาจารย์ และผู้เรียน
ทุกรายวิชา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการ
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุ ม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลั งสิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด สอนให้ ค รบทุ ก
รายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ า มี (อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิตที่มี ต่อบัณ ฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

1

ปีการศึกษา (ปีที่)
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5
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7.2 หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการ
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วั น หลั งสิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด สอนให้ ค รบทุ ก
รายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ า มี (อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก คน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้ รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิตที่มีต่อบัณ ฑิตใหม่ เฉลี่ ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) มี ก ารประเมิ น รายวิ ช า ประเมิ น การสอนของอาจารย์ ในแต่ ล ะรายวิ ช าโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รวบรวมผลและหาค่าเฉลี่ยในคะแนนที่ได้ของอาจารย์แต่ละ
ท่าน เพื่อนำไปประเมินและวางแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป
2) มีการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม และผล
การสอบในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาจารย์ประจำรายวิชาเป็นผู้ประเมิน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) มี การประเมิ นการสอนโดยนั กศึก ษาเป็ น ผู้ป ระเมิ น ซึ่ งทำการประเมิน ทุ กปลายภาค
การศึกษา
2) ผลการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษาจะแจ้งต่ออาจารย์และหัวหน้ากลุ่มวิชา
เพือ่ ปรับปรุงต่อไป
3) การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ โดยดูจากผลการ
เรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
4) รวบรวมผลการประเมิ น ที่ เป็ น ความต้ อ งการในการปรับ ปรุงทั ก ษะการสอนเพื่ อ วาง
แผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้
แบบสอบถามนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยในวั น ปั จ ฉิ ม นิ เทศ และการจั ด ทำเว็ บ ไซต์ ในส่ ว น
ภาวการณ์ มีงานทำของบัณฑิตรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้ประเมินภายนอกโดยดูจากผลการประเมิน ตนเองของผู้สอน
และรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร ตลอดจนผลการประเมินจากผู้เรียน ประกอบการ
ประเมิน
2.3 โดยนายจ้ างและ/หรือ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อื่ น ๆติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ใหม่ โดยสำรวจข้ อ มู ล จาก
นายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจำปี ต ามตั ว บ่ งชี้ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 อาจารย์ประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการสอนประจำรายวิชาที่
รับผิดชอบ และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเพื่อ
เสนอคณบดี ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
4.3 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯ รวบรวมและจัดทำรายงานการประเมินผล และ
เสนอประเด็นที่จำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
4.4 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตร ตลอดจน
ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่
สาระการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1537/2557 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
รายงานกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข
เพื่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บันทึกความร่วมมือกับ Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada,
Indonesia
บันทึกความร่วมมือกับ Vietnam National University of Agriculture,
Vietnam
บันทึกความร่วมมือกับ National Chung Hsing University, Taiwan
บันทึกข้อตกลงกับ National Chia Yi University, Taiwan
บันทึกความร่วมมือกับ National Ping Tung University of Science
and Technology, Taiwan
บันทึกความร่วมมือกับ National I-lan University, Taiwan
บันทึกข้อตกลงกับ Kagawa University, Japan
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เอกสารแนบ 1
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่
1. แบบ 1.1
หมวดวิชา
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
รวม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
-

โครงสร้างเดิม
-

โครงสร้างใหม่
(9)

48
48

48
48

48
48

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
-

โครงสร้างเดิม
-

โครงสร้างใหม่
(13)

72
72

72
72

72
72

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ศึกษางานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

โครงสร้างเดิม

โครงสร้างใหม่

-

6
6
-

3
9
(9)

36
48

36
48

36
48

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ศึกษางานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

โครงสร้างเดิม

โครงสร้างใหม่

9
15
-

3
21
(13)

48
72

48
72

2. แบบ 1.2
หมวดวิชา
รายวิชาเรียน
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
รวม

3. แบบ 2.1
หมวดวิชา
รายวิชาเรียน
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
รวม

4. แบบ 2.2
หมวดวิชา

รายวิชาเรียน
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
48
รวม
72
หมายเหตุ : ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U
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เอกสารแนบ 2
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in
Animal Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy
(Animal Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Animal Science)

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in
Animal Science
ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy
(Animal Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Animal Science)

หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม
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หลักสูตรแบบ 1.1
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
1. รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
(9) หน่วยกิต
หน่วยกิต
- สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์
3 (2-3-5) - สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์
(3) (2-3-5)
ขั้นสูง
ขั้นสูง

ดุษฎีนิพนธ์
- สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
- สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
- สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
- สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
- สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
- สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6

48 หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)

- สศ 791 สัมมนา 1
- สศ 792 สัมมนา 2
- สศ 793 สัมมนา 3
- สศ 794 สัมมนา 4
- สศ 795 สัมมนา 5
- สศ 796 สัมมนา 6
2. ดุษฎีนิพนธ์
- สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
- สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
- สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
- สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
- สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
- สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6

(1) (0-2-1)
(1) (0-2-1)
(1) (0-2-1)
(1) (0-2-1)
(1) (0-2-1)
(1) (0-2-1)
48 หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)

หมายเหตุ

เพิ่มหน่วยกิต
เปลี่ยนจาก
หมวดวิชาบังคับ
เป็นรายวิชาที่ไม่
นับหน่วยกิต
เปลี่ยนจาก
หมวดวิชาบังคับ
เป็นรายวิชาที่ไม่
นับหน่วยกิต
และปรับหน่วย
กิต
คงเดิม
ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรแบบ 1.2
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต

- สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์
ขั้นสูง

ดุษฎีนิพนธ์
- สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
- สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
- สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
- สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
- สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
- สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
- สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
- สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
72
หน่วยกิต
1. รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดย
(13) หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
3 (2-3-5) - สศ 751 เทคนิคการวิจัยทาง
(3) (2-3-5)
สัตวศาสตร์ขั้นสูง

72 หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)

- สศ 791 สัมมนา 1
- สศ 792 สัมมนา 2
- สศ 793 สัมมนา 3
- สศ 794 สัมมนา 4
- สศ 795 สัมมนา 5
- สศ 796 สัมมนา 6
- สศ 797 สัมมนา 7
- สศ 798 สัมมนา 8
- สศ 799 สัมมนา 9
- สศ 800 สัมมนา 10
2. ดุษฎีนิพนธ์
- สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
- สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
- สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
- สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
- สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
- สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
- สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7

12 (0-36-0) - สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
- สศ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
- สศ 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10

หมายเหตุ

เพิ่มหน่วยกิต
เปลี่ยนจากหมวด
วิชาบังคับเป็น
รายวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิต
เปลี่ยนจากหมวด
วิชาบังคับเป็น
รายวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิต และปรับ
หน่วยกิต

(1) (0-2-1)
(1) (0-2-1)
(1) (0-2-1)
(1) (0-2-1)
(1) (0-2-1)
(1) (0-2-1)
(1) (0-2-1)
เพิ่มใหม่
(1) (0-2-1)
เพิ่มใหม่
(1) (0-2-1)
เพิ่มใหม่
(1) (0-2-1)
เพิ่มใหม่
72 หน่วยกิต
คงเดิม
6 (0-18-0)
ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)
6 (0-18-0) ปรับหน่วยกิต และ
คำอธิบายรายวิชา
6 (0-18-0) ปรับหน่วยกิต และ
คำอธิบายรายวิชาต
6 (0-18-0)
เพิ่มใหม่
6 (0-18-0)
เพิ่มใหม่
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หลักสูตรแบบ 2.1
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข
หมายเหตุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
1. วิชาเอก
12 หน่วยกิต 1. รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียน
(9) หน่วยกิต
เพิ่มหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
โดยไม่นับหน่วยกิต
- สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์
3 (2-3-5) - สศ 751 เทคนิคการวิจัยทาง
(3) (2-3-5) เปลี่ยนจากหมวดวิชา
ขั้นสูง
สัตวศาสตร์ขั้นสูง
บังคับเป็นรายวิชาที่
ไม่นับหน่วยกิต
- สศ 791 สัมมนา 1
(1) (0-2-1) เปลี่ยนจากหมวดวิชา
- สศ 792 สัมมนา 2
(1) (0-2-1) บังคับเป็นรายวิชาที่
- สศ 793 สัมมนา 3
(1) (0-2-1) ไม่นับหน่วยกิต และ
ปรับหน่วยกิต
- สศ 794 สัมมนา 4
1 (1-0-3) - สศ 794 สัมมนา 4
(1) (0-2-1)
- สศ 795 สัมมนา 5
1 (1-0-3) - สศ 795 สัมมนา 5
(1) (0-2-1)
- สศ 796 สัมมนา 6
1 (1-0-3) - สศ 796 สัมมนา 6
(1) (0-2-1)
2. วิชาเอก
12 หน่วยกิต
ก. วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
ปรับหน่วยกิต
- สศ 722 การเจริญเติบโตและ
3 (3-0-6)
ย้ายมาจากวิชา
การพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง
เอกเลือก
ข. หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต ข. วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
ปรับหน่วยกิต
สศ 711 สารยับยั้งโภชนะและสารพิษใน
3 (2-3-5) สศ 711 พิษวิทยาในอาหารและพืช
3 (2-3-5) ปรับชื่อรายวิชา และ
อาหารและพืชอาหารสัตว์
อาหารสัตว์
คำอธิบายรายวิชา
สศ 712 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
3 (2-3-5) สศ 712 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
3 (2-3-5)
ปรับคำอธิบาย
ขั้นสูง
รายวิชา
สศ 713 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
3 (2-3-5) สศ 713 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะ
3 (2-3-5)
คงเดิม
ขั้นสูง
เดี่ยวขั้นสูง
สศ 714 เมตาบอลิซึมของโภชนะในสัตว์
3 (3-0-6)
ยกเลิก
สศ 714 โภชนศาสตร์พลังงาน
3 (3-0-6)
เพิ่มใหม่
สศ 715 โภชนศาสตร์โปรตีนและ
3 (3-0-6)
เพิ่มใหม่
กรดอะมิโน
สศ 721 เทคโนโลยีทางชีวภาพขั้นสูงในการ
3 (2-3-5) สศ 721 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3 (2-3-5)
ปรับชื่อรายวิชา
ผลิตของสัตว์
ในการผลิตสัตว์
สศ 722 การเจริญเติบโตและการพัฒนา
3 (3-0-6)
ย้ายไปเป็นวิชาเอก
กล้ามเนื้อของสัตว์
บังคับ
สศ 723 วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต์ในการ
3 (3-0-6) สศ 723 วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต์
3 (3-0-6)
ปรับคำอธิบาย
ผลิตสัตว์
ในการผลิตสัตว์
รายวิชา
สศ 724 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์
3 (3-0-6)
เพิ่มใหม่
ในการผลิตสัตว์

120
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สศ 731 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
3 (3-0-6) สศ 731 การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อ
3 (3-0-6)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

หมายเหตุ

3 (3-0-6) สศ 732 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการ
ผลิตสัตว์
สศ 733 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (2-3-5)

3 (3-0-6)

ปรับชื่อรายวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม

3 (2-3-5)

เพิ่มใหม่

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

3 (2-3-5)

สศ 743 ระบบการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

3 (3-0-6) สศ 742 ระบบการผลิตปศุสัตว์
อย่างยั่งยืน

3 (3-0-6)

สศ 744 ธุรกิจปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
สศ 753 สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง

3 (3-0-6)
3 (2-3-5) สศ 752 สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง

สศ 752 หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์
ขั้นสูง

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

1 (1-0-3)

สศ 754 หัวข้อพิเศษในทาง
สัตวศาสตร์ขั้นสูง 2
สศ 755 หัวข้อพิเศษในทาง
สัตวศาสตร์ขั้นสูง 3
3. ดุษฎีนิพนธ์
- สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
- สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
- สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
- สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
- สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5

2 (2-0-4)

ปรับรหัสรายวิชา/
ชื่อรายวิชา และ
คำอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสรายวิชา/
ชื่อรายวิชา และ
คำอธิบายรายวิชา
ยกเลิก
ปรับรหัสวิชา และ
คำอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา/จำนวน
หน่วยกิต/ชื่อวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา
เพิ่มใหม่

3 (3-0-5)

เพิ่มใหม่

สศ 732 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการผลิตสัตว์

สศ 741 การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์
สศ 742 การประยุกต์การจัดการของเสีย
จากสัตว์

2. ดุษฎีนิพนธ์
- สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
- สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
- สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
- สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
- สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5

36 หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)

ยกเลิก

3 (2-3-5)

36 หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรแบบ 2.2
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข
หมายเหตุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต
1. วิชาเอก
24 หน่วยกิต 1. รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียน
(13) หน่วยกิต
เพิ่มหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
โดยไม่นับหน่วยกิต
- สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์
3 (2-3-5) - สศ 751 เทคนิคการวิจัยทาง
(3) (2-3-5) เปลี่ยนจากหมวดวิชา
ขั้นสูง
สัตวศาสตร์ขั้นสูง
บังคับเป็นรายวิชาที่
ไม่นับหน่วยกิต
- สศ 791 สัมมนา 1
1 (1-0-3) - สศ 791 สัมมนา 1
(1) (0-2-1) เปลี่ยนจากหมวดวิชา
- สศ 792 สัมมนา 2
1 (1-0-3) - สศ 792 สัมมนา 2
(1) (0-2-1) บังคับเป็นรายวิชาที่
- สศ 793 สัมมนา 3
1 (1-0-3) - สศ 793 สัมมนา 3
(1) (0-2-1) ไม่นับหน่วยกิต และ
ปรับหน่วยกิต
- สศ 794 สัมมนา 4
1 (1-0-3) - สศ 794 สัมมนา 4
(1) (0-2-1)
- สศ 795 สัมมนา 5
1 (1-0-3) - สศ 795 สัมมนา 5
(1) (0-2-1)
- สศ 796 สัมมนา 6
1 (1-0-3) - สศ 796 สัมมนา 6
(1) (0-2-1)
- สศ 797 สัมมนา 7
(1) (0-2-1)
เพิ่มใหม่
- สศ 798 สัมมนา 8
(1) (0-2-1)
เพิ่มใหม่
- สศ 799 สัมมนา 9
(1) (0-2-1)
เพิ่มใหม่
- สศ 800 สัมมนา 10
(1) (0-2-1)
เพิ่มใหม่
2. วิชาเอก
24 หน่วยกิต
ก. วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
ปรับหน่วยกิต
- สศ 722 การเจริญเติบโตและ
3 (3-0-6) ย้ายมาจากวิชาเอก
การพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง
เลือก
ข. หมวดวิชาเลือก
15 หน่วยกิต ข. วิชาเอกเลือก
21 หน่วยกิต
ปรับหน่วยกิต
สศ 711 สารยับยั้งโภชนะและสารพิษใน
3 (2-3-5) สศ 711 พิษวิทยาในอาหารและพืช
3 (2-3-5) ปรับชื่อรายวิชา และ
อาหารและพืชอาหารสัตว์
อาหารสัตว์
คำอธิบายรายวิชา
สศ 712 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
3 (2-3-5) สศ 712 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
3 (2-3-5)
ปรับคำอธิบาย
ขั้นสูง
รายวิชา
สศ 713 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
3 (2-3-5) สศ 713 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะ
3 (2-3-5)
คงเดิม
ขั้นสูง
เดี่ยวขั้นสูง
สศ 714 เมตาบอลิซึมของโภชนะในสัตว์
3 (3-0-6)
ยกเลิก
สศ 714 โภชนศาสตร์พลังงาน
3 (3-0-6)
เพิ่มใหม่
สศ 715 โภชนศาสตร์โปรตีนและ
3 (3-0-6)
เพิ่มใหม่
กรดอะมิโน
สศ 721 เทคโนโลยีทางชีวภาพขั้นสูงในการ
3 (2-3-5) สศ 721 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3 (2-3-5)
ปรับชื่อรายวิชา
ผลิตของสัตว์
ในการผลิตสัตว์
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม
โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สศ 722 การเจริญเติบโตและการพัฒนา
3 (3-0-6)
กล้ามเนื้อของสัตว์
สศ 723 วิทยาต่อมไร้ทอ่ ประยุกต์ในการ
3 (3-0-6) สศ 723 วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต์
3 (3-0-6)
ผลิตสัตว์
ในการผลิตสัตว์
สศ 724 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์
3 (3-0-6)
ในการผลิตสัตว์
สศ 731 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
3 (3-0-6) สศ 731 การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อ
3 (3-0-6)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

หมายเหตุ

ย้ายไปเป็นวิชาเอก
บังคับ
ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มใหม่

3 (3-0-6) สศ 732 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการ
ผลิตสัตว์
สศ 733 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (2-3-5)

3 (3-0-6)

ปรับชื่อรายวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม

3 (2-3-5)

เพิ่มใหม่

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

3 (2-3-5)

สศ 743 ระบบการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

3 (3-0-6) สศ 742 ระบบการผลิตปศุสัตว์
อย่างยั่งยืน

3 (3-0-6)

สศ 744 ธุรกิจปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
สศ 753 สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง

3 (3-0-6)
3 (2-3-5) สศ 752 สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง

สศ 752 หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์
ขั้นสูง

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

1 (1-0-3)

สศ 754 หัวข้อพิเศษในทาง
สัตวศาสตร์ขั้นสูง 2
สศ 755 หัวข้อพิเศษในทาง
สัตวศาสตร์ขั้นสูง 3
3. ดุษฎีนิพนธ์
- สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
- สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
- สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
- สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
- สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
- สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6

2 (2-0-4)

ปรับรหัสรายวิชา/
ชื่อรายวิชา และ
คำอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสรายวิชา/
ชื่อรายวิชา และ
คำอธิบายรายวิชา
ยกเลิก
ปรับรหัสวิชา และ
คำอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา/จำนวน
หน่วยกิต/ชื่อวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา
เพิ่มใหม่

3 (3-0-5)

เพิ่มใหม่

สศ 732 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการผลิตสัตว์

สศ 741 การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์
สศ 742 การประยุกต์การจัดการของเสีย
จากสัตว์

2. ดุษฎีนิพนธ์
- สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
- สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
- สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
- สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
- สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
- สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6

48 หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)

ยกเลิก

3 (2-3-5)

48 หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)

คงเดิม
ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
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เอกสารแนบ 3
สาระการปรับปรุง
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับปรุงจาก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไข ครั้งนี้แล้วในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
4.1 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าและเนื้ อ หาวิ ช าให้ ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในปัจจุบัน
4.2 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติตามนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปรับปรุงตามรูปแบบการ
จัดวางข้อมูลตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
5.1 ภาษาที่ใช้
เดิม
ใหม่

ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ

5.2 การรับเข้าศึกษา
เดิม
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา
ใหม่
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.3 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เดิม
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
ใหม่
- Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
- Vietnam National University of Agriculture, Vietnam
- National Chung Hsing University, National Chia Yi University,
National Ping Tung University of Science and Technology และ
National I-lan University, Taiwan
- Kagawa University, Japan
- มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการ

124
5.4 ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เดิม
1. ผศ.ดร. พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
รหัสประจำตัวประชาชน 3 5014 00617 40 5
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิชา Dairy Science ปี พ.ศ. 2532
2. รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
รหัสประจำตัวประชาชน 3 3099 00414 18 9
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิชา Agriculture-Ruminant
Nutrition ปี พ.ศ. 2538
3. ผศ.ดร. อภิชัย เมฆบังวัน
รหัสประจำตัวประชาชน 3 5014 00617 29 4
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิชา Animal Science ปี พ.ศ. 2547
ใหม่
ที่
1

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื่อ -สกุล

คุณวุฒิ

นายญาณิน
โอภาสพัฒนกิจ

Ph.D.

วท.ม.

2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวบัวเรียม
มณีวรรณ์

3

อาจารย์

นายมงคล
ยะไชย

วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
AgricultureRuminant
Nutrition
เกษตรศาสตร์การผลิตสัตว์
เกษตรศาสตร์
Agriculture
Agriculture
เคมี
เทคโนโลยีอาหาร
เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
จาก
University of Sydney,
Australia

ปี
2538

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ehime University, Japan
Kagawa University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2525
2548
2545
2538
2552
2546

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543
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5.5 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เดิม
1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการวิจัยทางสัตว
ศาสตร์ให้สอดคล้องต่อความต้องการด้านการผลิตปศุสัตว์ระดับประเทศ
และนานาชาติ
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางสัตวศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการผลิ ตปศุ
สัตว์อย่างยั่งยืน
3. เพิ่มศักยภาพในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการผลิตและเพิ่ม
มู ล ค่ า ปศุ สั ต ว์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหม่
1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการวิจัยทางสัตว
ศาสตร์ให้สอดคล้องต่อความต้องการด้านการผลิตปศุสัตว์ระดับประเทศ
และนานาชาติ
2. สร้างผลงานวิจัยใหม่ทางสัตวศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการผลิตปศุ
สัตว์อย่างยั่งยืน
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5.6 การดำเนินการหลักสูตร
1) วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
เดิม
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
ใหม่
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
หรือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
2) คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
เดิม
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวศาสตร์ที่มีผลการเรียน
ตั้ ง แต่ 3.25 หรื อ มี ผ ลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ในวารสารที่ มี ค ณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลงานก่อนรับตีพิมพ์ (Peer Review) ไม่น้อยกว่า
1 เรื่อง
2. สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ ห รื อ สาขาที่
เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. หรื อ ก.พ. รับรอง มีผลการ
เรียนตั้งแต่ 3.50 หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลงานก่อนรับตีพิมพ์ (Peer Review) ไม่น้อยกว่า
1 เรื่อง
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือในสาขาที่เกี่ยวข้องแต่มิได้เป็นไป
ตามข้ อ 2 ซึ่ งเมื่ อ ผ่ า oการสอบคั ด เลื อ กเข้ าศึ ก ษาได้ แ ล้ว อาจต้ อ ง
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร
ใหม่
1. เป็ นผู้มีคุณ สมบัติ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้ วยการศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่
บังคับใช้ในขณะนั้น
2. เงื่อนไขในด้านคุณ สมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาเฉพาะสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ มีดังนี้
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสัตวศาสตร์
- ในกรณีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลงาน
ทางวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพ
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5.7 ปรับโครงสร้างหลักสูตร
เดิม
แบบ 1.1
ดุษฎีนิพนธ์
แบบ 1.2
ดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.1
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. ดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.2
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. ดุษฎีนิพนธ์
ใหม่

48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

1) หลักสูตรแบบ 1.1
ก. ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (9) หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
2) หลักสูตรแบบ 1.2
ก. ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต
ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (13) หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
3) หลักสูตรแบบ 2.1
ก. วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
ข. วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
ค. ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
ง. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (9) หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
4) หลักสูตรแบบ 2.2
ก. วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
ข. วิชาเอกเลือก
21 หน่วยกิต
ค. ดุษฎีนิพนธ์
49 หน่วยกิต
ง. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (13) หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
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5.8 เปลี่ยนหมวดวิชาบังคับ เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
จำนวน 7 รายวิชา ดังนี้
1) สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
(3) (2-3-5)
2) สศ 791 สัมมนา 1
(1) (0-2-1)
3) สศ 792 สัมมนา 2
(1) (0-2-1)
4) สศ 793 สัมมนา 3
(1) (0-2-1)
5) สศ 794 สัมมนา 4
(1) (0-2-1)
6) สศ 795 สัมมนา 5
(1) (0-2-1)
7) สศ 796 สัมมนา 6
(1) (0-2-1)
5.9 เปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเป็นรายวิชาเอกบังคับ โดยปรับชื่อวิชาและคำอธิบาย
รายวิชา จำนวน 1 รายวิชา
เดิม
สศ 722 การเจริญเติบโตและการพัฒนากล้ามเนื้อของสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของ
กล้ามเนื้อ เมตาบอลิซึมภายในกล้ามเนื้อ การเจริญและการพัฒนาของกล้ามเนื้อและ
ไขมัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากล้ามเนื้อและคุณภาพเนื้อ การเปลี่ยนแปลง
ของกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลังสัตว์ตาย
ใหม่

สศ 722 การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พั ฒ นาการและการเจริ ญ เติ บ โตของสั ต ว์ ตั้ ง แต่ ตั ว อ่ อ นถึ ง หลั ง คลอด
การเจริ ญ และพั ฒ นาของกระดู ก กล้ า มเนื้ อ และไขมั น ปั จ จั ย ที่ ค วบคุ ม การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาในสัตว์ ความก้าวหน้าในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5.10 ปรับรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
เดิม
สศ 742 การประยุกต์การจัดการของเสียจากสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของเสียจากระบบการผลิตสัตว์ ผลกระทบจากของเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม ดัชนีชี้วัดมลภาวะจากการผลิตสัตว์ การจัดการบำบัดของเสียจาก
ระบบการผลิตสัตว์ การใช้ประโยชน์จากของเสียในรูปแบบต่างๆ ระบบคาร์บอน
เครดิต
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ใหม่

รายวิชาที่ 2
เดิม

สศ 741 ความก้าวหน้าการจัดการของเสียจากฟาร์มสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของเสียจากระบบการผลิตสัตว์ ผลกระทบจากของเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม ดัชนีต่างๆที่ใช้วัดมลภาวะที่ เกิดจากการผลิตสัตว์ การจัดการของ
เสียจากระบบการผลิตสัตว์ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากของเสียจากฟาร์มปศุ
สัตว์ในรูปแบบต่างๆ การประเมินคุ ณ ค่าในระบบคาร์บอนเครดิต การศึ กษา
ความก้าวหน้าในการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์

สศ 743 ระบบการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การผลิตสัตว์ในสภาพวิถีชีวิตในชนบท กับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
แนวคิ ด ของ FAO ในการพั ฒ นาปศุ สั ต ว์ส ำหรับ คนยากจน สิ่ งแวดล้ อมและ
สวัสดิภาพของสัตว์ ระบบการผลิตสัตว์ภายในประเทศและโอกาสทางการค้าสัตว์
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

ใหม่

สศ 742 ระบบการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การผลิตสัตว์ในสภาพวิถีชีวิตในชนบท กับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
แนวคิดในการพัฒนาปศุสัตว์สำหรับคนยากจน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพของ
สัตว์ ระบบการผลิตสัตว์ภายในประเทศและโอกาสทางการค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศ

รายวิชาที่ 3
เดิม

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

ใหม่

สศ 752 สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถิติเพื่อการวางแผน วิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง
สำหรับการวิจัยด้านสัตวศาสตร์ เช่น การประมวลผลข้อมูล โมเดลการถดถอย
เชิงเส้นตรง โมเดลการถดถอยไม่เป็นเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์การอยู่รอด การ
พยากรณ์ เป็นต้น
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5.11 ปรับชื่อรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
เดิม
สศ 721 เทคโนโลยีทางชีวภาพขั้นสูงในการผลิตของสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พั ฒ นาการและการประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ชี ว ภาพต่ อ การผลิ ต สั ต ว์
ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์
ใหม่

รายวิชาที่ 2
เดิม

ใหม่

สศ 721 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการผลิตสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พั ฒ นาการและการประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ชี ว ภาพต่ อ การผลิ ต สั ต ว์
ความก้าวหน้างานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์

สศ 731 การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้พันธุ์ศาสตร์ประชากรในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ วิธีการ
ประเมินค่าทางพันธุกรรม แบบจำลองในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การประยุกต์ใช้
สถิติขั้นสูงและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
สศ 731 สถิติขั้นสูงเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ประชากรในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ วิธีการ
ประเมินค่าทางพันธุกรรมแบบจำลองในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การประยุกต์ใช้
สถิติขั้นสูง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

5.12 ปรับชื่อรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้
เดิม
สศ 711 สารยับยั้งโภชนะและสารพิษในอาหารและพืชอาหารสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สารยั บ ยั้ ง โภชนะและสารพิ ษ ในอาหารสั ต ว์ แ ละพื ช อาหารสั ต ว์
โครงสร้าง ความสำคัญและลักษณะสารยับยั้งโภชนะและสารพิษ กลไกการออก
ฤทธิ์ ข องสารยั บ ยั้ ง โภชนะและสารพิ ษ และการแสดงอาการในสั ต ว์ การ
ตรวจสอบปริมาณสารยับยั้งโภชนะและ สารพิษในอาหารสัตว์ วิธีการแก้ไข และ
ทำลาย
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ใหม่

สศ 711 พิษวิทยาในอาหารและพืชอาหารสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็นพิษในอาหารและพืชอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ กลไกการ
สร้างสารพิษ เมตาบอลิซึมของสารพิษ การประเมินความปลอดภัยของอาหาร
และพืชอาหารสัตว์ การตรวจสอบความเป็นพิษ การป้องกันและทำลายสารพิษ
ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางด้านพิษวิทยา

5.13 ปรับคำอธิบายรายวิชา จำนวน 10 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
เดิม
สศ 712 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การย่อย การดูดซึม และการใช้ป ระโยชน์ ของโภชนะในสัตว์เคี้ ยว
เอื้องในสภาวะการผลิตที่ต่างๆกัน เช่น การเจริญเติบโต การอุ้มท้อง การให้
นม และการขุน ความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
ใหม่

รายวิชาที่ 2
เดิม

ใหม่

สศ 712 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การควบคุ มการกิน อาหาร การปรับ เปลี่ยนกระบวนการหมั กใน
กระเพาะรูเมน การเพิ่ มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนและ
พลังงาน และความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

สศ 723 วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต์ในการผลิตสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิทยาต่อมไร้ท่อทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ และเมตาโบลิซึม การ
ประยุกต์ใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์
สศ 723 วิทยาต่อมไร้ท่อประยุกต์ในการผลิตสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิทยาต่อมไร้ท่อที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ และเมตาบอลิซึมการ
ประยุกต์ใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์
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รายวิชาที่ 3
เดิม

ใหม่

รายวิชาที่ 4
เดิม

ใหม่

รายวิชาที่ 5
เดิม

สศ 752 หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์โดยการ
บรรยายและมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงานด้วยตนเอง
สศ 752 หัวข้อพิเศษในทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์โดยการ
บรรยายและมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน

สศ 753 สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถิติเพื่อการวางแผน วิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้น
สู ง เช่ น linear model, matrix manipulation, least square analysis
เป็นต้น
สศ 753 สถิติและวิธีวิจัยขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถิติเพื่อการวางแผน วิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้น
สูงสำหรับการวิจัยด้านสัตวศาสตร์ เช่น การประมวลผลข้อมูล โมเดลการ
ถดถอยเชิงเส้นตรง โมเดลการถดถอยไม่เป็นเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์การ
อยู่รอด การพยากรณ์ เป็นต้น

สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
การศึ ก ษา ค้ น คว้าในหั วข้อที่ สนใจ เพื่ อ เตรียมการและรวบรวม
ข้อมูลประกอบในการเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งหัวข้อที่ศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบและอยู่ในความ
ดูแลให้คำแนะนำโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน
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รายวิชาที่ 7
เดิม

สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำดุ ษฎีนิพนธ์ กรอบแนวคิด
การออกแบบการทดลองและวางแผนการทำดุษฎีนิพนธ์ ได้โจทย์วิจัยในการ
ทำดุษฎีนิพนธ์ การเสนอประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำดุษฎีนิพนธ์
ภายใต้การปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ

สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
วิชาบังคับก่อน : สศ 891ดุษฎีนิพนธ์ 1 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเพื่อเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็น
การดำเนิ น การต่ อ จากดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ 1 ที่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับ ความเห็นชอบและอยู่ในการ
ดูแลให้คำแนะนำโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน
หลักสูตรแบบ 2 แบบ 2.1 การดำเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติ
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งต้องได้รับคำแนะนำและการดูแลจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เป็นการดำเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1 และเรียบเรียง
ข้อมูลบางส่วนสรุปเป็นรายงานความก้าวหน้า
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
วิชาบังคับก่อน : สศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่จําเพาะและน่าสนใจใน
แขนงต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การรวบรวมเสนอประเด็ น ปั ญ หาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการทำดุษ ฎีนิ พ นธ์อย่าง สม่ำเสมอ รวบรวมการทบทวนวรรณกรรม
สําหรับใช้เป็นกรอบกําหนดแนวทางการทําดุษฎีนิพนธ์

สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
วิชาบังคับก่อน : สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2 หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษา
การดำเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็น
การดำเนิ น การต่ อ จากดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ 1-2 ที่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับความเห็ นชอบและอยู่ในการ
ดูแลให้ คำแนะนำโดยคณะกรรมการที่ ปรึกษาทุ กขั้น ตอน และเรียบเรียง
ข้อมูลบางส่วนสรุปเป็นรายงานความก้าวหน้า
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สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
วิชาบังคับก่อน : สศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ ขนส่งที่จำเพาะและน่าสนใจใน
แขนงต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การรวบรวมเสนอ ประเด็ น ปั ญ หาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษารวมถึงคําแนะนา เพื่อ
ประมวลองค์ความรู้ สําหรับการเรียบเรียงเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย

สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
วิชาบังคับก่อน : สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการทีป่ รึกษา
การดำเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็น
การดำเนิ น การต่ อ จากดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ 1-3 ที่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่ในการ
ดูแลให้ คำแนะนำโดยคณะกรรมการที่ ปรึกษาทุ กขั้น ตอน และเรียบเรียง
ข้อมูลบางส่วนสรุปเป็นรายงานความก้าวหน้า
หลักสูตรแบบ 2 แบบ 2.1 การศึกษา ค้นคว้ า และดำเนินการวิจัย
ตามที่ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากดุษฎีนิ พนธ์
1-3 ที่ต้องอยู่ในความดูแลให้คำปรึกษาและแนะนำโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และหาองค์ ค วามรู้จ ากการศึ ก ษาวิจั ย แล้ วเรียบเรียงข้อ มู ลบางส่วนเป็ น
รายงานความก้าวหน้าและตีพิมพ์ผลงานอั นเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์
อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติใน
ฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ
สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
วิชาบังคับก่อน : สศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
ศึกษาวิจัยข้อปัญหาทางสัตวศาสตร์ที่จำเพาะและน่าสนใจในแขนง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอ ประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำ
ดุษฎีนิพนธ์อย่าง สม่ำเสมอ การประมวลองค์ความรู้ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการ
เรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอ
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สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
วิชาบังคับก่อน : สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หลั ก สู ต รแบบ 1 แบบ 1.1 การศึ ก ษา ค้ น คว้ า และดำเนิ น การวิจั ย
ตามที่ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากดุษฎีนิ พนธ์ 1-4
ที่ ต้ อ งอยู่ ใ นความดู แ ลให้ ค ำปรึ ก ษาและแนะนำโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
หาองค์ ค วามรู้จ ากการศึ ก ษาวิจั ย แล้ วเรีย บเรีย งข้ อ มู ล บางส่ วนเป็ น รายงาน
ค วาม ก้ าวห น้ าแล ะตี พิ ม พ์ ผล งาน อั น เป็ น ส่ วน ห นึ่ งขอ งดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือยื่นจดอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง หรือผลงานอื่นที่มีคุณ ภาพ
เทียบเท่าที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร
หลักสูตรแบบ 1 แบบ 1.2 การดำเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุ มัติโครง
ร่างดุษ ฎีนิพ นธ์ ซึ่งเป็น การดำเนิน การต่อจากดุษฎี นิพ นธ์ 1-4 ที่ ถูกต้องตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่
ในการดูแลให้คำแนะนำโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน และเรียบเรียง
ข้อมูลบางส่วนสรุปเป็นรายงานความก้าวหน้า
หลักสูตรแบบ 2 แบบ 2.1 การศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการวิ จัยตามที่
ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1-4 เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและหาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยและ
เขียนเล่มดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งการดำเนินการวิจัยจะต้อ งอยู่ในความดูแล ให้คำปรึกษา
และแนะนำโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน
หลักสูตรแบบ 2 แบบ 2.2 การศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการวิจัยตามที่
ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1-4 ที่ต้อง
อยู่ในความดูแ]ให้คำปรึกษาและแนะนำโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่
ปรึกษาทุกขั้นตอน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและหาองค์ความรู้จาก
การศึ ก ษาวิจั ย แล้วเรียบเรีย งข้ อมู ลบางส่วนเป็ น รายงานความก้ าวหน้ าและ
ตีพิมพ์ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น
วารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ
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รายวิชาที่ 10
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สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
วิชาบังคับก่อน : สศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
ศึ ก ษาวิจั ย ข้อ ปั ญ หาทางสัต วศาสตร์ ขั้น สู งที่ จ ำเพาะและน่ า สนใจใน
แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎี
นิพนธ์อย่างสม่ำเสมอ
หลักสูตรแบบ 1.2 นักศึกษาทําดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่องด้วยความคิด
สร้างสรรค์ ผสานทฤษฎี และหลั กการที่ เกี่ยวข้อง เข้ากับ การรวบรวมผลการ
ทดลองและวิเคราะห์ผล
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.2 นักศึกษาจะต้องประมวลองค์ความรู้จาก
ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความ งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งการ
จัดทํารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับราง
หลักสูตรแบบ 2.1 นักศึกษาจะต้องประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพ นธ์
เพื่ อ การเรีย บเรีย งเขี ย นบทความงานวิจั ย เพื่ อ การตี พิ ม พ์ รวมทั้ ง การจั ด ทํ า
รูปเล่มดุษฎีนิพนธ์สมบูรณ์เพื่อการนําเสนอ

สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
วิชาบังคับก่อน : สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หลักสูตรแบบ 1 แบบ 1.1 และหลักสูตรแบบ 2 แบบ 2.2 การศึกษา
ค้นคว้า และดำเนินการวิจัยตามที่ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและหาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยและเขียนเล่มดุ ษฎี
นิพนธ์ ซึ่งการดำเนินการวิจัยจะต้องอยู่ในความดูแล ให้คำปรึ กษาและแนะนำ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน
หลักสูตรแบบ 1 แบบ 1.2 การดำเนินการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติโครง
ร่างดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ซึ่งเป็ น การดำเนิ น การต่ อ จากดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ 1-5 ที่ ถู ก ต้ อ งตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่
ในการดูแลให้คำแนะนำโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอนและเรียบเรียง
ข้อมูลบางส่วนสรุปเป็นรายงานความก้าวหน้า
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ใหม่

สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
วิชาบังคับก่อน : สศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
ศึ ก ษาวิจั ย ข้อ ปั ญ หาทางสัต วศาสตร์ ขั้น สู งที่ จ ำเพาะและน่ าสนใจใน
แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎี
นิพนธ์อย่างสม่ำเสมอ
หลั ก สู ต รแบบ 1.2 นั ก ศึ ก ษาทำดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ย
ความคิดสร้างสรรค์ผสานทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องเข้ากับการรวบรวมผล
การทดลองและวิเคราะห์ผลรวมทั้งเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.2 นักศึกษาจะต้องประมวลองค์ความรู้จาก
ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความ งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งการ
จัดทํารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์สมบูรณ์เพื่อการนำเสนอ

5.14 ปรับจำนวนหน่วยกิต และคำอธิบายรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
เดิม
สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
12 (0-36-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หลั ก สู ต รแบบ 1 แบบ 1.2 การศึ ก ษา ค้ น คว้ า และดำเนิ น การวิจั ย
ตามที่ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1-6
ที่ ต้ อ งอยู่ ใ นความดู แ ล ให้ ค ำปรึ ก ษาและแนะนำโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
หาองค์ ค วามรู้จ ากการศึ ก ษาวิจั ย แล้ วเรีย บเรีย งข้ อ มู ล บางส่ วนเป็ น รายงาน
ความก้าวหน้าและตีพิมพ์ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย 1
เรื่อง โดยต้องเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกอ.
ยอมรับ หรือยื่นจดอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง
ใหม่

สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
ศึ ก ษาวิจั ย ข้อ ปั ญ หาทางสัต วศาสตร์ขั้น สู งที่ จ ำเพาะและน่ าสนใจใน
แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎี
นิพนธ์อย่างสม่ำเสมอการประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพ นธ์ เพื่อการเรียบเรียง
เขียนบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอ รวมถึงการจัดทำรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์
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รายวิชาที่ 2
เดิม
สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
12 (0-36-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หลั ก สู ต รแบบ 1 แบบ 1.2 การศึ ก ษา ค้ น คว้ า และดำเนิ น การวิจั ย
ตามที่ระบุในโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากดุษฎีนิพนธ์ 1-7 ที่
ต้ อ งอยู่ ใ นความดู แ ล ให้ ค ำปรึ ก ษาและแนะนำโดย ความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกขั้นตอน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
หาองค์ ค วามรู้จ ากการศึ ก ษาวิจั ย แล้ วเรีย บเรีย งข้ อ มู ล บางส่ วนเป็ น รายงาน
ความก้าวหน้าและตีพิมพ์ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย 1
เรื่อง โดยต้องเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกอ.
ยอมรับและเขียนเล่มดุษฎีนิพนธ์ แต่ในกรณีที่ได้ยื่นจดอนุสิทธิบั ตร 1 เรื่อง แล้ว
ให้เขียนเล่มดุษฎีนิพนธ์โดยไม่ต้องตีพิมพ์ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์
อีก 1 เรื่อง
ใหม่

สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : สศ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
ศึ ก ษาวิจั ย ข้อ ปั ญ หาทางสัต วศาสตร์ขั้น สู งที่ จ ำเพาะและน่ าสนใจใน
แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้ นจากการทำดุษฎี
นิพนธ์อย่างสม่ำเสมอการประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการเรียบเรียง
เขียนบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอ รวมถึงการจัดทำรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์

5.15 เพิ่มรายวิชาใหม่ จำนวน 10 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
สศ 797 สัมมนา 7
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอความก้ าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการทำดุษฎี
นิพนธ์ รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร
รายวิชาที่ 2
สศ 798 สัมมนา 8
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิ พนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการทำดุษฎี
นิพนธ์ รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร
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รายวิชาที่ 3
สศ 799 สัมมนา 9
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญหาของการทำดุษฎี
นิพนธ์ รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร
รายวิชาที่ 4
สศ 800 สัมมนา 10
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การอภิปรายและปัญ หาของการทำดุษฎี
นิพนธ์ รวมถึงความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร
รายวิชาที่ 5
สศ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
วิชาบังคับก่อน : สศ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
ศึ กษาวิจัยข้ อปั ญ หาทางสัตวศาสตร์ขั้นสูงที่ จำเพาะและน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การรวบรวมเสนอประเด็ น ปั ญ หาและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
คณะกรรมการที่ ป รึก ษา เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากการทำดุ ษ ฎี นิ พ นธ์อ ย่ า งสม่ ำ เสมอการ
ประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอ
และจัดทำรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์
รายวิชาที่ 6
สศ 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10
วิชาบังคับก่อน : สศ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
ศึ ก ษาวิ จั ย ข้ อ ปั ญ หาทางสั ต วศาสตร์ขั้ น สู ง ที่ จ ำเพาะและน่ า สนใจในแขนงต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การรวบรวมเสนอประเด็ น ปั ญ หาและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
คณะกรรมการที่ ป รึก ษา เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากการทำดุ ษ ฎี นิ พ นธ์อ ย่ า งสม่ ำ เสมอการ
ประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิ พนธ์ เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจั ยเพื่อการนำเสนอ
รวมถึ ง การจั ด ทำรู ป เล่ ม ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนทำ
ดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์
รายวิชาที่ 7
สศ 714 โภชนศาสตร์พลังงาน
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ส่วนประกอบที่ให้พลังงานในอาหารสัตว์ ความต้องการพลังงานของสัตว์เลี้ยงเพื่อการ
ดำรงชีพและการให้ผลผลิต เมตาบอลิซึมของโภชนะที่ให้พลังงานในร่างกาย การควบคุมในการ
สังเคราะห์และการสลายตัวของพลังงาน และความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์พลังงาน
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รายวิชาที่ 8
สศ 715 โภชนศาสตร์โปรตีนและกรดอะมิโน
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ส่วนประกอบของกรดอะมิ โนและโปรตี น ในอาหารสั ต ว์ ความต้อ งการโปรตีน และ
กรดอะมิโนของสัตว์เลี้ยง เพื่อการดำรงชีพและการให้ผลผลิต เมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนและ
โปรตีนในร่างกาย การควบคุมในการสังเคราะห์และการสลายตัวของโปรตีนและกรดอะมิโน
และความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์โปรตีนและกรดอะมิโน
รายวิชาที่ 9
สศ 733 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุศาสตร์ของสัตว์ เช่น พันธุศาสตร์โมเลกุล การ
ถ่ายฝากยีน การกำหนดเพศและโคลนนิ่ง การใช้ฮอร์โมนร่วมปรับปรุงพั นธุ์สัตว์ การใช้ตัวบ่งชี้
ทางพันธุกรรมในการคัดเลือกสัตว์ สิ่งแวดล้อมที่เกี่นวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ และการศึกษาความก้าวหน้างานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
รายวิชาที่ 10
สศ 724 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในการผลิตสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ต่อการผลิต
สัตว์ ความก้าวหน้างานวิจัยด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ ในการผลิตสัตว์
5.16 ยกเลิกรายวิชา จำนวน 3 ดังนี้
รายวิชาที่ 1
สศ 714 เมตาบอลิซึมของโภชนะในสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เปรียบเทียบการย่อย การดูดซึม และเมตาโบลิซึมของโภชนะในสัตว์เคี้ยวเอื้องและสัตว์
กระเพาะเดี่ยว ความแตกต่างของกระบวนการเมตาโบลิซึมของกลูโคสโดยเน้นบทบาทที่สำคัญ
ของ gluconeogenesis ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง และ glucose-fatty acids cycle ในสัตว์กระเพาะ
เดี่ยว
รายวิชาที่ 2
สศ 741 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ในการคำนวณสู ต ร
อาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนระบบปิด และ
ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
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รายวิชาที่ 3
สศ 744 ธุรกิจปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถานการณ์การค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ข องโลก ข้อจำกัดในเรื่องข้อตกลงใน
องค์การการค้าโลก (WTO) กฎหมายสุขอนามัย และสิทธิพิเศษต่อประเทศ ด้อยพัฒนาจาก
บางประเทศในตะวันตก สถานการณ์ระหว่างประเทศ สถานการณ์ การค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ของประเทศไทย แนวโน้มในอนาคตของไทยในธุรกิจปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
5.17 ปรับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
เดิม
ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
ดร.ดำรง
ลีนานุรักษ์
ดร.วินัย
โยธินศิริกุล
รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผศ.ดร.อภิชัย เมฆบังวัน
ใหม่

รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง

5.18 ปรับรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้
เดิม
รศ.ดร.สุทัศน์ ศิริ
รศ.ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ
รศ.ดร.สมปอง สรวมศิริ
รศ.ดร.สกล
ไข่คำ
รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
รศ.ดร.สุกิจ
ขันธปราบ
ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
ผศ.ดร.มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์
ใหม่

รศ.ดร.สุกิจ
ผศ.ดร.ประภากร
ผศ.ดร.ทองเลียน
ผศ.ดร.วิวัฒน์

ขันธปราบ
ธาราฉาย
บัวจูม
พัฒนาวงศ์

ผศ.ดร.นรินทร์
ผศ.ดร.อภิชัย
ผศ.ดร.ประภากร
ผศ.ดร.บัญชา
ดร.ดำรง
ดร.วินัย
ดร.ทองเลียน
ดร.บัวเรียม

ทองวิทยา
เมฆบังวัน
ธาราฉาย
พงศ์พิศาลธรรม
ลีนานุรักษ์
โยธินศิริกุล
บัวจูม
มณีวรรณ์

ดร.จำรูญ
อ.ดร.ภาคภูมิ
สพ.ญ.ดร.กฤดา
ดร.จุฬากร

มณีวรรณ
เสาวภาคย์
ชูเกียรติศิริ
ปานะถึก
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5.19 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
เดิม
แผนการศึกษาแบบ 1 (แผน 1.1 และ 1.2)
ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎี
นิพนธ์อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือยื่นจดอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง หรือผลงานอื่นที่
มีคุณ ภาพเทียบเท่าที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรเห็นควร ก่อนสำเร็จ
การศึกษาในแผนการศึกษา แบบ 1.1 และต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับ
เพื่ อตีพิ มพ์ ผลงานวิจัยอั นเป็น ส่วนหนึ่งของดุษ ฎีนิพ นธ์อย่างน้ อย 2 เรื่อง
หรือยื่นจดอนุ สิท ธิบัตร 1 เรื่อง หรือผลงานอื่นที่ มี คุ ณ ภาพเทียบเท่าที่
คณะกรรมการประจำหลักสูตรเห็ นควรก่อนสำเร็จ การศึ กษาในแผนการ
ศึ ก ษา- แบบ 1.2 โดยกำหนดให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการนานาชาติ ใน
ฐานข้ อ มู ล ที่ สกอ. ยอมรั บ หรื อ ในวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ สกอ.
ยอมรับ
แผนการศึกษาแบบ 2 (แผน 2.1 และ 2.2)
ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่ วนหนึ่งของดุษฎี
นิพนธ์อย่างน้อย 1 เรื่องก่อนสำเร็จการศึกษา โดยต้องเป็นวารสารวิชาการ
นานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับหรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่
สกอ. ยอมรับ
ใหม่

แบบ 1.1
- ตีพมิ พ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และ
เป็นวารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ
แบบ 1.2
- ตีพมิ พ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และ
เป็นวารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ และ
- ตีพมิ พ์วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดย
ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
แบบ 2.1
- ตีพมิ พ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ
เป็นวารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ
แบบ 2.2
- ตีพมิ พ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ
เป็นวารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ และ
- ตีพมิ พ์วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดย
ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
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เอกสารแนบ 4
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งสาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.
Agriculture - Ruminant
Nutrition
วท.ม.
เกษตรศาสตร์-การผลิตสัตว์
วท.บ.
สัตวศาสตร์

นายญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
Mr. Yanin Opatpatanakit
รองศาสตราจารย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : yanin@mju.ac.th

ชื่อสถาบันการศึกษา
The University of Sydney,
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.
2538
2529
2525

3. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
1) โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
2) การผลิตโคเนื้อโคนม
4. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
2529
อาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2538-2540
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2542-2546
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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2550

2552-2556
2556-ปัจจุบัน

โอนย้ายมาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ซึ่งต่อมายกฐานะเป็น
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
1. ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541
ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน (part time) ในกลุ่มงานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ใน
ชุ ด โครงการการพั ฒ นาการเลี้ ย งโคนมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากนม ภายใต้ ฝ่ ายสนั บ สนุ น การวิจั ย ด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการผลิต การตลาดและการบริการ (ฝ่าย 2) สำนักงานสนับสนุนการ
วิจัย (ส.ก.ว.)
2. ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ตำแหน่ งผู้ ประสานงาน (part time) ชุดโครงการการผลิตโคพื้ น เมือง: ระบบการผลิตและโอกาส
ทางการตลาด ภายใต้ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และต่อมาเปลี่ยนเป็นชุด
โครงการระบบการผลิตโคเนื้อและการพัฒนาอาชีพการเลี้ยง เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549
6. ผลงานวิจยั (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
P. Khenjan, P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat and D. Leenanuruksa. 2016.
Utilization of male dairy calves in Thailand. Thai Journal of Agricultural
Science. 49 (2).
8. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
บัณฑิต กิรติการกุล, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และศิริพร กิรติการกุล. 2557. การสร้างมูลค่าเพิ่มไก่
ประดู่หางดำจากระบบการเลี้ยงปล่อยอิสระตามธรรมชาติ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในตลาด
ระดับบน. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย (ฉบับพิเศษ) 1: 187-190.
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9. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปียอ้ นหลัง)
วราภรณ์ สุ ขใจ ญาณิ น โอภาสพั ฒ นกิจ และธนนัน ท์ ศุภ กิจจานนท์ . 2555. คุณ ภาพซากและ
คุณ ภาพเนื้อของแม่โคนมคัดทิ้งที่มีน้ำหนักและอายุ เข้าฆ่าต่างกัน. แก่นเกษตร 40 (ฉบับ
พิเศษ) : 18-24. (นำเสนอในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 23-24
มกราคม 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ประมวล เดชคง, ญาณิ น โอภาสพัฒ นกิจ , ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ และอภิชาติ หมั่นวิชา. 2555.
สมรรถนะการเจริญเติบโตของโคขาวลำพูนที่เสริมด้วยผลลำไยหรือกากน้ำตาล, แก่นเกษตร,
40 (ฉบับพิเศษ 2), 145-148.
สุญ าณี แสนเศษ, ญาณิ น โอภาสพั ฒ นกิจ , สมปอง สรวมศิริ และสกล ไข่คำ. 2555. คุณ ค่าทาง
โภชนะและการย่ อ ยได้ ข องเปลื อ กกล้ ว ยน้ ำว้ า (Musa sapieutum L.), แก่ น เกษตร, 40
(ฉบับพิเศษ 2), 545-548.
ศิริพร ทุมมณี, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, สมปอง สรวมศิริ และสกล ไข่คำ. 2555. คุณค่าทางอาหาร
และการย่อยได้ของเปลือก-ซังข้าวโพดที่ปรับปรุงคุณภาพ, แก่นเกษตร, 40 (ฉบับพิเศษ 2),
549-552.
ญาณิ น โอภาสพัฒ นกิจ , ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ , ประมวล เดชคง และอภิชาติ หมั่นวิชา. 2555.
คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคขาวลำพูนที่เสริมด้วยกากน้ำตาลหรือผลลำไย, ใน การ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3 (หน้า 44-49). กรุงเทพมหานคร:
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
บัณ ฑิ ต กิรติการกุล , ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ , จารุนันท์ ไชยนาม, วิวัฒ น์ พั ฒ นาวงศ์และ ญาณิ น
โอภาสพัฒนกิจ. 2557. ผลของการใช้ฟางข้าว เปลือกและซังข้าวโพดต่อสมรรถภาพการผลิต
น้ำนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5 “การผลิตเนื้อภายใต้การแข่งขันทางการค้าโลก” (หน้า 164168). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
จารุนันท์ ไชยนาม, ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ , บัณ ฑิ ต กิรติการกุล , วิวัฒ น์ พั ฒ นาวงศ์และ ญาณิ น
โอภาสพัฒนกิจ. 2557. สภาพการซื้อขายโคมีชีวิตของตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัดเชียงใหม่
และลำพูน. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เ ทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5 “การผลิตเนื้อ
ภายใต้การแข่งขันทางการค้าโลก” (หน้า 169-174). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
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2011. Impact of forage variety and maturity at stage of harvest on in vitro
rumen fermentation and microbial protein production. In the 3rd International
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10. ผลงานอืน่ ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
ตำรา
อดุลย์ วังตาลและญาณิน โอภาสพัฒนกิจ . 2552. การจัดการทรัพยากรในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง.
หน้า 7-1 ถึง 7-61. ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 7
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช าส่ ง เสริ ม การเกษตร และสหกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิราช.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งสาขาวิชา
หน่วยงานที่สงั กัด

นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ์
Miss Buaream Maneewan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : buaream@hotmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.
Agriculture

ชื่อสถาบันการศึกษา
Ehime University, Japan

พ.ศ.
2548

M.Sc.

Agriculture

Kagawa University, Japan

2545

วท.บ.

เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2538

3. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
1) การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์
2) สรีรวิทยาสัตว์กระเพาะเดี่ยว
4. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

2538-2539

หัวหน้างานฝ่ายผลิต โรงงานนมซอนต้าแดรีโ่ พรดักส์ จังหวัดราชบุรี

2539-2540

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทวิสดอมเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

2540-2549

นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2550- ปัจจุบนั

อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
6. ผลงานวิจยั (5 ปีย้อนหลัง)
บดินทร์ โคตรทอง ทองเลียนบัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ์ และ สุกิจ ขันธปราบ. 2557. ผลของขนาด
เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย. 1 (พิเศษ 2): 21-24. (นำเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 810 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่)
ชณุดี แสบงบาล บัวเรียม มณีวรรณ์ ทองเลียน บัวจูม สุกิจ ขันธปราบ. (2558). ผลของการใช้กาก
ลำไยจากการผลิตน้ำตาลในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบของซาก
ในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ. การประชุมวิชาการประจำปี 2558 (น. 93-101), 8-9
ธันวาคม 2558, ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
บัวเรียม มณีวรรณ์ บดินทร์ โคตรทอง ทองเลียน บัวจูม สุกิจ ขันธปราบ จันทร์จิรา สิทธิยะ Kosho
Yamauchi และ Koh-en Yamauchi. (2558). ผลของขนาดเปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่
ต่อการเปลี่ยนแปลงลำไส้เล็ก. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 85-90.
(นำเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรม
หรรษา เจบี, สงขลา)
7. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไม่มี
8. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
9. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปียอ้ นหลัง)
ไม่มี
10. ผลงานอืน่ ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งสาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

นายอานนท์ ปะเสระกัง
Mr. Anon Paserakung
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : anoncp@hotmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปร.ด.
สัตวศาสตร์

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.
2558

วท.ม.

สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2551

วท.บ.

เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2545

3. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
− การผลิตและการให้อาหารโคนม
− การใช้เทคโนโลยีด้านจุลินทรีย์ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
4. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

2558 – ปัจจุบนั

อาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2551

ผู้ช่วยวิจัยโครงการกรพัฒนาสายพันธุ์อ้อยเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบ
สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

2546 – 2547

สัตวบาลฟาร์มไก่ไข่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อีสาน

2545 – 2546

พนักงานขายไก่เนื้อ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อีสาน
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
6. ผลงานวิจยั (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
7. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไม่มี
8. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ธัญ ญรัตน์ รู้ห ลัก ญาณิ น โอภาสพั ฒ นกิจ อานนท์ ปะเสระกัง และ จุฬ ากร ปานะถึก. (2560).
อิทธิพลของระดับพลังงานร่วมกับการเสริมกากน้ำตาลในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือกและซัง
ข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและจลน์ศาสตร์การผลิตแก็ส
ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48(2 พิเศษ): 739-747.
อานนท์ ปะเสระกัง เฉลิมพล ม่วงเย็น สุบรรณ ฝอยกลาง และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. (2560).
การทดสอบอิทธิพลของตอซังต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการหมักด้วยยูเรียต่อความสามารถ
ในการย่อยได้ของวัตถุแห้ง และจลน์ศาสตร์กระบวนการหมักย่อยโดยใช้เทคนิคการวัดแก็ส.
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48(2 พิเศษ): 176-183.
9. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปียอ้ นหลัง)
Foiklang, S., Wanapat, M., Opatpatanakit, Y., & Paserakung, A. (2016, August 22-25).
Effect of yeast fermented and physical form of corn husk on digestibility and
fermentation by using In vitro gas technique. Paper presented at the 17th
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science
Congress (pp. 555-558), Fukuoka, Japan.
10. ผลงานอืน่ ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปียอ้ นหลัง)
ไม่มี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งสาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

2. ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
D.Sc.
AgricultureAnimal Science
M.Sc.
Animal Science
ทษ.บ.

สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก

นายสุกิจ ขันธปราบ
Mr. Sukit Khantaprab
รองศาสตราจารย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : sukit@mju.ac.th

ชื่อสถาบันการศึกษา
Kyushu Tokai University, Japan

พ.ศ.
2540

Central Luzon State University,
Philippines
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

2527
2525

3. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
1. การจัดการผลิตสัตว์ปีก
2. การตลาดปศุสัตว์
3. การเลี้ยงม้า
4. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
2529
2545 - 2548
2551 - ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์
คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์
คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
6. ผลงานวิจยั (5 ปีย้อนหลัง)
บดินทร์ โคตรทอง ทองเลียนบัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ์ และสุกิจ ขันธปราบ. 2557. ผลของขนาด
เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย. น.21-24.
บัวเรียม มณีวรรณ์, บดินทร์ โคตรทอง, ทองเลียน บัวจูม, สุกิจ ขันธปราบ และจันทร์จิรา สิทธิยะ.
2558. ผลของขนาดเปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อการเปลี่ยนแปลงในลำไส้เล็ก. วารสาร
สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 2. น.85-89.
ชณุดี แสบงบาล, บัวเรียม มณีวรรณ์,ทองเลียน บัวจูม และสุกิจ ขันธปราบ. 2558. ผลของการใช้กาก
ลำไยจากการผลิตน้ำตาลในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบของซากใน
ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ. การประชุมวิชาการประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้. น.93101.
7. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไม่มี
8. ผลงานวิจัยทีพ่ มิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
9. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปียอ้ นหลัง)
ไม่มี
10. ผลงานอืน่ ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งสาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph. D Animal Functional
Anatomy
วท.ม
สัตวศาสตร์
ทษ.บ
สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก

นายประภากร ธาราฉาย
Mr. Prapakorn Tarachai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : p_tarachai@hotmail.com

ชื่อสถาบันการศึกษา
Ehime University, JAPAN

พ.ศ.
2544

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

2535
2531

3. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
1. สวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม
2. อาหารสัตว์ปีก
3. การใช้สมุนไพรสกัดในอาหารสัตว์ปีก
4. ปักษีวิทยา
4. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

2535 - 2536

ผู้ช่วยนักวิชาการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์

2536 - 2551

อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

2551 - ปัจจุบนั

อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
6. ผลงานวิจยั (5 ปีย้อนหลัง)
ประภากร ธาราฉาย. (2559). สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและลักษณะสีของผิวหนัง
ของฝูงไก่กระดูกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ประภากร ธาราฉาย. (2559). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชนิดพันธุ์นกในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กฤดา ชูเกียรติศิริ จำเนียร ยศราช มานิตย์ เทวรักษ์พิพักษ์ และ ประภากร ธาราฉาย. (2557).
การใช้สมุนไพรในการกำจั ดพยาธิภายในของไก่พื้นเมือง (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
7. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไม่มี
8. ผลงานวิจัยทีพ่ มิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
จุฬากร ปานะถึก มัณฑนา ทองนิ่ม พัชรี สมรักษ์ กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย.
(2560). ผลของการใช้สารสกัดจากเมล็ดลำไยและเมล็ดมะขามในการรักษาคุณภาพเนื้อโค
ภายใต้การจัดเก็บโดยการแช่เย็น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48(2 พิเศษ): 868-874.
9. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปียอ้ นหลัง)
สมชาย อารยพิ ท ยา และ ประภากร ธาราฉาย. 2560. การพั ฒ นาฐานข้อมูลชนิ ดพั นธุ์นกในเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการประจำปี 2560, 7-8 ธันวาคม
2560 (น.436-446), อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
เชียงใหม่.
ชนั ด ดา สุ วรรณวิช นี ย์ ประภากร ธาราฉาย และ จอมสุ ด า ดวงวงษา. 2558. การประมาณค่ า
สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏระหว่างลักษณะน้ำ หนักตัว
และระดั บ สี ด ำของผิ ว หนั งไก่ ก ระดู ก ดำฝู งมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ . วารสารสั ต วศาสตร์ แ ห่ ง
ประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 41-46. (นำเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่
4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
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ชนัดดา สุวรรณวิชนีย์ และ ประภากร ธาราฉาย. 2557. ผลของอายุต่อระดับความเข้มสีผิวหนังในไก่
กระดูกดำ. วารสารสั ตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1(พิ เศษ 1): 163-166. (นำเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน, เชียงใหม่)
10. ผลงานอืน่ ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งสาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

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

นางสาวทองเลียน บัวจูม
Miss Tonglian Buwjoom
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : buwjoom@gmail.com

ชื่อสถาบันการศึกษา
Ehime University, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

พ.ศ.
2549
2541
2537

3. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
1. โภชนศาสตร์สัตว์ปีก
2. การผลิตสัตว์ปีก
3. อาหารสัตว์
4. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

ปัจจุบัน
2553
2549
2543
2541 - ปัจจุบนั

ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแลสำนักทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแลด้านสหกิจศึกษา
หัวหน้าสาขาอาหารสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์
เลขานุการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี ชีวภาพ
อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
6. ผลงานวิจยั (5 ปีย้อนหลัง)
บัวเรียม มณีวรรณ์ ทองเลียน บัวจูม อัจฉรา แกล้วกล้า เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และโยธิน นันตา.
(2559). การใช้ถ่านกัมมัตต์จากถ่านไม้ลำไยในอาหารไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ (รายงาน
ผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ทองเลียน บัวจูม บัวเรียม มณีวรรณ์ สุกิจ ขันธปราบ เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และ โยธิน นันตา.
(2558). การใช้ ก ากลำไยจากการผลิ ต น้ ำ ตาลเป็ น อาหารไก่ พื้ น เมื อ งพั น ธุ์ ป ระดู่ ห างดำ
(รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
บัวเรียม มณีวรรณ์ ทองเลียน บัวจูม เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ และ โยธิน นันตา. (2557). การศึกษา
ผลการใช้สาหร่ายเกลียวทองในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนัง และการย่อย
ได้ของโภชนะในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
แม่โจ้.
7. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
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.
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. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Vathsana phonexai บัวเรียม มณีวรรณ์ ทองเลียน บัวจูม และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2560). การ
ใช้สารสกัดหยาบบอระเพ็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่พื้น เมืองพันธุ์ประดู่หางดำ. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 55-61.
บดินทร์ โคตรทอง ทองเลียน บั วจูม บัวเรียม มณี วรรณ์ และ สุกิจ ขันธปราบ. (2560). การใช้
เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่ อผลผลิตและคุณภาพไข่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48
(2 พิเศษ): 452-458.
จักรพงษ์ พวงงามชื่น พูนพัฒ น์ พูนน้อย และ ทองเลี ยน บัวจูม. (2559). ความพร้อมและความ
ต้องการของเกษตรกรในการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ สำหรับโรงงานอาหาร
สัตว์อินทรีย์ภาคเหนือตอนบน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 33(3): 35-45.
9. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปียอ้ นหลัง)
รชานนท์ ธนภั ท รพงศ์ บั วเรียม มณี วรรณ์ ทองเลี ย น บั วจู ม อัจฉรา แกล้ วกล้า และ จุฬ ากร
ปานะถึก . (2560). ผลของผงถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และ
คุณภาพไข่. ใน การประชุมวิชาการประจำปี 2560 (น. 90-95), 7-8 ธันวาคม 2560, อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
สุรีรัตน์ ถือแก้ว ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ์. (2560). องค์ประกอบทางเคมีของกาก
ผลปาล์มน้ำมันและการนำไปใช้ในอาหารไก่พื้นเมือง. ใน การประชุมวิชาการประจำปี 2560
(น. 96-100), 7-8 ธัน วาคม 2560, อาคารเฉลิ ม พระเกี ยรติ สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
ชณุดี แสบงบาล บัวเรียม มณีวรรณ์ ทองเลียน บัวจูม สุกิจ ขันธปราบ. (2558). ผลของการใช้กาก
ลำไยจากการผลิตน้ำตาลในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบของซาก
ในไก่ พื้ น เมื อ งพั น ธุ์ ป ระดู่ ห างดำ. การประชุ ม วิ ช าการประจำปี 2558 (น. 93-101),
8-9 ธันวาคม 2558, ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
บัวเรียม มณีวรรณ์ บดินทร์ โคตรทอง ทองเลียน บัวจูม สุกิจ ขันธปราบ จันทร์จิรา สิทธิยะ Kosho
Yamauchi และ Koh-en Yamauchi. (2558). ผลของขนาดเปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่
ต่อการเปลี่ยนแปลงลำไส้เล็ก. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2(พิ เศษ 1): 85-90.
(นำเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรม
หรรษา เจบี, สงขลา)
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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. 259263), 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
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science
Congress (pp. 246-249), Fukuoka, Japan.
10. ผลงานอืน่ ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งสาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
Mr. Wiwat Pattanawong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : Wpattanawong@gmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
วท.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.
เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
1. เทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์
2. การกำหนดเวลาผสมเทียมในโคและกระบือ
3. เทคโนโลยีน้ำเชื้อโคและกระบือแยกเพศ
4. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
2551

อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2556

ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2558

ร่วมเป็นคณะทำงานที่ปรึกษา กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

พ.ศ.
2553
2547
2544
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปียอ้ นหลัง)
ไม่มี
6. ผลงานวิจยั (5 ปีย้อนหลัง)
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ บัณฑิต กีรติการกุล และ จารุนันท์ ไชยนาม. (2558).
การจัดการเชิงระบบเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพจากโคนมคัดทิ้ง (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
7. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
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. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
นิตยา ทองทิพย์ วิวัฒน์ พัฒนาวงค์ วาที คงบรรทัด และ อภิชัย เมฆบังวัน. (2559). การเปรียบเทียบ
อัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในแพะ โดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งที่ผลิตจากน้ำยาแช่แข็ง
น้ำเชื้อสูตร Tris-egg yolk กับน้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อสูตร MJ-EX2TM. วารสารแก่นเกษตร. 44(
พิเศษ 2): 933-938.
9. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปียอ้ นหลัง)
วิไล มงคล วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ วรรณลักษณ์ ถาวร และ วาที คงบรรทัด.
(2558). ประสิทธิภาพการปฏสนธินอกร่างกายของน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งจากการ
ใช้ น้ ำยาสู ต ร MJ-Ex2TM. ใน การประชุ ม วิ ช าการมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ครั้ งที่ 53,
(น.831-835), 3-6 กุมภาพันธ์ 2558, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
วิวัฒ น์ พั ฒ นาวงศ์ วรรณลั ก ษณ์ ถาวร ศร ธี ป ฏิ ม ากร และ ณั ฐ พล สุ่ม สมบู รณ์ . (2558). การ
เปรียบเที ยบรูปแบบอุปกรณ์ ปล่อยฮอร์โมนเพื่อการกำหนดเวลาในการผสมเทียมโคเนื้อ.
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 73-77. (นำเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
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นิตยา ทองทิพย์ และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. (2558). การเปรียบเทียบการใช้สารละลายเจื อจางน้ำเชื้อ
พื้นฐาน (Tris-egg yolk) กับสารละลายเจือจางน้ำเชื้อทางการค้า (MJ-EX2TM Extender) ใน
การแช่ แ ข็ งน้ ำเชื้ อ แพะต่ อ คุ ณ ภาพตั ว อสุ จิ ภ ายหลั งการแช่ แ ข็ ง . ใน การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้ง ที่ 4 (น. 829-834), 29-30 มกราคม 2558, หอประชุมพญางา
เมือง, พะเยา.
จารุนันท์ ไชยนาม ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ บัณฑิต กิรติการกุล วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ ญาณิน
โอภาสพั ฒ นกิ จ . (2557). สภาพการซื้ อ ขายโคมี ชี วิ ต ของตลาดนั ด โค-กระบื อ ในจั งหวั ด
เชี ย งใหม่ แ ละลำพู น . ใน การประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี เนื้ อ สั ต ว์ ครั้ งที่ 5
(น. 169-174), กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
จิรภิญญา เทพศรี ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ วาที คงบรรทัด. (2557). ผลของ
โมนาโคลิน เค ที่ สกัดจากข้าวราแดงโดยเชื้อ Monascus purpureu CMU002U ต่อการ
เจริญเติบโต และผลผลิตไข่ในนกกระทาญี่ปุ่นระยะไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1
(พิเศษ 1): 85-88. (นำเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน
2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่)
บัณฑิต กิรติการกุล ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ จารุนันท์ ไชยนาม วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ ญาณิน
โอภาสพัฒนกิจ. (2557). ผลของการใช้ฟางข้าวเปลือกและซังข้าวโพดต่อสมรรถภาพการผลิต
น้ำนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5 (น. 164-168), กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง.
วรรณลักษณ์ ถาวร และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. (2557). คุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งหลังการละลายจาก
การใช้ Egg-yolk 20% ของไข่ ไก่ ไข่ เป็ ด และไข่ น กกระทาในน้ ำ ยาเจื อ จาง MJ-Ex2TM.
วารสารสัตวศาสตร์แห่ งประเทศไทย. 1(พิเศษ 2): 79-82. (นำเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อ.
เมือง จ.เชียงใหม่)
วรรณลักษณ์ ถาวร และ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. (2557). คุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งหลังการละลายจาก
การใช้น้ำยาเจือจาง MJ-Ex2. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ งที่ 52
(น.140-144), 4-7 กุมภาพันธ์ 2557, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ วรรณลักษณ์ ถาวร. (2557). การพัฒนาอุปกรณ์การเหนี่ยวนำการเป็นสัด
เพื่อใช้กำหนดเวลาการผสมเทียม. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (พิเศษ 2): 87-90.
(นำเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรม
เซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่)
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ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ วราภรณ์ จันทร์วงศ์. (2556). การเพิ่มมูลค่าเนื้อโค
พื้ น เมื องลู ก ผสมและเนื้ อโคนมคั ดทิ้ งด้ วยการผลิ ตเป็ น ผลิต ภั ณ ฑ์ แบบตะวัน ตกและแบบ
พื้นบ้านของไทยและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ. ใน การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4 (น.30-34), 19 กรกฏาคม 2556, โรงแรม
รามาการ์เด้นส์, กรุงเทพมหานคร.
วราภรณ์ จันทร์วงศ์ ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ และ วิวัฒ น์ พัฒ นาวงศ์ . (2556). คุณ ภาพซากและ
รายได้จากไก่ประดู่หางดำภายใต้การจัดการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันแบบของเกษตรกรใน 3 พื้นที่
ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่. ใน การประชุมวิชาการวิทยศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4
(น. 17-22), 19 กรกฏาคม 2556, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, กรุงเทพมหานคร.
วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ วราภรณ์ จันทร์วงศ์ วรรณลักษณ์ ถาวร และ เพทาย พงษ์เพียจันทร์. (2556).
คุณ ภาพของน้ำเชื้อโคแช่แข็งหลังการละลายจากการใช้น้ำยาเจือจาง Egg-Yolk Tris และ
MJ-Ex™. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 44: (1 พิเศษ): 335-338.
10. ผลงานอืน่ ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งสาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

นายมงคล ยะไชย
Mr.Mongkol Yachai
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : mongkkol_yc@mju.ac.th

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปร.ด.
เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม.
เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.
เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.
2552
2546
2543

3. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
1. โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
2. การจัดการฟาร์มสุกร
3. ปศุสัตว์อินทรีย์
4. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
2559
2553 - 2558

ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
1. การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ. 2557. (ผู้รว่ ม
วิจัย)
2. Effective utilization of corn by-products by Pleurotus eryngii cultivation and
broiler feed additive production. 2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
3. การใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหลือจากการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ.
2555.
(หัวหน้าโครงการย่อย)
4. วิธีการใหม่ในการเพาะเลีย้ งเห็ดหัวลิงโดยการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์. 2555. (ผู้ร่วม
วิจยั )
5. ผลของวิธกี ารเพาะเลี้ยงต่อการผลิตสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทอง. 2555. (ผู้ร่วมวิจัย)
6. การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงเป็ดไข่และไก่พนื้ เมือง
ของเครือข่ายปศุสัตว์อนิ ทรีย์เชียงใหม่. 2554. (หัวหน้าโครงการ)
6. ผลงานวิจยั (5 ปีย้อนหลัง)
วรรณพร ทะพิงค์แก มงคล ยะไชย และ ธัญญา ทะพิงค์แก. 2557. การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จาก
การเพาะเห็ ดเป็ นสารเสริ ม ในอาหารไก่ เ นื้ อ (รายงานผลการวิ จั ย ). เชี ย งใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Tapingkae, W., Pakdee, S., Yachai, M., and Visessanguan W. 2016. Isolation and
characterization of lipase producing bacteria for potential application in
piglet feed. Anim. Nutr. Feed Techn. 16: 83-95.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปียอ้ นหลัง)
วรรณพร ทะพิ ง ค์ แ ก กนกทิ พ ย์ ปั ญ ญาไชย กั ล ยาณี ศรี จั น ทร์ และ มงคล ยะไชย. (2560).
คุ ณ สมบั ติ เชิ งหน้ าที่ ข องกากถั่ ว เหลื อ งหมั ก โดยเชื้ อ Bacillus subtilis PN76. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. 48(2 พิเศษ): 613-619.
กัลยาณี ศรีจันทร์ วรรณพร ทะพิงค์แก และ มงคล ยะไชย. (2559). คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเยื่อหุ้ม
เมล็ดกาแฟ และผลต่อจุลินทรีย์ในไส้ติ่งของไก่เนื้อ. วารสารแก่นเกษตร. 44(พิเศษ 2): 735742.

168
ชัยวัฒน์ อาจิน มงคล ยะไชย ธัญญา ทะพิงค์แก ประจิตต์ อุดหนุน และ วรรณพร ทะพิงค์แก.
(2559). ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่ าสีทองในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและ
จุลินทรีย์ในไส้ตันของไก่ไข่. วารสารแก่นเกษตร. 44(พิเศษ 2): 647-653.
พิมพร คำทวี วรรณพร ทะพิงค์แก และ มงคล ยะไชย. (2559). ผลของการเสริมไฟเตสที่ผลิตจาก
เชื้ อ Bacillus subtilis PDS2-9 ต่ อ การย่ อ ยได้ ใ นหลอดทดลอง สมรรถภาพการ
เจริญเติบโต และสุขภาพของลูกสุกรหลังหย่านม. วารสารแก่นเกษตร. 44(พิเศษ 2): 713719.
ภควัต ยินดี ทศพล มูลมณี มงคล ยะไชย ประจิตต์ อุดหนุน และ วรรณพร ทะพิงค์แก. (2559).
ผลของการเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต
และสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กในไก่ไข่. วารสารแก่นเกษตร. 44(พิเศษ 2): 182-188.
วรรณพร ทะพิงค์แก สุรีรัตน์ ถือแก้ว และ มงคล ยะไชย. (2557). ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยโดยรวม
จากวัสดุ เพาะเห็ ดนางรมต่ อค่าการย่อยได้ในหลอดทดลองและการใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ของ
โภชนะในอาหารไก่เนื้อ. วารสารเกษตร. 30(2): 171-180.
9. ผลงานวิจัยทีพ่ ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปียอ้ นหลัง)
กนกทิพย์ ปัญญาไชย มงคล ยะไชย ประจิตต์ อุดหนุน และ วรรณพร ทะพิงค์แก. (2558). ผลของ
การเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ต่อประสิทธิภาพการผลิต สี และปริมาณ
คอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 189192. (นำเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558,
โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
ชัยวัฒน์ อาจิ น วรรณพร ทะพิงค์แก ธัญ ญา ทะพิงค์แก ประจิตร อุดหนุน และ มงคล ยะไชย.
(2558). ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคอล
เลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย 2(พิเศษ 1): 183-188.
(นำเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรม
หรรษา เจบี, สงขลา)
มงคล ยะไชย วรรณพร ทะพิงค์แก ธัญญา ทะพิงค์แก และ ศุภชัย ศรีธิวงค์. (2558). ผลของการ
เสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและจุลิ นทรีย์ในลำไส้ใหญ่ของ
ไก่เนื้อ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 267-270. (นำเสนอในการประชุม
วิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
พิมพร คำทวี มงคล ยะไชย และ วรรณพร ทะพิงค์แก. (2558). การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์
ไฟเตสสำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 241244. (นำเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558,
โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
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กัตติกา กันทะด้วง วรรณพร ทะพิงค์แก และ มงคล ยะไชย. (2557). ผลของการใช้เห็ดถั่งเช่าสีทอง
เพื่อทดแทนสารเร่งการเจริญเติบโตที่เป็นยาปฏิชีวนะต่อสมรรถนะการผลิตและจุลินทรีย์ใน
ลำไส้ใหญ่ของไก่เนื้อ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1(1): 41-44. (นำเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน, เชียงใหม่)
กัลยาณี ศรีจันทร์ วรรณพร ทะพิงค์แก และ มงคล ยะไชย. (2557). ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ด
กาแฟในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและการตอบสนองภูมิคุ้มกันของไก่. วารสารสัตวศาสตร์
แห่งประเทศไทย. 1(1): 33-36. (นำเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3,
8-10 เมษายน 2557, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, เชียงใหม่)
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
กนกทิพย์ ปัญญาไชย และ มงคล ยะไชย. 2557. บทบาทของผนังเซลล์ยสี ต์ในการเป็นสารเสริมอาหาร
สัตว์. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 1 (2) : 1-10.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งสาขาวิชา
หน่วยงานทีส่ ังกัด

นายจำรูญ มณีวรรณ
Mr. Chamroon Maneewan
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : chamroon@mju.ac.th

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
Ph.D
Animal Science
Ehime University, Japan
วท.ม.
เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทษ.บ. เทคโนโลยีการผลิตสุกร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

พ.ศ.
2557
2542
2530

3. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
1. การผลิตสุกร
2. การจัดการฟาร์มสุกร
3. การผลิตกระต่าย
4. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

2530

นักสัตวบาล ทองเสงี่ยมฟาร์ม จังหวัดเชียงราย

2532

นักวิชาการสัตวบาล สาขาสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์
คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
อาจารย์ประจำสาขาสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์
คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2545
2551 - ปัจจุบนั
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
6. ผลงานวิจยั (5 ปียอ้ นหลัง)
ไม่มี
7. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Maneewan, C., Mekbungwan, A., Charerntantanakul, W., Yamauchi, K., & Yamauchi, K.
E. (2014). Effects of dietary Centella asiatica (L.) urban on growth
performance, nutrient digestibility, blood composition in piglets vaccinated
with Mycoplasma hyopneumoniae. Animal Science Journal, 85(5), 569-574.
Maneewan, C., Mekbungwan, A., Yamauchi, K., & Edashige, K. (2014). Assessment of
mixed minerals by observing intestinal epithelial cell alterations in piglets.
American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 9(2), 137-143.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
วศิน เจริญตัณธนกุล วิลาวรรณ เรือนสิทธิ์ ประภาพร ผาวันดี ณภัทชา อุทิศสาร ปีวรา กันทา และ
จำรู ญ มณี ว รรณ. (2560). รายงานเบื้ อ งต้ น ความชุ ก ของสุ ก รที่ มี แ อนติ บ อดี ต่ อ เชื้ อ
Mycoplasma hyopneumoniae ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัย
และส่งเสริมวิชาการเกษตร. 34(3): 24-30.
9. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปียอ้ นหลัง)
ไม่มี
10. ผลงานอืน่ ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งสาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วท.ด.
อายุรศาสตร์สัตวแพทย์
วท.ม.
อายุรศาสตร์สัตว์ปีก
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์

นางสาวกฤดา ชูเกียรติศิริ
Miss Kridda Chukiatsiri
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : kridda003@hotmail.com

ชื่อสถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.
2555
2550
2547

3. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
1. โรคสัตว์
2. แบคทีเรียวิทยา
3. สัตว์ปีก
4. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

2547

นักวิจัยศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2555 - ปัจจุบนั

อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
6. ผลงานวิจัย (5 ปียอ้ นหลัง)
กฤดา ชูเกียรติศิริ จำเนียร ยศราช มานิตย์ เทวรักษ์พิพักษ์ และ ประภากร ธาราฉาย. (2557).
การใช้สมุนไพรในการกำจัดพยาธิภายในของไก่พื้นเมื อง (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
7. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
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. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Vathsana phonexai บัวเรียม มณีวรรณ์ ทองเลียน บัวจูม และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2560). การใช้
สารสกั ด หยาบบอระเพ็ ด เป็ น สารเสริ ม ในอาหารไก่ พื้ น เมื อ งพั น ธุ์ ป ระดู่ ห างดำ. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. 48(2 พิเศษ): 55-61.
ตวงสิทธิ์ ยะนิล นิรันดร์ พลธี กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริมพริกป่น
(Capsicum frutescens Linn.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและคุณภาพซาก
ของไก่พนื้ เมืองพันธุป์ ระดู่หางดำ. วารสารแก่นเกษตร. 44(พิเศษ 1): 459-464.
ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ สิทธิชัย ส่งชัย กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริมผลส้ม
แขกป่ น (Garcinia cambogia Desr.) ในอาหารต่ อ สมรรถนะในการให้ ผ ลผลิ ต และ
องค์ประกอบซากของไก่กระทง. วารสารแก่นเกษตร. 44(พิเศษ 1): 465-470.
อภิรดี นาคสูงเนิน จิตรกร กลาบกลาง กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริม
กากงาดำ (Sesamum indicum L.) ในอาหารต่ อ สมรรถนะในการให้ ผ ลผลิ ต และ
องค์ประกอบซากของไก่กระทง. วารสารแก่นเกษตร. 44(พิเศษ 1): 523-470.
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9. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปียอ้ นหลัง)
ครรชิต ชมภูพันธ์ บัวเรียม มณีวรรณ์ นรินทร์ ทองวิทยา และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. (2558). ผลผลิตและ
องค์ประกอบทางเคมี ของแหนแดงแห้ งและหมั กเพื่ อเป็ นแหล่งอาหารโปรตี นในอาหารไก่ .
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2(พิเศษ 1): 313-316. (นำเสนอในการประชุมวิชาการ
สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา)
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. ผลงานอืน่ ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งสาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

นายจุฬากร ปานะถึก
Mr. Julakorn Panatuk
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5432 โทรสาร : 0-5335-3830
E-mail Address : panatuk@gmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปร.ด.
สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*หมายเหตุ : เรียนโทควบเอกได้คุณวุฒิปริญญาเอก

พ.ศ.
2556
2551

3. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
1. วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
2. โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
4. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

2556 – ปัจจุบนั

อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
6. ผลงานวิจยั (5 ปีย้อนหลัง)
จุฬากร ปานะถึก. (2557). การศึกษาสารสกัดจากเมล็ดลำไยเพื่อใช้ในการยึดอายุการเก็บรักษาเนื้อ
สุกร (รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
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7. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
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. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ธัญ ญรัตน์ รู้หลัก ญาณิ น โอภาสพั ฒ นกิจ อานนท์ ปะเสระกัง และ จุฬ ากร ปานะถึก. (2560).
อิทธิพลของระดับพลังงานร่วมกับการเสริมกากน้ำตาลในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือกและซัง
ข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและจลน์ศาสตร์การผลิตแก็ส
ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48(2 พิเศษ): 739-747.
จุฬากร ปานะถึก มัณฑนา ทองนิ่ม พัชรี สมรักษ์ กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย.
(2560). ผลของการใช้สารสกัดจากเมล็ดลำไยและเมล็ดมะขามในการรั กษาคุณภาพเนื้อโค
ภายใต้การจัดเก็บโดยการแช่เย็น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(2 พิเศษ): 868-874.
ถนอม ทาทอง และ จุ ฬ ากร ปานะถึ ก . (2559). ผลของการเสริ ม เปลื อ กฟั ก ข้ า ว (Momordica
cochinchinensis) ในอาหารต่อสมรรถนะในการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ
ของนกกระทาญีป่ ุ่น. วารสารแก่นเกษตร. 44(พิเศษ 2): 554-562.
ถนอม ทาทอง จุ ฬ ากร ปานะถึ ก สุ ท ธิ พ งศ์ อุ ริ ย ะพงศ์ ส รรค์ และ ชนะชั ย บุ ญ เพิ่ ม . (2559).
การศึกษาสถานการณ์การส่งออกโคเนื้อและกระบือผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จังหวัด
นครพนม. วารสารแก่นเกษตร. 44(พิเศษ 1): 454-458.
ตวงสิทธิ์ ยะนิล นิรันดร์ พลธี กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริมพริกป่น
(Capsicum frutescens Linn.) ในอาหารต่อสมรรถนะในการให้ผลผลิตและคุณภาพซาก
ของไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ. วารสารแก่นเกษตร. 44(พิเศษ 1): 459-464.
ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ สิทธิชัย ส่งชัย กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริมผลส้ม
แขกป่ น (Garcinia cambogia Desr.) ในอาหารต่ อ สมรรถนะในการให้ ผ ลผลิ ต และ
องค์ประกอบซากของไก่กระทง. วารสารแก่นเกษตร. 44(พิเศษ 1): 465-470.
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อภิรดี นาคสูงเนิน จิตรกร กลาบกลาง กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. (2559). การเสริม
กากงาดำ (Sesamum indicum L.) ในอาหารต่ อ สมรรถนะในการให้ ผ ลผลิ ต และ
องค์ประกอบซากของไก่กระทง. วารสารแก่นเกษตร. 44(พิเศษ 1): 523-470.
9. ผลงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปียอ้ นหลัง)
รชานนท์ ธนภัทรพงศ์ บัวเรียม มณีวรรณ์ ทองเลียน บัวจูม อัจฉรา แกล้วกล้า และ จุฬากร ปานะถึก.
(2560). ผลของผงถ่ านกั มมั นต์ จากกากกาแฟในอาหารไก่ ไข่ ต่ อผลผลิ ตไข่ และคุ ณ ภาพไข่ .
ใน การประชุมวิชาการประจำปี 2560 (น. 90-95), 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
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 1419). 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.
10. ผลงานอืน่ ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
ไม่มี
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เอกสารแนบ 5
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 252/2559 เรือ่ ง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

179
เอกสารแนบ 6
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
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เอกสารแนบ 7
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

181
เอกสารแนบ 8
รายงานกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
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เอกสารแนบ 9
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
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เอกสารแนบ 10
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข
เพื่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

216

217
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เอกสารแนบ 11
บันทึกความร่วมมือกับ Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
ความร่วมมือทางวิชาการ
คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Animal Science, Universitas
Gadjah Mada, Indonesia ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร
สายวิชาการ

219

220

221
เอกสารแนบ 12
บันทึกความร่วมมือกับ Vietnam National University of Agriculture, Vietnam
ความร่วมมือทางวิชาการ
คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Vietnam National University of
Agriculture, Vietnam ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสาย
วิชาการ

222

223
เอกสารแนบ 13
บันทึกความร่วมมือกับ National Chung Hsing University, Taiwan
ความร่วมมือทางวิชาการ
คณะสั ต วศาสตร์ มี ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ National Chung Hsing University,
Taiwan
ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสาย
วิชาการ

224

225

226

227
เอกสารแนบ 14
บันทึกข้อตกลงกับ National Chia Yi University, Taiwan
ความร่วมมือทางวิชาการ
คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ National Chia Yi University, Taiwan ใน
ด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ

228

229

230

231
เอกสารแนบ 15
บันทึกความร่วมมือกับ National Ping Tung University of Science and Technology, Taiwan
ความร่วมมือทางวิชาการ
คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ National Ping Tung University of
Science and Technology, Taiwan ในด้านวิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากรสายวิชาการ
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เอกสารแนบ 16
บันทึกความร่วมมือกับ National I-lan University, Taiwan
ความร่วมมือทางวิชาการ
คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ National I-lan University, Taiwan ในด้าน
วิชาการ การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ
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เอกสารแนบ 17
บันทึกข้อตกลงกับ Kagawa University, Japan
ความร่วมมือทางวิชาการ
คณะสัตวศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Kagawa University, Japan ในด้านวิชาการ
การเรียน และงานวิจัยในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ และร่วมทำงานวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัย
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