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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
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Master of Science Program in Animal Science

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
Master of Science (Animal Science)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
M.Sc. (Animal Science)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 มีค่าเทียบเท่า 36
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1 /2563 วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ...... / ....... วันที่ ..... เดือน ....... พ.ศ. .........
สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ. ........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รจะได้ รั บ การเผยแพร่ ว่ า เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เป็นอาจารย์หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษา
8.2 หน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
8.3 หน่ วยงานเอกชน เช่น สัตวบาลประจาฟาร์ม นักวิช าการอาหารสัตว์ ฝ่ายส่ งเสริมการขาย ฝ่ ายขึ้น
ทะเบียนยา และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ควบคุมคุณภาพของสินค้าทางด้านปศุสัตว์
8.4 ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นางสาวพรพรรณ แสนภูมิ
เลขประจาตัวประชาชน 3-3099-01858-XX-X
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Animal Nutrition) Universiti Putra Malaysia, Malaysia (2012)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543)
9.2 นางสาวจารุณี เกษรพิกุล
เลขประจาตัวประชาชน 3-1005-01344-XX-X
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Pharmacy) Chiang Mai University, Thailand (2009)
ส.ม. (การสาธารณสุขทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552)
สพ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
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9.3 นางสาวสุภาวดี มานะไตรนนท์
เลขประจาตัวประชาชน 3-7301-01465-XX-X
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ Dr.nat.techn. (Animal Breeding) University of Natural Resources and Applied Life
Sciences, Austria (2009)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2545)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
9.4 นางสาวกฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ
เลขประจาตัวประชาชน 3-6001-01072-XX-X
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541)
9.5 นายอรรถพล เทียนทอง
เลขประจาตัวประชาชน 1-7699-00121-XX-X
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Animal Science) National Chung Hsing University, Taiwan (2015)
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2552)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 3 ถนนชะอา-ปราณบุรี ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1) การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีการกาหนดการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งใน ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ ประเทศสามารถ
ยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไก
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกันจาเป็นต้องพัฒนาปัจจัย สนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้ นฐานทางเศรษฐกิจ
เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการ เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับ
ประชาคมโลก และรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต
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2) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิ ศทางวิช าการระดับนานาชาติโดยเน้น การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติในการให้บริการ
ทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการ
แลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และ
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค
3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและสภาพการผลิต
ทางด้านปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สา มารถตอบ
โจทย์ปัญหาระดับชาติ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางปศุสัตว์ให้ผ่านมาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้กับประเทศได้ สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
รวมทั้งเพื่อรองรับความมั่นคงด้านอาหารที่เป็นผลผลิตมาจากปศุสัตว์
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1) การวิจัยและพัฒ นาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เป็นกุญแจสาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตของคน ทาให้เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ
มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน แต่สาหรับประเทศไทยการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ในระดับต่า
2) สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการ
ดาเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มสาคัญที่ทาให้มีการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง สาหรับคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยั งมี
ปัญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่า และส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม
และไม่ตระหนักถึงความสาคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ
3) ความตื่นตัวด้านความปลอดภัยด้านอาหาร การรักษาสุขภาพ และผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม มี
ผลต่อการกาหนดและการกากับดูแลมาตรฐานด้านกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพ ผลผลิตทางด้านปศุสัตว์
รวมทั้ งการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลผลิ ต จากภาคอุ ต สาหกรรมปศุ สั ต ว์ เป็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมอื่นจานวนมาก การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือกระบวนการจึงมีผลกระทบกิจกรรมอื่นจานวนมาก
จึงต้องมีการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
พัฒ นาหลักสู ตรให้ ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกาลั งคนที่มีความรู้ ความเป็นเลิศ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ และ เทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ ด้านพันธุ์สัตว์ อาหาร
สัตว์ กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการผลผลิตจากฐานการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานผลผลิตจากสัตว์ ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการ ผลผลิตอาหารที่ปลอดภัย เพื่อการ
ผลิตสัตว์และเพิ่มมูลค่าที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม การพัฒนา นวัตกรรมเพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์
นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง ในระดับประเทศ และระดับสากล
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยมุ่ง
สู่ความเป็น เลิศทางด้านวิชาการนั้ น คณะสั ตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจึงจาเป็นต้องมีปณิธานในการส ร้าง
บัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ โดยสามารถบูรณาการความรู้เชิงสหวิทยาการในการทาวิจัย และสามารถนา
ความรู้ไปถ่ายทอดและแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่นได้
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ /ภาควิชาอื่น ดังนี้
ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านสัตวศาสตร์ สามารถประยุกต์ บูรณาการความรู้และ
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนา ทั้งภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม และชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้ความสาคัญ
กับกระบวนการผลิตมหาบัณฑิตทางสัตวศาสตร์ที่ตระหนักถึงปัญหาของเกษตรกร และสามารถนาปัญหาดังกล่าวมาเป็น
โจทย์ในการทาการวิจัยบนพื้นฐานของความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทักษะในการปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งเน้น
ผลิตมหาบัณฑิตทางสัตวศาสตร์ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ
1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และปฏิบัติทางสัตวศาสตร์ โดยสามารถ
ประยุกต์ความรู้ และการจัดการสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาทั้ง
ภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม และชุมชน โดยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีภาวะ
ผู้นาในการประกอบวิชาชีพ และการทางานร่วมกับผู้อื่น
1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs
ลาดับที่

PLO1

PLO2

PLO3

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs)

สามารถอธิบายหลักการดูแล
สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย
ได้
สามารถอธิบายหลักสวัสดิภาพและ
จรรยาบรรณในการเลี้ยงและดูแลสัตว์
เศรษฐกิจได้
สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการ
ฟาร์มปศุสัตว์สมัยใหม่ได้

Cognitive Domain
Psychomotor Affective
(Knowledge)
Domain
Domain
(Bloom’sTaxonomy(Revised)
(Skills)
(Attitude)
R U Ap An E C
S
At
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ลาดับที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs)

Cognitive Domain
Psychomotor Affective
(Knowledge)
Domain
Domain
(Bloom’sTaxonomy(Revised)
(Skills)
(Attitude)
R U Ap An E C
S
At

PLO4

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เชิงวิชาการได้

PLO5
สามารถประยุกต์ใช้หลักการปรับปรุง

พันธุ์สัตว์ได้
PLO6
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน

อาหารสัตว์สาหรับสัตว์เศรษฐกิจได้
PLO7
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะ


ผู้นาและผู้ตามได้
PLO8
สามารถเลือกใช้หลักการวิจัยและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการทาวิจัย
ทางด้านสัตวศาสตร์ได้
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ
หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ “Affective Domain” ตามความเหมาะสม
1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและ
ปฏิบัติทางสัตวศาสตร์เชิงลึก สามารถ
ประยุกต์ความรู้ และการจัดการสมัยใหม่
ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาทั้งภาครัฐ
เอกชน อุตสาหกรรม และชุมชน โดยเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มี
ภาวะผู้นาในการประกอบวิชาชีพ และ
การทางานร่วมกับผู้อื่น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลา 5 ปี

กลยุทธ์
1. มีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา
ปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
2. นาข้อมูลการประเมินหลักสูตร
และความต้องการของหน่วยงาน
องค์กร และสถานประกอบการเพื่อ
มาพัฒนาหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. มคอ.5 และ มคอ.7
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
3. รายงานการประชุมจากผู้ใช้
บัณฑิตและศิษย์เก่า
4. ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้มหาบัณฑิตและความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
มหาบัณฑิตในหลักสูตร
2. แผนพัฒนาด้านการวิจัย ภายใน 5 ปี 1. การวิจัยในเชิงบูรณาการศาสตร์ ร้อยละของงานวิจัยที่สามารถ
เพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม
บูรณาการศาสตร์ของบุคลากรและ
ด้านสัตวศาสตร์
นักศึกษา
2. พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
บูรณาการศาสตร์ความเข้าใจ
ภาพรวมของระบบการผลิตสัตว์
ของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพส่งเสริมอาจารย์ในการ สนับสนุนอาจารย์ให้ทางานวิจัย
ปริมาณงานวิจัยและบริการวิชาการ
ทางานวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่ และบริการวิชาการแก่องค์กร
ต่อจานวนอาจารย์ในหลักสูตร
องค์กรภายนอกภายใน 5 ปี
ภายนอก
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จั ด การศึ ก ษาระบบทวิภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนธันวาคม – เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนเมษายน – มิถุนายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.1.1 แผน ก แบบ ก 1 มีเงื่อนไขดังนี้
(1) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.0 หรือ
(2) มีประสบการณ์ในการทางานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
(3) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2.2.1.2 แผน ก แบบ ก 2 มีเงื่อนไขดังนี้
(1) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
(2) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมวิชาในสาขาสัตวศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.5 หรือ
(3) มีประสบการณ์ในการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
(4) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2.2.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ไม่เพียงพอ
2.3.2 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 มีการจัดการเรียนการสอนเสริมภาษาอังกฤษในระหว่างภาคการศึกษา โดยเน้นการเรียนการสอน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการฟัง พูด อ่านจับใจความ และการเขียนบทความทางวิชาการ รวมไปถึงการสนับสนุนทุนการศึกษา
สาหรับการไปทาวิจัยหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2.4.2 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาแผนการเรียน และการใช้ชีวิตในระดับบัณฑิตศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 1
ชั้นปีที่
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ชั้นปีที่ 1
2
2
2
2
ชั้นปีที่ 2
2
2
2
รวม
2
4
4
4
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2
2
2
แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

ปี 2563
3
3
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
3
3
3
3
3
3
6
6
6
3
3
3

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
ค่าบารุงการศึกษา
180,000
360,000 360,000
360,000
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
180,000
360,000 360,000
360,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
30,000
50,000
50,000
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
20,000
40,000
40,000
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
7,200
14,400
14,400
รวม (ก)
57,200
114,400
114,400

ปี 2567
2
2
4
2

ปี 2567
3
3
6
3

2567
360,000

360,000

2566

2567

50,000
40,000
14,400
114,400

50,000
40,000
14,400
114,400

มคอ. 2
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หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
ค่าสารเคมี
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

25,000
25,000
82,200
5
16,440

25,000
25,000
139,400
10
13,940

25,000
25,000
139,400
10
13,940

2566

2567

25,000
25,000
139,400
10
13,940

25,000
25,000
139,400
10
13,940

2.7 ระบบการศึกษา
[] แบบชั้นเรียน
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
[ ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
[ ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2561
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
มีค่าเทียบเท่า
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
(1) วิทยานิพนธ์
(มีค่าเทียบเท่า)
(2) หมวดวิชาบังคับ
(ไม่นับหน่วยกิต)
(3) สัมมนา
(ไม่นับหน่วยกิต)
แผน ก แบบ ก 2
(1) หมวดวิชาบังคับ
(2) หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
(3) วิทยานิพนธ์
(มีค่าเทียบเท่า)
(4) สอบประมวลความรู้

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
710 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก
หมายถึง
ระดับการศึกษา
5
หมายถึง
ระดับปริญญาโท
เลขตัวที่สอง หมายถึง
กลุ่มของรายวิชา
0
หมายถึง
วิชาบังคับ
1-3
หมายถึง
วิชาเลือก
9
หมายถึง
วิทยานิพนธ์
เลขตัวที่สาม หมายถึง
ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี ค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)
และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จานวนหน่วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
3.1.3.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต
710 591
วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จานวน 3 หน่วยกิต
710 503
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์
(Research Methodology in Animal Science)
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

3*(3-0-6)
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13
710 506
710 507

710 501
710 502
710 503
710 504
710 505
710 506
710 507
710 508

วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
สัมมนา 1
(Seminar I)
สัมมนา 2
(Seminar II)

จานวน 2 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต
การผลิตสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์และการจัดการฟาร์ม
(Animal Production, Organic Livestock and Farm Management)
เซลล์และชีววิทยาการเจริญ
(Cellular and Developmental Biology)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์
(Research Methodology in Animal Science)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
(Advanced Animal Breeding)
การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
(Feed manufacturing and feed technology)
สัมมนา 1
(Seminar I)
สัมมนา 2
(Seminar II)
ปัญหาพิเศษ
(Special Problem)

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
710 511
พันธุศาสตร์โมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(Molecular Genetics in Animal Breeding)
710 512
การประเมินพันธุกรรมในสัตว์
(Animal Genetic Evaluation)
710 513
สรีรวิทยาเปรียบเทียบการให้น้านม
(Comparative Physiology of Lactation)
710 514
สรีรวิทยาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์
(Physiology and Applied Biotechnology for Animal Reproduction)
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

14
710 515
710 516
710 517
710 518
710 519
710 520
710 521
710 522
710 523
710 524

710 592

สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง
(Digestive Physiology of Domestic Animals)
เทคนิควิจัยทางโภชนศาสตร์สัตว์
(Research Technique in Animal Nutrition)
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
(Advanced Ruminant Nutrition)
โภชศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
(Advanced Non-Ruminant Nutrition)
การพัฒนาการทาฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
(Organic Livestock Farming Development)
การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้า
(Forage and Pasture Utilization)
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์
(Animal Product Processing Technology)
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
(Advanced Meat Science)
เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1
(Selected Topics in Animal Science I)
เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2
(Selected Topics in Animal Science II)
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

มคอ. 2
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
รหัสวิชา
710 503
710 506

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์
สัมมนา 1
รวมจานวน

* นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3*(3-0-6)
1*(1-0-2)
0

15
รหัสวิชา
710 507
710 591

รหัสวิชา
710 591

รหัสวิชา
710 591

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนา 2
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน

มคอ. 2
จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
1*(1-0-2)
12
12

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
12
12

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
12
12

แผน ก แบบ ก 2

รหัสวิชา
710 501
710 502
710 503
710 504
710 506

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
การผลิตสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์และการจัดการฟาร์ม
เซลล์และชีววิทยาการเจริญ
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
สัมมนา 1
รวมจานวน

* นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
13

16
รหัสวิชา
710 505
710 507
710 508

รหัสวิชา
710 592

รหัสวิชา
710 592

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
สัมมนา 2
ปัญหาพิเศษ
วิชาเลือก
รวมจานวน

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน

มคอ. 2
จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
6
11

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
6
6

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
6
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
710 501

การผลิตสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์และการจัดการฟาร์ม
3(3-0-6)
(Animal Production, Organic Livestock and Farm Management)
การจั ด การปศุ สั ต ว์และการป้ อ งกัน โรค หลั ก การและสวัส ดิ ภ าพสั ตว์ ในการจัด การฟาร์ม
ปศุสัตว์อินทรีย์ การจัดการเพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการของเสีย
จากฟาร์มปศุสัตว์ นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์ การทาบัญชีฟาร์ม มาตรฐานฟาร์มที่เกี่ยวข้องและการ
ตรวจสอบย้อนกลับ การประกันคุณภาพผลผลิตภายใต้สวัสดิภาพสัตว์
มีทัศนศึกษาหรือกรณีศึกษา

710 502

เซลล์และชีววิทยาการเจริญ
3(3-0-6)
(Cellular and Developmental Biology)
หลั ก การทางเซลล์ วิ ท ยาและชีว วิท ยาการเจริญ โครงสร้างและหน้ าที่ ของเซลล์ ในระดั บ
โมเลกุล การควบคุมการแสดงออกของยีน พื้นฐานด้านเซลล์และโมเลกุลในการเจริญของตัวอ่อน ผล
ของพั น ธุ ก รรมและสิ่ งแวดล้ อ มต่ อ การเจริ ญ ของสั ต ว์ การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ด้ า นเซลล์ แ ละ
ชีวโมเลกุลในทางสัตวศาสตร์

710 503

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์
3(3-0-6)
(Research Methodology in Animal Science)
ระเบี ย บวิธีวิจัย ที่ ใช้ในงานวิจัยทางสั ตวศาสตร์ การประยุกต์ห ลั กการทางสถิติในการวาง
แผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ กรณีศึกษา
ข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์สัตวศาสตร์

710 504

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
3(2-3-4)
(Advanced Animal Breeding)
พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ พันธุศาสตร์ประชากร ความสาคัญของพันธุประวัติในการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ เลือดชิดและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและการประเมินผล วิธีการ
คั ด เลื อ กและการปรั บ ปรุ งทางพั น ธุ ก รรมที่ ค าดหวั ง ระบบการผสมพั น ธุ์ ยี น หลั ก และคิ ว ที แ อล
เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกแบบต่าง ๆ
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710 505

การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-3-4)
(Feed Manufacturing and Feed Technology)
การผลิตอาหารสัตว์และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ในระบบอุตสาหกรรม การเลือกทาเล
ที่ตั้ง หลักการออกแบบและการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ การวางแผนการผลิ ตส าหรับสินค้า
อาหารสัตว์และการจัดห่วงโซ่อุปทาน วัตถุดิบอาหารสัตว์และการแบ่งประเภท การประเมินคุณค่า ทาง
โภชนะและการย่อยได้ ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ การแปรรูปอาหารสัต ว์และการเตรียมและการจัดการ
วัตถุดิบสาหรับการผลิตอาหารสัตว์ กระบวนการแปรรูปอาหารสัตว์และเทคนิคการใช้เครื่องมือแบบ
ต่าง ๆ การรับ และการเก็บรักษาวัตถุดิบของผสมพรีมิกซ์ การแปรรูปวัตถุดิบ การผสมอาหาร การ
อัดเม็ด การเอกซ์ทรูด การอบแห้งอาหารและทาให้เย็น การบรรจุ การลาเลียงวัสดุ ระบบกาจัดฝุ่น
การควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดการคลังสันค้า และความปลอดภัยในโรงงานอาหารสัตว์ ระบบ
การควบคุมคุณภาพ ได้แก่ การสุ่มตัวอย่าง การประเมินองค์ประกอบและคุณภาพของโภชนะวัตถุดิบ
และอาหารส าเร็ จ การตรวจโครงสร้า งและลั ก ษณะภายนอกของวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์และการทดสอบทางเคมี รวมถึงระบบประกันคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (จีเอ็มพี) และ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุม (เฮชเอซีซีพี) ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตอาหารสัตว์
มาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ การบริหารต้นทุนและกาไร
มีทัศนศึกษาหรือการบรรยายพิเศษ

710 506

สัมมนา 1
1(1-0-2)
(Seminar I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U สาหรับแผน ก แบบ ก 1
การตรวจเอกสารและรวบรวมรายงานในหั ว ข้อ ที่ น่าสนใจทั น สมั ย ทางด้านสั ตวศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม หลักสวัสดิภาพและจรรยาบรรณในการเลี้ยงสัตว์ หลักการจัดการฟาร์ม
ปศุสัตว์สมัยใหม่ หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และอาหารสัตว์

710 507

สัมมนา 2
1(1-0-2)
(Seminar II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U สาหรับแผน ก แบบ ก 1
ค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เชิ ง
วิทยาศาสตร์ สามารถเขียน และนาเสนองานวิจัยโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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710 508

ปัญหาพิเศษ
1(0-2-1)
(Special Problem)
วางแผนและดาเนินงานวิจัย ในหัวข้อเฉพาะที่สาคัญและน่าสนใจทางสัตวศาสตร์ ซึ่งต้องเป็น
หัวข้อที่เป็นปัจจุบัน ในลักษณะการนาข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน และเรียบเรียง
เป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักการวิชาการ

710 511

พันธุศาสตร์โมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(3-0-6)
(Molecular Genetics in Animal Breeding)
การปรับ ปรุงพัน ธุ์สั ตว์โดยใช้พันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุศาสตร์สัตว์ เครื่องหมายพันธุกรรม
ความหลากหลายทางพั น ธุกรรมและการประเมินในสั ต ว์เศรษฐกิจและสั ตว์ถูกกักขัง การอนุรัก ษ์
พันธุกรรม การหาลาดับดีเอ็นเอและการวิเคราะห์ การศึกษา จีโนม-ไวด์ แอสโซซิเอชัน การโคลนนิ่ง
ยีน การตัดต่อยีน

710 512

การประเมินพันธุกรรมในสัตว์
3(2-3-4)
(Animal Genetic Evaluation)
ทฤษฎีท างพัน ธุกรรม ประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพั นธุกรรม ประเมิน ค่าทางพั น ธุก รรม
อัลกอลิทึมที่ใช้สาหรับการประเมินค่าทางพันธุกรรม โปรแกรมการวิเคราะห์ค่าทางพันธุกรรม

710 513

สรีรวิทยาเปรียบเทียบการให้น้านม
3(3-0-6)
(Comparative Physiology of Lactation)
สรีรวิทยาของการให้น้านมในสัตว์เลี้ยงลูกด้ว ยนม โครงสร้างและการทางานของต่อมน้านม
ฮอร์โมนที่ควบคุมของการพัฒนาเต้านมและการให้นม เซลล์และกลไกของการสังเคราะห์น้านม เคมีใน
การสังเคราะห์น้านม โรคเต้านมอักเสบและความผิดปกติอื่น ๆ ต่อการทางานของต่อมน้านม

710 514

สรีรวิทยาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์
3(2-3-4)
(Physiology and Applied Biotechnology for Animal Reproduction)
หลักการและกลไกทางสรีรวิทยาสืบพันธุ์สัตว์ การเป็นหนุ่มเป็นสาว การเป็นสัด การผลิตเซลล์
สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การตั้งท้องและการคลอด ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ การส่งสัญญาณระหว่า ง
เซลล์ การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ชี ว ภาพเพื่ อ การปรับ ปรุงประสิ ท ธิ ภ าพการสื บ พั น ธุ์ ปั ญ หาและ
จริยธรรมในการเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
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710 515

สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
(Digestive Physiology of Domestic Animals)
กระบวนการย่อยอาหารและกลไกการดูดซึมในทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องและสัตว์
เคี้ยวเอื้อง ระบบต่อมไร้ท่อและการทางานของต่อมไร้ท่อ ปัจจัยที่มีผลกับการย่อยอาหารของสัตว์
ความสัมพันธ์ของต่อมไร้ท่ อและการทางานของการย่อยอาหาร เอนไซม์และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับ
การย่อยอาหาร

710 516

เทคนิควิจัยทางโภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-4)
(Research Technique in Animal Nutrition)
การประเมินอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเคมีและชีววิธี การวัดสมรรถภาพการผลิต
ของสัตว์ การย่อยได้ การแปลผลงานทดลอง การเขียนและเตรียมต้นฉบับงานทดลองเพื่อการตีพิมพ์

710 517

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Ruminant Nutrition)
การประยุกต์ใช้ประโยชน์และเมแทบอลิซึมของโภชนะในสั ตว์เคี้ยวเอื้อง บทบาทและการ
ควบคุมจุลินทรีย์ต่อการย่อยโภชนะ เทคนิคการวิจัยในการศึกษาทางด้านจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน
การประเมินหาความต้องการโภชนะของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะ สภาพแวดล้อม
และการจัดการต่อคุณลักษณะของสัตว์ เทคนิคการวิจัยทางโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง

710 518

โภชศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Non-Ruminant Nutrition)
โภชนะและความต้ อ งการโภชนะของสั ต ว์ ก ระเพาะเดี่ ย วในแต่ ล ะระยะการให้ ผ ลผลิ ต
เมแทบอลิซึมของโภชนะในสัตว์กระเพาะเดี่ยว การประเมินคุณภาพโปรตีนและความต้องการโปรตีน
ระบบพลังงานและการประเมินความต้องการพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะ สภาพแวดล้อม
และการจัดการต่อคุณลักษณะของสัตว์ การศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านโภชนาการสัตว์กระเพาะเดี่ยว

710 519

การพัฒนาการทาฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
3(3-0-6)
(Organic Livestock Farming Development)
หลักการของปศุสัตว์อินทรีย์ สวัสดิภาพสัตว์กับปศุสัตว์อินทรีย์ การวิจัย และการพัฒนาใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวกับปศุสัตว์อินทรีย์
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710 520

การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้า
3(2-3-4)
(Forage and Pasture Utilization)
บทบาทของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ต่อการผลิตสัตว์ ชนิดของทุ่งหญ้าและพืชอาหารสัตว์ การปลูก
สร้าง และการจัดการทุ่งหญ้า สมดุลพืชอาหารสัตว์ในฟาร์ม การจัดการแทะเล็ม และการเก็บถนอมพืช
อาหารสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพหญ้าแห้งและหญ้าหมัก การผลิตและการจัดการพืชอาหารสัตว์
อินทรีย์ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

710 521

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์
3(2-3-4)
(Animal Product Processing Technology)
หลั กการแปรรูป ผลิ ตภัณ ฑ์ ความส าคัญ และการวิจัยด้านการแปรรูป ผลิ ตภั ณ ฑ์ สั ตว์ การ
ประเมิน คุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูป
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ความปลอดภัย และระบบการประกัน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์

710 522

วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Meat Science)
สถานการณ์ ทางด้านเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สาหรับผู้บริโภค การตลาด และปัญหาในการ
ส่งออก ทั้งของประเทศและโลก โครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของเนื้อ สวัสดิภาพสัตว์และการ
ฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหลังจากสัตว์ตายและคุณภาพของเนื้อ ผล
ของความเครียดและการจัดการสัตว์มีชีวิตก่อนการฆ่าต่อซากและคุณภาพเนื้อ การจัดการซากหลังการ
ฆ่าและคุณภาพเนื้อ มาตรการ สุขอนามัยของเนื้อ การตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมี ชีวเคมี และ
ลักษณะทางฟิสิกส์ของเนื้อ เทคโนโลยีก้าวหน้าที่ใช้ในการแปรรูป เนื้อสัตว์ เทคนิคการทางานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์เพื่อเข้าสู่ความเป็นสากล

710 523

เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Animal Science I)
เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์ ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา

710 524

เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2
3(2-3-4)
(Selected Topics in Animal Science II)
เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์ ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา
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710 591

วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
(Thesis)
การทาวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึกษา การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ

710 592

วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
(Thesis)
การทาวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึกษา การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

1

2

3

4

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ Ph.D. (Animal Nutrition) Universiti Putra
แสนภูมิ
Malaysia, Malaysia (2012)
3-3099-01858-XX-X
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุณี
Ph.D. (Pharmacy)
เกษรพิกุล
Chiang Mai University, Thailand (2009)
3-1005-01344-XX-X
ส.ม. (การสาธารณสุขทั่วไป)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
ศษ.บ. (การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552)
สพ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี Dr.nat.techn. (Animal Breeding)
มานะไตรนนท์
University of Natural Resources and
3-7301-01465-XX-X
Applied Life Sciences, Austria (2009)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2545)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
อาจารย์ ดร. กฤติยา
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
เลิศชุณหะเกียรติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
3-6001-01072-XX-X
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2541)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน ปรับปรุง
15
17

15

17

15

17

15

17
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ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

5

อาจารย์ ดร. อรรถพล เทียนทอง
1-7699-00121-XX-X

Ph.D. (Animal Science) National Chung
Hsing University, Taiwan (2015)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2552)

ลาดับ

1

2

3

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ Ph.D. (Animal Nutrition) Universiti Putra
แสนภูมิ
Malaysia, Malaysia (2012)
3-3099-01858-XX-X
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุณี
Ph.D. (Pharmacy)
เกษรพิกุล
Chiang Mai University, Thailand (2009)
3-1005-01344-XX-X
ส.ม. (การสาธารณสุขทั่วไป)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
ศษ.บ. (การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552)
สพ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี Dr.nat.techn. (Animal Breeding)
มานะไตรนนท์
University of Natural Resources and
3-7301-01465-XX-X
Applied Life Sciences, Austria (2009)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2545)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน ปรับปรุง
15
17

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน ปรับปรุง
15
17

15

17

15

17
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25
ลาดับ

4

5

6

7

8

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

อาจารย์ ดร. กฤติยา
เลิศชุณหะเกียรติ
3-6001-01072-XX-X

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2541)
อาจารย์ ดร. อรรถพล เทียนทอง Ph.D. (Animal Science) National Chung
1-7699-00121-XX-X
Hsing University, Taiwan (2015)
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2552)
อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา สิทธิยะ Ph.D. (Animal Science)
3-6306-00292-XX-X
Ehime University, Japan (2015)
M.S. (Agriculture)
Kagawa University, Japan (2012)
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันท์ ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
เชาว์เครือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552)
3-3099-00223-XX-X
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2540)
อาจารย์ ดร.พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
3-5309-00301-XX-X
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2540)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน ปรับปรุง
15
17

15

17

15

15

15

15

15

15

มคอ. 2

26
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

9

อาจารย์ ดร. ศรัณย์พงศ์
ทองเรือง
3-3499-00618-XX-X

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภัทราพร ภุมรินทร์
3-2002-00347-XX-X

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.
ดร. นรินทร์ ปริยวิชญภักดี
3-1004-00505-XX-X
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล
3-7799-00157-XX-X

12

13

อาจารย์ ดร. ภวัต
เสรีตระกูล
1-1005-00233-XX-X

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2559)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541)
Ph.D. (Animal Science) University of the
Philippines Los Baños, Philippines (2014)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2545)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541)
Ph.D. (Pathobiology)
Mahidol University, Thailand (2007)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน ปรับปรุง
15
15

15

15

15

15

15

15

15

15

สพ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538)
Ph.D. (Pharmacy)
Chiang Mai University, Thailand (2011)
กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549)
น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554)
สพ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
Ph.D. (Cell and Molecular Biology) The University
of Texas at Austin. Texas, USA (2018)
A.B. (Biology) Bowdoin College Maine, USA (2011)

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาที่สามารถบูรณาการความรู้ ทางด้านสัตวศาสตร์
ทั้ งในระดั บ พื้ น ฐานและประยุ ก ต์ เพื่ อ มุ่ งเน้ น ในการแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาทางด้ านการเกษตร ทั้ งภาครัฐ เอกชน
อุตสาหกรรม และชุมชน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ โดยมีทักษะการวิจัยและสามารถ
ทาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านสัตวศาสตร์
(2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนาองค์ความรู้ใหม่ไปพัฒนา และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึง ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึง ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มีการจัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในส่วนของการเลือกวิชาเรียนและการกาหนดหัวข้อเพื่อทา
วิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) การน าเสนอโครงร่างวิทยานิ พนธ์โดยผ่ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการพิจารณาหั วข้อและ
โครงการวิทยานิพนธ์
(2) การสอบวิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(3) แผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือย่างน้อย
ได้ รับ การยอมรับ ให้ ตี พิ มพ์ ในวารสารระดับ ชาติห รือระดับ นานาชาติ ที่มี คุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
นักศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรต้องมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีภาวะผู้นาและผู้ตาม มีความคิดสร้างสรรค์
กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
กาหนดให้มีรายวิชาที่ทากิจกรรมการทางานเป็นกลุ่ม เช่น มีการกาหนด
หั ว หน้ า กลุ่ ม ในการท ารายงาน ตลอดจนให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
นาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ สร้างภาวะผู้นาและการ
เป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม ที่ ดี มี กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม
2. มีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิด กล้าทา
ก าหนดให้ มี ก ารสอนสอดแทรกกรณี ศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาได้ อ อกแบบ
กล้าแสดงออก
กระบวนการแก้ไขปัญหาทางสัตวศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ และมีความสามารถใน
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการสอดแทรกเรื่อง จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์
และความรับผิดชอบ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมต่าง ๆ
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
กลยุทธ์การสอน
หลักสูตร (PLOs)
PLO1: สามารถอธิ บ ายหลั ก การ 1) การนาเสนอด้วยสื่อภาพนิ่ง/วีดีทัศน์
ดู แ ลสภาพแวดล้ อ มในการเลี้ ย ง 2) การนาเสนอรายงาน
สั ต ว์ เศรษฐกิ จ เพื่ อ ผลิ ต อาหารที่ 3) การทัศนศึกษาดูงาน
ปลอดภัยได้

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
1) ทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน
2) การสอบกลางภาค ปลายภาค
3) การทารายงานและการนาเสนอ
ข้อมูล
PLO2: สามารถอธิบ ายหลักสวัส ดิ 1) การนาเสนอด้วยสื่อภาพนิ่ง/วีดีทัศน์
1) ทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
ภาพและจรรยาบรรณในการเลี้ยง 2) การนาเสนอรายงาน
เรียน
และดูแลสัตว์เศรษฐกิจได้
3) การทัศนศึกษาดูงาน
2) การสอบกลางภาค ปลายภาค
4) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาด้านคุณธรรมและ 3) ประเมินด้านจรรยาบรรณการใช้
จรรยาบรรณในการเลี้ยงสัตว์โดยนักศึกษา สัตว์โดยสังเกตจากการตอบคาถาม
สามารถอภิปรายแบบเดี่ยวหรือกลุ่มได้ตาม หรือให้เหตุผลในการแสดงความ
หลักสวัสดิภาพสัตว์
คิดเห็น
4) การทารายงานและการนาเสนอ
ข้อมูล
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(PLOs)
PLO3: สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการฟาร์ม
ปศุสัตว์สมัยใหม่ได้

PLO4: สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิง
วิชาการได้

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
1) การนาเสนอด้วยสื่อภาพนิ่ง/
1) ทาแบบทดสอบก่อนและ
วีดีทัศน์
หลังเรียน
2) กาหนดการอภิปรายกลุ่ม
2) การสอบกลางภาค ปลาย
(Discussion) ร่วมกับอาจารย์
ภาค
เกี่ยวกับหลักการในจัดการปศุสัตว์ 3) ประเมินจากพฤติกรรม
สมัยใหม่
การเรียนรู้
3) การนาเสนอรายงาน
4) ประเมินด้านคุณธรรม
4) การทัศนศึกษาดูงาน
จริยธรรม ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา-เพื่อน
นักศึกษา-ผู้ช่วยสอนและ
ผู้สอน
5) การทารายงาน การ
นาเสนอข้อมูล การอภิปราย
เชิงวิจารณ์ และการตอบ
คาถาม
นาเสนอในรายวิชาสัมมนาและ
1) นักศึกษาสามารถอธิบาย
ปัญหาพิเศษ โดยใช้ทักษะ
งานวิจัยที่ตนเองได้ทาการ
ภาษาอังกฤษ
วิจัยได้อย่างเป็นขั้นตอนโดย
ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ใน
การนาเสนอและ Power
point ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการและสามารถ
สื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ
2) นักศึกษาสามารถตอบ
คาถามโดยใช้ทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษได้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
กลยุทธ์การสอน
หลักสูตร (PLOs)
PLO5 : ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ 1) บรรยายทฤษฎี หลักการการปรับปรุง
หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้
พันธุ์สัตว์
2) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
โดยมอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ทางานจริงในสถานประกอบการ เพื่อฝึก
ประสบการณ์ทักษะด้านวิชาชีพ

มคอ. 2

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
1) การทารายงาน การนาเสนองาน
การอภิปรายและการตอบข้อ
ซักถาม
2) การสังเกตพฤติกรรมการทา
กิจกรรมในชั้นเรียน
3) การปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์
4) การเข้าร่วมกิจกรรม
5) การสอบกลางภาค ปลายภาค
และการสอบย่อย
6) อภิปรายกลุ่ม
PLO6: สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 1) บรรยายทฤษฎี หลักการเลือกใช้วัตถุดิบ 1) การทารายงาน การนาเสนองาน
ทางด้ า นอาหารสั ต ว์ ส าหรั บ สั ต ว์ ประกอบสูตรอาหาร และวิเคราะห์อาหาร การอภิปรายและการตอบข้อ
เศรษฐกิจได้
สัตว์
ซักถาม
2) การจัดการเรียนการสอนแบบงานวิจัย 2) การสังเกตพฤติกรรมการทา
หรือการทดลอง โดยมอบหมายงานให้
กิจกรรมในชั้นเรียน
นักศึกษาวางแผนการทาวิจัยและวิเคราะห์ 3) การปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์
คุณภาพอาหารสัตว์
4) การเข้าร่วมกิจกรรม
3) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
5) การสอบกลางภาค ปลายภาค
ทางานจริงในสถานประกอบการ เพื่อฝึก
และการสอบย่อย
ประสบการณ์ทักษะด้านวิชาชีพ
6) อภิปรายกลุ่ม
PLO7: สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น 1) สร้างสถานการณ์โดยการมอบหมายงาน 1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาว่า
ในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
ให้นักศึกษาทาปัญหาพิเศษในฐานะผู้นา
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นใน
และผู้ตามในการดาเนินการแก้ไขโจทย์วิจัย ฐานะผู้นาและผู้ตามได้
2) สามารถทาวิทยานิพนธ์ได้ด้วยตนเองใน 2) นักศึกษาสามารถสอบปกป้อง
ฐานะผู้นา
วิทยานิพนธ์ได้ตามแผนการศึกษา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
กลยุทธ์การสอน
หลักสูตร (PLOs)
PLO8: สามารถเลื อ กใช้ ห ลั ก การ 1) บรรยายหลักการทางสถิติเกี่ยวกับการ
วิจั ย และเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน วางแผนการทดลอง การเลือกใช้สถิติในการ
การทาวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ได้ วิเคราะห์ข้อมูล
2) อธิบายการประยุกต์ใช้การวางแผนการ
ทดลอง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และยก
กรณีศึกษางานวิจัยทางสัตวศาสตร์ให้
นักศึกษาฝึกออกแบบงานทดลอง
3) การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ พร้อม
ยกตัวอย่างข้อมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ให้
นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โจทย์วิจัย ข้อมูลและ
แปลผล พร้อมทั้งการเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์
4) สามารถทาวิจัยได้ตามหลักวิชาการ

มคอ. 2
กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
1) การสอบกลางภาค ปลายภาค
และการสอบย่อย
2) การอภิปราย และการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
3) การทารายงาน และการ
นาเสนอการประเมินความ
เหมาะสมของการใช้สถิติใน
งานวิจัยจากตัวอย่างบทความวิจัย
ทางสัตวศาสตร์
4) สามารถเลือกใช้หลักการวิจัยได้
อย่างถูกต้อง
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 1. คุณธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
จริยธรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

ปัญญา

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



PLO1 สามารถอธิบายหลักการดูแลสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้



PLO2 สามารถอธิบายหลักสวัสดิภาพและจรรยาบรรณในการเลี้ยงและ
ดูแลสัตว์เศรษฐกิจได้


PLO3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการฟาร์มปศุสัตว์สมัยใหม่ได้


PLO4: สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาการได้


PLO5 สามารถประยุกต์ใช้หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้



PLO6 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านอาหารสัตว์สาหรับสัตว์เศรษฐกิจ
ได้


PLO7 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ตามได้



PLO8 สามารถเลือกใช้หลักการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทา
วิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ได้
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF)

มคอ. 2
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
จาแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
710 501 การผลิตสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์
และการจัดการฟาร์ม
710 502 เซลล์และชีววิทยาการเจริญ
710 503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว
ศาสตร์
710 504 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
710 505 การผลิตอาหารสัตว์และ
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
710 506 สัมมนา 1
710 507 สัมมนา 2
710 508 ปัญหาพิเศษ
710 511 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
710 512 การประเมินพันธุกรรมในสัตว์
710 513 สรีรวิทยาเปรียบเทียบการให้
น้านม
710 514 สรีรวิทยาและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์
710 515 สรีรวิทยาทางเดินอาหารของ
สัตว์เลี้ยง
710 516 เทคนิควิจัยทางโภชนศาสตร์
สัตว์
710 517 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้น
สูง
710 518 โภชศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
ขั้นสูง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning
Outcomes
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา

มคอ. 2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning
Outcomes
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8



710 519 การพัฒนาการทาฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์

710 520 การใช้ประโยชน์จากพืชอาหาร
สัตว์และทุ่งหญ้า
710 521 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากสัตว์

710 522 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง

710 523 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1

710 524 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2


710 591 วิทยานิพนธ์


710 592 วิทยานิพนธ์
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด

มคอ. 2
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes
จาแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามลาดับชั้นปี)

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*

จานวน
หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1
ชั้นปีที่ 1
710 503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์
3 (ไม่นับหน่วยกิต)
710 506 สัมมนา 1
1 (ไม่นับหน่วยกิต)
710 507 สัมมนา 2
1 (ไม่นับหน่วยกิต)
710 591 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
12
ชั้นปีที่ 2
710 591 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
24
แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1
710 501 การผลิตสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์และการจัดการฟาร์ม
3
710 502 เซลล์และชีววิทยาการเจริญ
3
710 503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์
3
710 504 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
3

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level
Learning Outcomes
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8

U

U

U,At

U,At

Ap

Ap
Ap

Ap

Ap,At

An
An
An
An

Ap,At

An

Ap

Ap
Ap
Ap

An
An
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จานวน
ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*
หน่วยกิต
3
1
1
1

มคอ. 2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning
Outcomes
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8
Ap
An
U
U,At
Ap
Ap
Ap
Ap
An
Ap
An
Ap
Ap,At
An

710 505 การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
710 506 สัมมนา 1
710 507 สัมมนา 2
710 508 ปัญหาพิเศษ
ชั้นปีที่ 2
710 592 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
12
Ap,At
An
หมายเหตุ * หมายถึง ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs
Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์ “R” Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U” Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”
Analyzing แทนด้วยสัญลักษณ์ “An” Evaluating แทนด้วยสัญลักษณ์ “E” Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C”
สาหรับ Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S” Affective Domain (Attitude) แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
ชั้นปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
หมายเหตุ
ปี 1 แผน ก แบบ ก 1 PLO1 สามารถอธิบายหลักการดูแลสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้
PLO2 สามารถอธิบายหลักสวัสดิภาพและจรรยาบรรณในการเลี้ยงและดูแลสัตว์
เศรษฐกิจได้
PLO3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการฟาร์มปศุสัตว์สมัยใหม่ได้
PLO4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาการได้
PLO5 สามารถประยุกต์ใช้หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้
PLO6 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านอาหารสัตว์สาหรับสัตว์เศรษฐกิจได้
PLO7 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
PLO8 สามารถเลือกใช้หลักการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทาวิจัย
ทางด้านสัตวศาสตร์ได้
ปี 2 แผน ก แบบ ก 1 PLO7 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
PLO8 สามารถเลือกใช้หลักการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทาวิจัย
ทางด้านสัตวศาสตร์ได้
แผน ก แบบ ก 2
ชัน้ ปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
หมายเหตุ
ปี 1 แผน ก แบบ ก 2 PLO1 สามารถอธิบายหลักการดูแลสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้
PLO2 สามารถอธิบายหลักสวัสดิภาพและจรรยาบรรณในการเลี้ยงและดูแลสัตว์
เศรษฐกิจได้
PLO3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการฟาร์มปศุสัตว์สมัยใหม่ได้
PLO4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาการได้
PLO5 สามารถประยุกต์ใช้หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้
PLO6 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านอาหารสัตว์สาหรับสัตว์เศรษฐกิจได้
PLO7 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
PLO8 สามารถเลือกใช้หลักการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทาวิจัย
ทางด้านสัตวศาสตร์ได้
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ชั้นปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปี 2 แผน ก แบบ ก 2 PLO7 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
PLO8 สามารถเลือกใช้หลักการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทาวิจัย
ทางด้านสัตวศาสตร์ได้

มคอ. 2
หมายเหตุ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. การประเมินผลนักศึกษา
การประเมินผลนักศึกษามีการประเมินหลายแบบโดยอยู่บนพื้นฐานของการวัดผลสัมฤทธิ์ตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ดังนี้
2.1 การประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา มีการประเมิน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และสิ้นสุด
การเรียน โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งอาจใช้หลายวิธีการประเมินร่วมกัน เช่น
การท ารายงาน การสั งเกตการปฏิบั ติงาน ปฏิ บัติงานและผลสั มฤทธิ์ การเข้าร่ว มกิจกรรม การสอบ การถอด
บทเรียน อภิปรายกลุ่ม การนาเสนอ การตอบข้อซักถาม การสอบถามหรือสัมภาษณ์นกั ศึกษา หรือ ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน เป็นต้น
2.2 การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ์ และต้องแจ้งเกณฑ์การตัด
เกรดให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจนในการเรียนการสอนครั้งแรก
2.3 ใช้วิธีการประเมินแบบ Rubrics เช่น รายวิชา 710 506 สัมมนา 1 และ 710 507 สัมมนา 2 เป็นต้น
2.4 มีการสะท้อนกลับผลการประเมินผู้เรียนให้กับนักศึกษาทราบโดยประกาศคะแนนสอบย่อย คะแนน
เก็บ คะแนนสอบกลางภาค ภายในระยะเวลา 15 วันเป็นอย่างช้า และกรณีรายวิชาที่มีการนาเสนองานหน้าชั้น
เรียนให้สะท้อนผลการประเมินให้นักศึกษาทราบภายหลังการนาเสนอทันที
2.5 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยสามารถยื่นผ่านงานบริการการศึกษาของคณะวิชา
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3.1 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ทาโดยการสุ่มให้นักศึกษาในหลักสูตรมาทาการนาเสนอภาพรวม เพื่อ
เป็นการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังจากที่สิ้นสุดการเรียนแล้ว
3.2 กาหนดให้มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทาการทบทวนและสรุปของการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรต่อไป
3.3 มีการทดสอบหรือประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ตาม PLOs แต่ละชั้นปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4 การตัดระดับ คะแนนต้องผ่ านการพิจารณาของประธานหลั กสู ตร และคณบดี การพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4
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4. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า รับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง
4.2 แผน ก แบบ ก 2
4.2.1 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้
4.2.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4.2.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว อย่างน้อย 1 เรื่อง
อื่น ๆ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
และ/ หรือที่มีการเปลี่ ยนแปลงภายหลั ง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในรายวิชา
ที่อาจารย์ใหม่ได้รับผิดชอบ
1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสาคัญและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้แก่อาจารย์ใหม่เพื่อได้นาไปศึกษาและ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีต่อไปในการพัฒนาคุณภาพ
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างประเทศระยะสั้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
(1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การวัด
และประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี
(2) การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมนอกสถาบัน
(3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่าง
อาจารย์ในคณะ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกาหนดจานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีการกาหนดการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะฯ และได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยทั้งนี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร ได้จัดกระบวนการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยใช้
หลักเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งมีอยู่ 11 เกณฑ์ ประกอบด้วย
1. ผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELO)
(1) มีการกาหนดผลการเรียนรู้คาดหวังที่ชัดเจนซึ่งได้มาจากการทา Gap analysis เพื่อวิเคราะห์
หาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder Need) โดยที่มีการกาหนดผลการเรียนรู้คาดหวัง
ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กาหนดไว้ใน มคอ.2
(2) ผลการเรี ยนรู้คาดหวังของหลั กสู ตรที่ กาหนดไว้มีความครอบคลุมทั้งด้านทั่วไป (Subject
generic) และความเฉพาะทาง (Subject specific) ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะ
หลักสูตร โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางที่ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และตารางที่ 1.3.3
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(3) ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลั กสูตรที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 มีความชั ดแจนและครอบคลุ ม
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder Need) ซึ่งได้มาจากกระบวนการ
ทา Gap analysis เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการและกาหนดเป็นผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร
2. ข้อกาหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
(1) มีการกาหนดให้แสดงรายละเอียดและข้อมูลที่สาคัญจาเป็นในข้อกาหนดของหลักสูตร เช่น
ชื่อสถาบัน สถานที่จัดการเรียนการสอน โครงสร้างของหน่วยกิต ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร
คุณสมบัติการรับเข้าเรียน เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกันกับที่แสดงไว้ใน มคอ.2 โดยที่มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันที่ใช้จริง โดยได้รับการยืนยันจากสภามหาวิทยาลัย และ/หรือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็นต้น
(2) มีการกาหนดให้แสดงรายละเอียดและข้อมูลที่สาคัญจาเป็นในข้ อกาหนดของรายวิชา เช่น
ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก่อน ผลการเรียนรู้คาดหวังของรายวิชา มีการแสดงวิธีการเรียน การสอน การกาหนดสัดส่วน
คะแนน เกณฑ์ในการวัดประเมินผล และวันที่ได้ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกันกับที่แสดง
ไว้ใน มคอ.3 โดยที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่ใช้จริง โดยได้รับการยืนยันจากหลักสูตร
(3) มีการกาหนดช่องทางในการสื่อสารและให้ข้อมูลของรายละเอียดและข้อกาหนดต่าง ๆ ของ
หลักสูตร (Programme Specification) และรายวิชา (Course Specification) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
(Stakeholder) สามารถเข้าถึงหรือรับทราบได้ผ่านช่องทางการรับรู้ต่าง ๆ เช่น การแสดงให้เห็ นในเว็บเพจของ
หลักสูตรในคณะวิชา การจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
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3.

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
(1) มีการกาหนดให้การออกแบบและจัดทาหลักสูตร มาจากผลการเรียนรู้คาดหวัง (ELO) ที่
ถูกกาหนดขึ้นมาได้มาจากการทา Gap analysis เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
(Stakeholder Need) โดยที่มีการกาหนดผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร โดยได้แสดง
รายละเอียดไว้ใน ตารางที่ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และ ตารางที่ 1.3.3 ความสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(2) มีการจัดทาออกแบบสร้างรายวิชาในหลักสูตร เพื่อให้สอดล้องและสามารถตอบสนองต่อ
ผลการเรียนรู้คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรที่กาหนดไว้ ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(3) มี การจั ด ท าออกแบบหลั ก สู ต รและการออกแบบสร้างรายวิช าในหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ มี
รูปแบบที่เป็นเหตุผล, มีความเป็นลาดับ, มีการผสมผสานกัน โดยที่มีความถูกต้องตามสาระของหลักสูตร ซึ่งได้
แสดงรายละเอี ย ดไว้ ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรีย นรู้ กลยุ ท ธ์ก ารสอนและการประเมิ น ผล โดยได้ แ สดง
รายละเอี ย ดไว้ ใน ตารางแสดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และทางหลักสูตรได้มีการกาหนดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวหน้าทางวิชาการอยู่ตลอดในแต่ละรอบของการประเมินผลนักศึกษา ซึ่ง
จะมีการรายงานไว้ใน มคอ.5 เมื่อสิ้ น สุดการเรียนการสอน และรายงานใน มคอ.7 เมื่อสิ้นสุ ดปีการศึกษา โดย
กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อนาผลและ
ข้อเสนอแนะที่ได้นามาปรับปรุงพัฒนาสาระของเนื้อหาการสอนในรายวิชาให้มีความก้าวหน้าทันสมัยต่อไป
2. บัณฑิต
2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตว่ามีคุณลักษณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่ค าดหวัง
(PLOs) ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ไม่น้อยกว่า 20
2.3 มีการประเมินภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายใน 1 ปี โดยมีการจาแนกบัณฑิตที่ได้งานทาหลักสาเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ซึ่งจาแนกเป็นบัณฑิตที่ได้งานทาตรงสาขาที่เรียน และไม่ตรงสาขาที่
เรียน นอกจากนี้แล้วมีการสารวจจานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ ซึ่งมีการนาข้อมูลที่สารวจภาวะการมีงานทาได้มาคิด
คานวณ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา มีการกาหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา
มีการกาหนดคุณสมบัติการคัดเลือกรับนักศึกษา และประกาศเป็นระเบียบขั้นตอน/วิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียนใน
หลักสูตร และอาจมีรูปแบบเฉพาะที่หลักสูตรดาเนินการเพื่อให้ได้นักศึกษาตามจานวนและคุณภาพตามที่หลักสูตร
ต้องการ
3.2 มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษา
3.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละรายวิชา และบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
3.4 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อแนะแนว และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการดาเนิน
ชีวิตให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสสาเร็จการศึกษา มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและมีอัตราการคงอยู่
ตลอดหลักสูตร
3.5 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อนามาพัฒนาการ
เรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการหลักสูตร
3.6 ความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักศึกษาจะถูกนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
ปรึกษาหารือ วางแผน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม จากนั้นนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกัน และมีการดาเนินการต่อไป
3.7 นักศึกษาสามารถอุธรณ์ตามประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3.8 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มีการรายงานแสดงผลจานวนนักศึกษาประจาปีการศึกษาที่รับเข้าจริง จานวนคง
อยู่ จ านวนผู้ ส าเร็จ การศึกษาตามเกณฑ์ การส าเร็จการศึกษาของหลั กสู ตร และการแสดงอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาประจาปีการศึกษา รวมถึงรายงานสรุปผลความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย โดยอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4.2 คุณ ภาพอาจารย์ มีการรายงานแสดงผลจานวนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ซึ่งแสดงร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ เพื่อสรุปภาพรวมถึงคุณภาพอาจารย์ของหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ มีการรายงานแสดงผลจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ซึ่งแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาปีการศึกษา รวมถึงรายงานสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์

45

มคอ. 2

ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 3) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.4 มีการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
4.5 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการทา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.6 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ประจาหลั กสูตรในการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร (จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
80) และอาจารย์ผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ โดยความเห็นชอบของคณะ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
5.2 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์จากการทาโครงงานตามแบบ มคอ. 3
และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
5.3 คณาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลั กสูตร (จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จะต้อง
ประชุมร่วมกัน ในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกากับการจัดทารายวิชา โดยให้มีวิธีประเมิน การจัดกิจกรรมการ
เรีย นการสอนที่ ห ลากหลาย เพื่ อให้ ผ ลการดาเนิน งานบรรลุ เป้าหมายของหลั กสู ตร และได้บั ณ ฑิ ตเป็ นไปตาม
คุณลักษณะของบั ณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้ องกับปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
5.4 คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรร่วมกับคณะวิช า จะดาเนินการวางระบบผู้ สอน และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นหลัก
5.5 ผู้ เรีย นจะถูกประเมิน จากการสอบข้อเขียน/ปากเปล่ า/ปฏิบัติ การสั งเกตพฤติกรรม การนาเสนอ
ผลงาน และอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตาม และกากับการ
ประเมิน
5.6 อาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาการให้ คะแนน ต่อคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อนาเข้าที่ประชุมและให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา
5.7 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการกาหนดการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA และจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาของ
หลักสูตร ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะฯ และได้รับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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5.8 การประเมินผู้เรียน มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งได้ระบุไว้ใน มคอ.3 โดยมีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน
5.9 มีการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลั กสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) จัดให้มี
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และมี การประเมิน หลั ก สู ตรโดยมี การจัด ทารายงานผลการดาเนิ นการของหลั กสู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ประจาปีการศึกษา โดยมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งชุมชนและแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ WiFi และอื่น ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒ นาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2563 2564 2565 2566 2567
(1) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย่ างน้ อ ยร้อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ว มในการ X
X
X
X
X
ประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติด ตาม และทบทวนการด าเนิ น งานหลั กสู ต ร โดยมี
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย
(2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
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ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2563 2564 2565 2566 2567
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม X
X
X
X
X
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน
(4) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ X
X
X
X
X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้น
รายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 X
X
X
X
X
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนั กศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ X
X
X
X
X
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน
(7) มีการพัฒ นา/ปรับปรุงการจัดการเรีย นการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
X
X
X
X
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ X
X
X
X
X
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ ป ระจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ การพั ฒ นาทางวิชาการ และ/หรือ X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จ านวนบุ คลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ามี) ได้ รับ การพั ฒ นา X
X
X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
X
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
X
X
X
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี
9
11
12 12 12
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เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
2563
2564
2565
2566
2567

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่ ว งก่ อ นการสอนควรมี ก ารประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารสอนโดยที ม ผู้ ส อนและ/หรื อ การปรึก ษา หารื อ กั บ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่ วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถ
ทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและ/หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาในรูป
แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์
2.2 ติดตามบัณฑิตที่จบการศึกษาโดยสารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาในรูปแบบสอบถาม
หรือสัมภาษณ์
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยใช้ เกณฑ์ AUN-QA หรื อ เกณฑ์ อื่ น ที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน ให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
(ฉ) ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :
PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)
(ช) คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรพรรณ แสนภูมิ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Animal Nutrition) Universiti Putra Malaysia, Malaysia (2012)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
พรพรรณ แสนภูมิ , อนันท์ เชาว์เครือ และสุ ภ าวดี ฉิมทอง. (2560). “ผลของอาหาร
ผสมเสร็จหมักจากเศษเหลือสับปะรดต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อย
ได้โภชนะในแพะลูกผสม” จังหวัดเพชรบุรี, สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) ประจาปี 2560, จานวน 63 หน้า
พรพรรณ แสนภูมิ , อนันท์ เชาว์เครือ และสุ ภ าวดี ฉิมทอง. (2560). “ผลของอาหาร
ผสมเสร็จหมักจากเปลือกตาลอ่อนต่อค่าการย่อยได้ในหลอดทดลองและผลผลิต
แก๊ส”. จังหวัดเพชรบุรี, งบเงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ ประจาปี 2560, จานวน
60 หน้า
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พรพรรณ แสนภู มิ , ภั ท ราพร ภุ ม ริ น ท์ และสุ ภ าวดี ฉิ ม ทอง. (2559). “ผลของ
เพคติกโอลิโกแซคคาไรด์จากเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพรีไบโอติ กส์ใน
อาหารสั ต ว์ ”. จั งหวั ด เพชรบุ รี , งบประมาณแผ่ น ดิ น (วช) ประจ าปี 2559,
จานวน 61 หน้า
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
พรพรรณ แสนภูมิ, อนันท์ เชาว์เครือ, สุภาวดี ฉิมทอง, วสุนันท์ นิ่มอนงค์, ณัฐนิชา
สุดโต และอัญชิสา เนตรอ่อน. (2562). “ผลของอาหารผสมเสร็จหมักจาก
เปลื อกตาลอ่ อ นต่ อการย่อ ยได้ ข องโภชนะในหลอดทดลองและผลผลิ ต
ก๊าซ”. แก่นเกษตร. 47 ฉบับพิเศษ (1): 787-794. (TCI กลุ่มที่ 1)
พรพรรณ แสนภูมิ, สุภ าวดี ฉิมทอง และยุพา สีส าวแห. (2561). “การปรับปรุง
แกลบกุ้ งด้ ว ยวิ ธีท างเคมี เพื่ อ ใช้ เป็ น พรี ไบโอติ ก ส์ ในอาหารสั ต ว์ ”. แก่ น
เกษตร. 46 ฉบับพิเศษ (1): 644-649. (TCI กลุ่มที่ 1)
ชาลิ นี ติ้ ม ขลิ บ , พรพรรณ แสนภู มิ , อนั น ท์ เชาว์เครื อ , เสมอใจ บุ รีน อก และ
Y. Hayashi. (2561). “การย่อยได้ของโภชนะในหลอดทดลองของอาหาร
ผสมเสร็ จ หมั ก (FTMR) จากเศษเหลื อ สั บ ปะรดโดยใช้ ข องเหลวจาก
กระเพาะรูเมนแพะ”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 35 (พิเศษ
2): 609-616. (TCI กลุ่มที่ 1)
พรพรรณ แสนภู มิ , สุ ภ าวดี ฉิ มทอง, อนั น ท์ เชาว์เครือ , เสมอใจ บุ รีน อก และ
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี. (2560). “ผลของการใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค
จากน้าพืชหมักเป็นสารเสริมในการหมักเปลือกตาลอ่อนร่วมกับฟางข้าวต่อ
สมรรถนะการเจริญ เติบโตและการย่อยได้โภชนะในแพะ”. แก่นเกษตร.
45 ฉบับพิเศษ (1): 616-623. (TCI กลุ่มที่ 1)
ยุพา สี สาวแห, พรพรรณ แสนภูมิ , อนันท์ เชาว์เครือ , สุภาวดี ฉิมทอง, เสมอใจ
บุ รีน อก และศักดา ประจักษ์บุ ญ เจษฎา. (2560). “การปรับปรุงเปลื อก
ข้าวโพดหมักโดยใช้แบคทีเรียกรดแลคติคจากน้าหมักเปลือกผลไม้ การย่อย
ได้โภชนะและสมรรถนะการเจริญ เติบโตในแพะลู กผสม”. Veridian EJournal, Science and Technology Silpakorn University. 4(5):
144-156. (TCI กลุ่มที่ 1)
พรพรรณ แสนภูมิ, สุภาวดี ฉิมทอง, วสุนันท์ นิ่มอนงค์ , กนิษฐา ผิวขม, ศิรินันท์
สุ ขเจริญ และชาลิ นี ติ้ ม ขลิ บ . (2560). “การย่ อยได้ และผลผลิ ตแก๊ส ใน
หลอดทดลองของเปลือกตาลหมักร่วมกับฟางข้าว”. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร. 48 ฉบับพิเศษ (2): 682-692. (TCI กลุ่มที่ 1)
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ชาลิ นี ติ้มขลิ บ และพรพรรณ แสนภู มิ . (2560). “ผลของอาหารผสมเสร็จหมั ก
(FTMR) จากเศษเหลื อสั บ ปะรดต่อการย่อยได้และผลผลิ ตแก๊ส ในหลอด
ทดลอง”. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 ฉบับพิเศษ (2): 562-570. (TCI
กลุ่มที่ 1)
ชาลิ นี ติ้ ม ขลิ บ , พรพรรณ แสนภู มิ , อนั น ท์ เชาว์เครื อ และ เสมอใจ บุ รี น อก.
(2560). “การย่ อ ยได้ แ ละผลผลิ ต แก๊ ส ในหลอดทดลองของเศษเหลื อ
สับปะรดหมักเพื่อใช้เป็นอาหารหยาบ”. แก่นเกษตร. 45 ฉบับพิเศษ (1):
26-32. (TCI กลุ่มที่ 1)
พรพรรณ แสนภูมิ, สุภาวดี ฉิมทอง, อนันท์ เชาว์เครือ , มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
และชาลินี ติ้มขลิบ. (2559). “ผลของระดับการใช้เปลือกตาลหมักร่วมกับ
เปลือกสับปะรดทดแทนกระถินเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในช่วงฤดูแล้งต่อ
สมรรถนะการเจริญ เติบโต และการย่อยได้ของโภชนะในแพะลูกผสม”.
แก่นเกษตร. 44 ฉบับพิเศษ (1): 13-18. (TCI กลุ่มที่ 1)
ทิพาพร ชาญปรีชา, พรพรรณ แสนภูมิ, จันทร์จิรา สิทธิยะ และสุภาวดี ฉิมทอง.
(2559). “ผลของชนิดหญ้ าต่อคุณ น้าหมัก ”. แก่น เกษตร. 44 ฉบับพิเศษ
(1): 19-24. (TCI กลุ่มที่ 1)
พรพรรณ แสนภูมิ, สุภาวดี ฉิมทอง, ขนิษฐา ยอดแก้ว, ปวีณา สิงหนาท และชาลินี
ติ้มขลิบ. (2559). “การปรับปรุงกากเบียร์เพื่อใช้เป็นพรีไบโอติกส์ในอาหาร
สัตว์”. แก่นเกษตร. 44 ฉบับพิเศษ (2): 662-670. (TCI กลุ่มที่ 1)
ทิพาพร ปรีชา, พรพรรณ แสนภูมิ, อนันท์ เชาว์เครือ, เสมอใจ บุรีนอก และสุภาวดี
ฉิ ม ทอง. (2559). “การปรั บ ปรุ ง เปลื อ กตาลหมั ก โดยใช้ แ บคที เรี ย กรด
แลคติ ค จากน้ าพื ช หมั ก ต่ อ องค์ ป ระกอบทางเคมี , การย่ อ ยได้ ในหลอด
ทดลอง และผลผลิ ตแก๊ส ”. แก่น เกษตร. 44 ฉบั บพิ เศษ (2): 491-498.
(TCI กลุ่มที่ 1)
ยุพา สีสาวแห, พรพรรณ แสนภูมิ, เสมอใจ บุรีนอก, อนันท์ เชาว์เครือ และสุภาวดี
ฉิ ม ทอง. (2559). “การปรั บ ปรุ ง เปลื อ กข้ า วโพดหมั ก โดยใช้ แ บคที เรี ย
กรดแลคติคจากน้าหมักเปลือ กผลไม้ต่อองค์ประกอบทางเคมี , การย่อยได้
ในหลอดทดลอง และผลผลิตแก๊ส”. แก่นเกษตร. 44 ฉบับพิเศษ (2): 467474. (TCI กลุ่มที่ 1)
Saenphoom, P. , S. Chimtong, A. Chaokaur, D. Kutdaeng, T.
Chanprecha and Y. Seesawhea. (2016). “Nutritive value of
fermented sugar palm peel with pineapple peel”. Silpakorn
University Science and Technology. 10(1): 32-27. (TCI กลุ่มที่ 1)
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Saenphoom, P. , S. Chimtong. S. Phiphatkitphisan and S. Somsri.
(2016). “Improvement of taro leaves using pre-treating enzyme
as prebiotics in animal feed”. Agriculture and Agricultural
Science Procedia. 11: 65-70. (Scopus)
Chimtong, S. , P. Saenphoom, N. Karageat and S. Somtua. (2016).
“Oligosaccharide Production from Agricultural Residues by Non
Starch Polysaccharide Degrading Enzymes and Their Prebiotic
Properties”. Agriculture and Agricultural Science Procedia.
11: 131-136. (Scopus)
Lertchunhakiat. K, P. Saenphoom, M. Nopparatmaitree and S.
Chimtong. (2016). “Effect of egg shell as a calcium source of
breeder cock diet on semen quality”. Agriculture and
Agricultural Science Procedia. 11: 137-142. (Scopus)
Proceedings
Zahra, N. Saenphoom, P., S. Bureenok, C. Laosuthipong, S. Chimtong
and S. Thogruang. (2018). “The effects of molasses content
and fermentation time on the fermented grass juice quality
and produced from Mombasa and Mulato II grass”. The 5th
Rajabhat University National and International Reseach and
Academic Conference. 2-5 December 2018, Phetcahburi,
Thailand. 524-528.
Saenphoom, P., S. Chimtong, A. Chaokaur, S. Bureenok, T. Phonmun,
T. Chanprecha and Y. Seesawhea. (2017). “Characteristics of
fermented extracts from grass and fruit peel to use as silage
additives”. The 7thInternational Confernece on Fermentation
Technology for Value Added Agricultural Products. 25-27 July
2017, Khon Kaen. 168-172.
Saenphoom, P. , S. Chimtong, K. Lertchunhakiat and M.
Nopparatmaitree. (2016). “Effect of egg shell levels in layer
diet on productive performance, egg quality and plasma
calcium concentration”. The 17th Asian-Australasian Association
of Animal Production Societies Animal Science Congress.
Fukuoka Japan. 412-419.
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Seesawhea, Y., P. Saenphoom, S. Bureenok, A. Chaokaur, S. Chimtong
and A. Tiantong. (2016). “Effect of fermented juice from fruit
peels to use as an additive for improved quality of roughage”.
The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production
Societies Animal Science Congress. Fukuoka Japan. 690-692.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี
ระดับปริญญาตรี
710 101 หลักการผลิตสัตว์
710 322 อาหารสัตว์
710 323 ปฏิบัติการอาหารสัตว์
710 342 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
710 352 การผลิตสุกร
710 353 การผลิตกระต่าย
710 453 การผลิตเนื้อสัตว์และการจัดการโรงฆ่าสัตว์
710 454 การผลิตแพะและแกะ
710 481 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
710 498 สหกิจศึกษา
710 499 จุลนิพนธ์
711 321 อาหารและการให้อาหารสัตว์น้า
714 105 การผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ
714 221 การจัดการเศษเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร
714 321 ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการบรรจุภัณฑ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
710 503 ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน
710 522 ปัญหาพิเศษ
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจารุณี เกษรพิกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Pharmacy) Chiang Mai University, Thailand (2009)
ส.ม. (การสาธารณสุขทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552)
สพ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สุรวัฒ น์ ชลอสันติสกุล และจารุณี เกษรพิกุล (2562) รายงานการวิจัย เรื่องการจัดการ
การผลิตปัจจัยที่สัมพันธ์กับต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อปล่อยแทะเล็ม
ข้างถนนเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์:กรณีศึกษาจังหวัด
เพชรบุ รี แ ละจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ . เพชรบุ รี . ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ. 52 หน้า
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
จารุณี เกษรพิกุล และสุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล. (2562). “การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์
โปรไบโอติกจากมูลไก่ประดู่หางดา”. แก่นเกษตร. 47 ฉบับพิเศษ (2): 10651070. (TCI กลุ่มที่ 1)
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สุร วัฒ น์ ชลอสั น ติส กุล และ จารุณี เกษรพิ กุล. (2562). “การศึกษาเจตคติของ
นั กศึ ก ษาสาขาวิ ช าสั ตวศาสตร์ที่ มี ต่ อ รายวิช ากฎหมายและจรรยาบรรณ
สาหรับสัตว์”. แก่นเกษตร. 47 ฉบับพิเศษ (2): 1071-1076. (TCI กลุ่มที่ 1)
สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล และ จารุณี เกษรพิกุล. (2560). “ประสิทธิภาพของการ
เสริม Enterococcus italicus ต่อปริมาณคลอเรสเตอรอลและปริมาณกรด
ไขมันในเนื้อสุกร”. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 ฉบับพิเศษ (2): 807812. (TCI กลุ่มที่ 1)
Kasornpikul, C. and Chalorsuatisakul, S. (2016).
“Efficacy of isolated probiotic bacteria from piglet nostrils in
fattening pigs”. Silpakorn University Science and Technology.
10(3): 15-19. (TCI กลุ่มที่ 1)
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี
ระดับปริญญาตรี
710 331 สุขภาพและสุขอนามัยสัตว์
710 334 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
710 363 การจัดการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
710 491 สัมมนา
710 498 สหกิจศึกษา
710 499 จุลนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
710 524 วิทยาภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุภาวดี มานะไตรนนท์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Dr.nat.techn. (Animal Breeding) University of Natural Resources and Applied Life Sciences,
Austria (2009)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2545)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง จันทนา ไชยโชค และสุภาวดี มานะไตรนนท์ (2563).
“การศึกษาผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์ และคุณค่าทางโภชนะ
ของหญ้ารูซี่ และหญ้ามูลาโต้ 2 ที่อายุการตัดต่างกัน”. แก่นเกษตร (ฉบับ
พิเศษ 1). 48: 675-682. (TCI กลุ่ม 1)
เนตรนภา วิทิตธรรมคุณ สุภาวดี มานะไตรนนท์ วิโรจน์ สุภโชคสหกุล และ
ภัทร เจริญพันธ์. (2561). “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากร
ช้างเลี้ยงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.”
Veridian E-Journal Science and Technology, Silpakorn
University. 5 (2561) 2: 32-45. (TCI กลุ่ม 2)
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Proceedings
วัชราภรณ์ รวมธรรม สุภาวดี มานะไตรนนท์ วุฒิ ทักษิณธรรม และนรินทร์
ปริยวิช ญภั ก ดี. (2562). “ความหลากหลายทางพั น ธุก รรมของกบน้ า
กร่ อ ย (Fejervarya cancrivora) ในเขตอ าเภอบ้ า นแหลม จั ง หวั ด
เพชรบุ รี โดยใช้ เ ทคนิ ค ISSR markers.” ใน การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ 1, 1241-1248. ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี
ระดับปริญญาตรี
700 241 ห้องสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
700 321 พันธุศาสตร์การเกษตร
710 341 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
710 391 สัมมนา
710 499 จุลนิพนธ์
714 323 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
700 504 สัมมนา 1
700 509 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์แหล่งพันธุกรรมสัตว์
700 510 เครื่องหมายพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
715 522 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Thammasiri, J., C. Navanukraw, S. Uriyapongson, V. Khanthusang, K.
Lertchunhakiat and S. Boonkong. (2 0 1 6 ) . “Metabolic
changes, ovarian function and growth related gene
expression in goats given stair-step feeding during estrous
cycle” Small Ruminant Research. 137:109-116. (Scopus)
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Thammasiri, J., C. Navanukraw, S. Uriyapongson, J. Nutthakornkul,
K. Lertchunhakiat, and S. Boonkong. (2016). “Assessment
of caprine corpora lutea growth, progesterone
concentration, and eNOS expression: effect of a
compensatory gain model”
Domestic
Animal
Endocrinology. 56:48-56. (Scopus)
Lertchunhakiat, K., P. Saenphoom, M. Nopparatmaitree and S.
Chimthong. (2016). “Effect of Eggshell as a Calcium Source
of Breeder Cock Diet on Semen Quality” Agriculture and
Agricultural Science Procedia. 11:137-142. (Scopus)
Lertchunhakiat, K., M. Keela, P. Yodmingkhwan, W. Sirirotjanaput
and A. Rungroj. ( 2 0 1 6 ) . Comparisons of Physical
Characteristics of Crossbred Boer Goat Fur Skin Tanned by
Coffee Pomace and Gros Michel Banana Bunch.
Agriculture and Agricultural Science Procedia.11:143147. (Scopus)
Yodmingkwan, P., S. Guntaprom, J. Jaksamrit and K.
Lertchunhakiat. (2016). Effects of Extenders on Fresh and
Freezing Semen of Boer Goat. Agriculture and
Agricultural Science Procedia. 11: 125-130. (Scopus)
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี
ระดับปริญญาตรี
710 211 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
710 311 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์สัตว์
710 342 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
710 352 การผลิตสุกร
710 356 การผลิตกระต่าย
710 385 สวัสดิภาพสัตว์และจรรยาบรรณการทดลองในสัตว์
710 391 สัมมนา
710 416 การผลิตแพะและแกะ
711 424 เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
714 323 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
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ระดับบัณฑิตศึกษา
710 503 ระเบียบวิธีวิจัยระบบการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน
710 514 สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง
710 518 สรีรวิทยาสืบพันธุ์ขั้นสูง
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. ชื่อ-นามสกุล
นายอรรถพล เทียนทอง
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Animal Science) National Chung Hsing University, Taiwan (2015)
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2552)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Tiantong, A., and D. A. Mwabena. (2019). “The effects of parity on
protective protein components and MMP proteolytic
activity of mammary secretion during involution in tropical
dairy cows”. Advances in Animal and Veterinary
Sciences. 7(10): 914-920. (Scopus)
Inyawilert, W., A. Piarked, P. Joemplang, P. Tatsapong, and A.
Tiantong. (2019. “Early detection of pregnancy in goats
based on protein expression pattern using sodium dodecyl
sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)”.
Advances in Animal and Veterinary Sciences. 7(12):
1049-1053. (Scopus)
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Proceedings
Mwabena, DA., and A. Tiantong. (2 0 1 9 ). “Evaluation of matrix
metalloproteinase-9 (MMP-9) of mammary secretion during
involution between primiparous and multiparous dairy
cows”. The 2nd International Conference on Tropical Animal
Science and Production 2 0 1 9 ( TASP 2 0 1 9 ) , Nakhon
Ratchasima, Thailand, on the 9th to 12th July 2019. 2:14-18.
Tiantong, A., CJ. Chang, and SE. Chen. (2 0 1 9 ). “Examination of
changes in systemic immune response and udder innate
immunity of mastitis cows during antimicrobial treatment”.
The 2 nd International Conference on Tropical Animal
Science and Production 2 0 1 9 ( TASP 2 0 1 9 ) , Nakhon
Ratchasima, Thailand. On the 9th -12th July 2019. Page 130.
Tiantong, A., R. Teangkham, J. Waichalad, and SE. Chen. (2 0 1 8 ).
“Effects of milking machine rate on proteinaceous
components and gelatinolytic activity of mammary
secretion of dairy cows in Thailand”. The 32 nd Biennial
Conference of the Australian Society of Animal Production
(Animal Production 2 0 1 8 ), Charles Sturt University, Wagga
Wagga, New South Wales, Australia. On the 2 th-4 th July
2018. Special issue: Animal Production Science. 58(8):12.
Tiantong, A., P. Poommarin and SE. Chen. (2 0 1 7 ). “Effects of
colostrum plus Enterococcus faecium strain on innate
immunity and physiological responses in goat kids”. The 2nd
International Symposium on Sustainable Agriculture and
Agroindustry (ISSAA2 0 1 7 ) Walailak University, Nakhon Si
Thammarat, Thailand. On the 28th – 29th March 2017. 7:144.
Seesawhea, Y. , P. Saenphoom, S. Bureenok, A. Chaokaur, S.
Chimtong and A. Tiantong. (2016). “Effect of fermented
juice from fruit peels to use as an additive for improved
quality of roughage”. The 17th Asian-Australasian Association
of Animal Production Societies Animal Science Congress.
Fukuoka Japan. 690-692.

93

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี
ระดับปริญญาตรี
700 341 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
710 211 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
710 351 การผลิตสัตว์ปีก
710 382 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์
710 391 สัมมนา
710 451 การผลิตโคนมและโคเนื้อ
714 321 ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการบรรจุภัณฑ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
710 505 สัมมนา 2
710 503 ระเบียบวิธีวิจัยระบบการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน
710 598 วิทยานิพนธ์
710 599 วิทยานิพนธ์
715 522 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
715 525 สุขอนามัยในการผลิตนม
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
6. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจันทร์จิรา สิทธิยะ
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Animal Science) Ehime University, Japan (2015)
M.S. (Agriculture) Kagawa University, Japan (2012)
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2548)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Janjira Sittiya (2019). “ Ammonia emission and intestinal morphological
alteration of broilers affected by dietary fiber sources”. Petchaburi,
TRF2017, 53 pages.
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ทิพาพร ชาญปรีชา, พรพรรณ แสนภูมิ, จันทร์จิรา สิทธิยะ และ สุภาวดี ฉิมทอง.
(2559). ผลของชนิดหญ้าต่อคุณภาพน้าหมัก. แก่นเกษตร, 44 (ฉบับพิเศษ
1): 19-24. (TCI กลุ่ม 1)
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Sittiya, J. , Yamauchi, K. , Yamauchi, K. , and Phuchivatanapong, P.
( 2018) . “ Effects of a mixture of wood charcoal powder and
wood vinegar solution on Escherichia coli, ammonia nitrogen,
vitamin C and productive performance of laying hens” .
International Journal of Poultry Science. 17( 11) : 552-559.
(Scopus-Q3)
Khonyoung, D. , Sittiya, J. , and Yamauchi K. ( 2017) . “ Growth
performance, carcass quality, visceral organs and intestinal
histology in broilers fed dietary dried fermented ginger and/ or
fermented corncob powder”. Food and Nutrition Sciences. 8:
565-577. (PubMed)
Proceeding
Santos dos, S., Laosutthipong, C., Yamauchi, K., Thongwittaya, N., and
Sittiya, J. ( 2019) . “ Effects of dietary fiber on growth
performance, fecal ammonia nitrogen” . In Proceedings of an
International Conference on 4th Industrial Revolution and Its
Impacts, 4-73. Walailak University, Nakhon Si Thammarat,
Thailand, March 27-30, 2019. Walailak Procedia.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
ระดับปริญญาตรี
710 101 หลักการผลิตสัตว์และส่งเสริมการเกษตร
710 321 โภชนศาสตร์สัตว์
710 322 อาหารสัตว์
710 323 ปฏิบัติการอาหารสัตว์
710 351 การผลิตสัตว์ปีก
710 356 การผลิตนกกระทา
710 391 สัมมนา
710 499 จุลนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
710 510 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
710 529 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1 (ชีววิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย)
715 522 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
715 523 ระบบการจัดการฟาร์มในการผลิตสัตว์แบบผสมผสาน

96

มคอ. 2

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
7. ชื่อ-นามสกุล
นายอนันท์ เชาว์เครือ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2540)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Suzuki, T. , K. Sommart, W. Angthong, T. V. Nguyen, A. Chaokaur, P.
Nitipot, A. Phromloungsri, Y. Cai, T. Sakai, T. Nishida, f. Terada and
T. Kawashima. (2 0 1 8). “Prediction of enteric methane emission
from beef cattle in Southeast Asia”. Animal Science Journal.
2018;00: 1-9. https: / / doi. org/ 10. 1111/ asj. 13058 ( ScienceDirect
database)
ชาลินี ติ้มขลิบ พรพรรณ แสนภูมิ อนันท์ เชาว์เครือ และ เสมอใจ บุรีนอก. (2560).
“การย่อยได้และผลผลิตแก๊สในหลอดทดลองของเศษเหลือสับปะรดหมักเพื่อ
ใช้เป็นอาหารหยาบทดแทนในช่วงฤดูแล้ง”. แก่นเกษตร. ปีที่ 45 ฉบับพิเศษ 1
หน้า 26-32. (TCI กลุ่ม 1)
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พรพรรณ แสนภู มิ สุ ภ าวดี ฉิ ม ทอง อนั น ท์ เชาว์ เ ครื อ เสมอใจ บุ รี น อก และ
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี. (2560). “ผลของการใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค
จากน้าพืช หมักเป็นสารเสริมในการหมักเปลือกตาลอ่อนร่วมกับฟางข้าวต่อ
สมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้โภชนะในแพะ”. แก่นเกษตร. ปีที่
45 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 616-623. (TCI กลุ่ม 1)
อนั น ท์ เชาว์ เ ครื อ ศริ น ยา วรโชติ และ อั น ธิ ก า ยอดตระกู ล . (2559). “การ
เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะ ความสามารถในการย่อยได้ และ การหมักย่อย
ของราละเอียดและเยื่อหุ้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ”. แก่นเกษตร. ปีที่ 44 ฉบับ
พิเศษ 2 หน้า 483-488. (TCI กลุ่ม 1)
อนันท์ เชาว์เครือ ฉัตรวิรุฬ มาตา และ ดาริกา ชูศรี. (2559). “ผลของการใช้สารเสริม
ต่อคุณค่าทางโภชนะและคุณภาพของการผลิตยอดอ้อยหมัก ”. แก่นเกษตร. ปี
ที่ 44 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 528-533. (TCI กลุ่ม 1)
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี
ระดับปริญญาตรี
700 341 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
710 101 หลักการผลิตสัตว์
710 321 โภชนศาสตร์สัตว์
710 322 อาหารสัตว์
710 421 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
710 451 การผลิตโคนมและโคเนื้อ
710 453 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ระดับบัณฑิตศึกษา
700 502 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
700 519 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
700 521 เทคนิควิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง
700 522 ปัญหาพิเศษ
710 598 วิทยานิพนธ์
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
8. ชื่อ-นามสกุล
นายพิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2540)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Laosutthipong, C. and Chuawongboon, P.

(2018). “Genetic

relationship of maternal lineages in Phetchaburi native cattle”.
International Journal of Agricultural Technology. Vol. 14(7):
1379-1390. (Scopus, ISI)
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Chuawongboon, P., Sirisatien, S., Pongpeng, J., Sakhong, D., Nagai, T.
and Vongpralub, T. (2017). “Effects of supplementation of
iodixanol to semen extender on quality and fertilization ability
of frozen–thawed Thai native bull sperm”. Animal Science
Journal. 89(9) 1310-1319. (Scopus)
Chankitisakul, V., Pitchayapipatkul, J., Chuawongboon, P., Rakwongrit,
D., Sakhong, D., Boonkum W. And Vongpralub T. (2017).
“Comparison of three superovulation protocols with or without
GnRH treatment at the time of artificial insemination on ovarian
response and embryo quality in Thai native heifers”. Tropical
Animal Health Production. 49(3):633-639. (Scopus)
Laosutthipong, C.

and Chuawongboon, P.

(2018). “Genetic

relationship of maternal lineages in Phetchaburi native cattle”.
International Journal of Agricultural Technology. Vol. 14(7):
1379-1390. (Scopus, ISI)
มนั ส นั น ท์ นพรัตน์ ไมตรี , วรางคณา กิจพิ พิ ธ , พรรณธิภ า ณ เชียงใหม่ , พิ ร วิท ย์
เชื้อวงษ์ บุญ และภูธ ฤทธิ์ วิท ยาพั ฒ นานุ รักษ์ รักษาศิริ. (2562). “ผลการ
เสริมไฟโตไบโอติกส์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคณภาพไข่ ”.
แก่นเกษตร. 47 (ฉบับพิเศษ 1) : 1-6. (TCI กลุ่ม 1)
วรางคณา กิ จ พิ พิ ธ ปวิ ช ญา ก าเนิ ด ศิ ริ กุ ล ปาณิ สรา อองกุ ล นะ มนั ส นั น ท์
นพรัตน์ไมตรี อรอุมา ทองหล่อ และพิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ. (2561). “สาเหตุ
การคัดทิ้งแม่สุกรลูกผสมแลนด์เรซ-ลาร์จไวท์ที่เลี้ยงภายใต้โรงเรือนระบบปิด
ควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยน้า”. วารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร.
35(ฉบับพิเศษ2): 925-932. (TCI กลุ่ม 1)
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มนัส นัน ท์ นพรัตน์ไมตรี , พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ และวรางคณา กิจพิพิธ. (2561).
“การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอยระหว่างการย่อยได้ของ โภชนะ
แบบปรากฏ สัณฐานวิทยาของลาไส้เล็กและสมรรถภาพการผลิต ของไก่เนื้อ
ที่ ไ ด้ รั บ สารเสริ ม ชี ว ภั ณ ฑ์ ”. แก่ น เกษตร ปี ที่ 46 (พิ เศษ1): 662-668.
(TCI กลุ่ม 1)
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
ระดับปริญญาตรี
710 211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
710 311 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์สัตว์
710 342 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
710 385 สวัสดิภาพสัตว์และจรรณยาบรรณการทดลองในสัตว์
710 451 การผลิตโคนมและโคเนื้อ
710 453 การผสมเทียมปศุสัตว์
710 457 การจัดการดูแลสัตว์ทดลอง
ระดับบัณฑิตศึกษา
710 503 ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน
710 517 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์
710 522 ปัญหาพิเศษ
715 522 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล
นายศรัณย์พงศ์ ทองเรือง
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2559)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง และสุภาวดี มานะไตรนนท์. (2560). “การศึกษาผลผลิต ลักษณะ
ทางพืชอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนะของหญ้าไข่เหาสาหรับปลู กเป็นหญ้า
อาหารช้างป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน”. จังหวัดเพชรบุรี, งบเงินรายได้
คณะสัตวศาสตร์ฯ ประจาปี 2559, จานวน 50 หน้า
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
Saranpong, T., Paengkoum, P., Suksombat, W. and Bureenok, S.
( 2019) . “ Effecets of forage species and feeding systems on
rumen fermentation, microbiota and conjugated linoleic acid
content in dairy goats” . Animal Production Science. 5 9 (12):
2147-2153. (Scopus)
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Thongruang, S. , Paengkoum, P. , Suksombat, W. and Bureenok, S.
( 2018) . “ Effects of tropical forage species on Butyrivibrio
fibrisolvens, Fibrobacter succinogenes and total bacteria
population in goat rumen using real-time PCR techniques” .
International Journal of Agricultural Technology. 14(7): 21252136. (Scopus)
Proceeding
Zahra, N. Saenphoom, P., Bureenok, S., Laosuthipong, C., Chimtong, S.
and Thongruang, S. (2018). “ The effects of molasses content
and fermentation time on the fermented grass juice quality and
produced from Mombasa and Mulato II grass”. The 5th Rajabhat
University National and International Reseach and Academic
Conference. 2-5 December 2018, Phetcahburi, Thailand. 524-528.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี
ระดับปริญญาตรี
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
710 322 อาหารสัตว์
710 323 ปฏิบัติการอาหารสัตว์
710 326 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
710 451 การผลิตโคนมและโคเนื้อ
714 105 การผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ
714 221 การจัดการเศษเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร
714 321 ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการบรรจุภัณฑ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
710 503 ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน
710 515 การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
715 502 ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรรกรรมที่ยั่งยืน
715 522 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
715 523 ระบบการจัดการฟาร์มในการผลิตสัตว์แบบผสมผสาน
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวภัทราพร ภุมรินทร์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Animal Science) University of the Philippines Los Baños, Philippines (2014)
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2545)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ภัทราพร ภุมรินทร์. (2560). “การใช้เปลือกไข่เศษเหลือจากโรงฟักเพื่อเป็นแหล่งแคลเซียม
ในอาหารสัตว์ ผลต่อการย่อยได้ของแคลเซียม แคลเซียมในซีรั่ม และสมรรถนะการ
เจริญเติบโตในสุกรระยะอนุบาล”. เพชรบุรี, กองทุนวิจัยสร้างสรรค์คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 53 หน้า.
ภัทราพร ภุมรินทร์ และสุภาวดี สืบสาย. (2559). “การใช้เอนไซม์โบรมิเลนจากส่วนเหลือ
ทิ้งสับปะรดปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนในกากถั่วเหลือง การย่อยได้ของ
โภชนะและประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ตในอาหารสุ กรอนุ บ าล.” เพชรบุ รี , ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 62 หน้า.
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Poommarin, P. (2017). “Effects on serum calcium and digestibility of
using eggshells from hatcheries to substitute calcium in diets for
nursery pigs.” Livestock Research for Rural Development 29:8.
(Scopus)
เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ภัทราพร ภุมรินทร์ และศิริชัย เอียดมุสิก. (2559). “การจัดการ
ความรู้ เรื่อง การจัดการฟาร์มโคนมสาหรับเกษตรกรตาบลกรับใหญ่ อาเภอ
บ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ”. แก่น เกษตร. 44 (ฉบับพิ เศษ 2) น. 850-857.
(TCI-1)
Proceedings
โฆษิต ขวาของ วิสุทธิ์ พิเภก ชินะทัตร์ นาคะสิงห์ และภัทราพร ภุมรินทร์. (2560).
“การศึกษาถึงระดับโปรตีนร่วมกับการใช้ปลาป่นระดับ ต่าง ๆ ต่อสมรรถภาพ
การผลิ ต และคุ ณ ภ าพ ไข่ ในไก่ ไ ข่ (ช่ ว งอายุ 20 – 39 สั ป ดาห์ ) .” ใน
Proceedings of the 14th KU-KPS Conference. 115-119. ก ารป ระชุ ม
วิชาการประจาปี 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน. 7-8 ธันวาคม
2560. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน สานักงาน
วิทยาเขตกาแพงแสน กองบริหารวิชาการและนิสิต
วิษณุ สุนา โยษิตา ชินศรีสุข พิเชษฐ ศรีบุญยงค์ และภัทราพร ภุมรินทร์. (2559).
“การใช้เปลือกไข่เศษเหลือจากโรงฟักเพื่อเป็นแหล่งแคลเซียมในอาหารสัตว์
ผลต่ อ การย่ อ ยได้ ข องแคลเซี ย ม แคลเซี ย มในซี รั่ ม และสมรรถนะการ
เจริ ญ เติ บ โตในสุ ก รระยะอนุ บ าล” ใน Proceeding รวมบทความวิ จั ย
ระดับชาติ, 40-46, การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วลัยลักษณ์ วิจัย , 7-8
กรกฎาคม 2559. นครศรีธรรมราช: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
Kheerajit, C., Poommarin, P., W. Sirirojnaput. (2 0 1 6 ). “ The learning
achievement on the OIE standards in animal welfare at slaughter
and transportation training program of farmers.” In The 167h AAAP
Congress, Asian Australasian Animal Production, 796-798.
Fukuoka, Japan, August 2 2 -2 5 , 2 0 1 6 , Fukuoka: Animal Science
Congress.
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Poommarin, P. (2016). “The effects of using corn with various phytic
acid in diets on performance, phosphorus and calcium serum in
nursery pigs. ” In The 1 7 h AAAP Congress, Asian Australasian
Animal Production, 385-387. Fukuoka, Japan. August 22-25, 2016,
Fukuoka: Animal Science Congress.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี
ระดับปริญญาตรี
700 341 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
710 101 หลักการผลิตสัตว์
710 321 โภชนศาสตร์สัตว์
710 322 อาหารสัตว์
710 352 การผลิตสุกร
ระดับบัณฑิตศึกษา
710 510 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
710 524 วิทยาภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ
710 528 ปัญหาพิเศษ
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
11. ชื่อ-นามสกุล
นายนรินทร์ ปริยวิชญภักดี
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Pathobiology) Mahidol University, Thailand (2007)

สพ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Preyavichyapugdee, M., Sangfuang, M., Preyavichyapugdee, N.,
Pootaeng-on, Y. and Sophon, P. (2017). “The In vitro Effect of a
Crude Extract from Artocarpus lakoocha Roxb on
Paramphistomum cerv.i” Silpakorn University Science and
Technology Journal. 11(1): 36-46. (TCI กลุ่ม 1)
Preyavichyapugdee, N.,, Sangfuang, M., Soawapak, C., Sriburin, S.,
Pootaeng-on, Y.,
Chusongsang, P., Jiraungkoorskul, W.,
Preyavichyapugdee, M. and Sobhon, P. (2 0 1 6 ). “Activity of the
Crude Extract of Artocarpus lakoocha”. Southeast Asian Journal
Tropical Medicine Public Health. 47(1):1-15. (SCImago)

107

มคอ. 2

Sangfuang, M., Chusongsang, Y., Limpanont, Y., Vanichviriyakit, R.,
Chotwiwatthanakun, C., Sobhon, P. and Preyavichyapugdee. N.
(2016). “Schistosoma mekongi cathepsin B and its use in the
development of an immunodiagnosis”. Acta Tropica. 155:11–19.
(SCImago)
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี
ระดับปริญญาตรี
700 201จุลชีววิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร
710 101 หลักการผลิตสัตว์
710 335 โรคและกระบวนการการเกิดโรคในสัตว์เบื้องต้น
710 454 การผลิตแพะและแกะ
710 457 การจัดการดูแลสัตว์ทดลอง
ระดับบัณฑิตศึกษา
700 503 ระเบียบวิธีวิจัยระบบการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน
700 526 สวัสดิภาพและการจัดการดูแลสัตว์ทดลอง
700 537 วิทยานิพนธ์
710 520 สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการผลิตสัตว์และการจัดการสัตว์ทดลอง
710 522 กลไกการเกิดโรคในสัตว์
710 529 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1
715 502 ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
715 504 สัมมนา 1
715 609 สัมมนาทางชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 3
715 630 เรื่องคัดเฉพาะทางชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
715 693 วิทยานิพนธ์
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
12. ชื่อ-นามสกุล
นายสุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Pharmacy) Chiang Mai University, Thailand (2011)
กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549)
น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554)
สพ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล และจารุณี เกษรพิกุล (2562) รายงานการวิจัย เรื่องการจัดการ
การผลิตปัจจัยที่สัมพันธ์กับต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อปล่อยแทะเล็ม
ข้างถนนเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์:กรณีศึกษาจังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. เพชรบุรี. สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ. 52 หน้า
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
จารุณี เกษรพิกุล และ สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล. (2562). “การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์
โปรไบโอติกจากมูลไก่ประดู่หางดา”. แก่นเกษตร. 47 ฉบับพิเศษ (2): 10651070. (TCI กลุ่มที่ 1)
สุรวัฒ น์ ชลอสัน ติสกุล และ จารุณี เกษรพิกุ ล . (2562). “การศึกษาเจตคติของ
นั กศึ ก ษาสาขาวิ ช าสั ตวศาสตร์ที่ มี ต่ อ รายวิช ากฎหมายและจรรยาบรรณ
สาหรับสัตว์”. แก่นเกษตร. 47 ฉบับพิเศษ (2): 1071-1076. (TCI กลุ่มที่ 1)
สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล และ จารุณี เกษรพิกุล. (2560). “ประสิทธิภาพของการ
เสริม Enterococcus italicus ต่อปริมาณคลอเรสเตอรอลและปริมาณกรด
ไขมันในเนื้อสุกร”. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 ฉบับพิเศษ (2): 807812. (TCI กลุ่มที่ 1)
Kasornpikul, C. and Chalorsuatisakul, S. (2016). “Efficacy of isolated
probiotic bacteria from piglet nostrils in fattening pigs”.
Silpakorn University Science and Technology. 10(3): 15-19.
(TCI กลุ่มที่ 1)
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี
ระดับปริญญาตรี
710 242 หลักสหกรณ์และส่งเสริมการเกษตร
710 331 สุขภาพและสุขอนามัยสัตว์
710 334 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์
710 363 การจัดการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
710 456 การจัดการดูแลสุนัขและแมว
710 484 ระเบียบและมาตรฐานการปศุสัตว์
710 491 สัมมนา
710 498 สหกิจศึกษา
710 499 จุลนิพนธ์
714 207 กฎหมายและภาษีอากรเพื่อธุรกิจการเกษตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
710 524 วิทยาภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
13. ชื่อ-นามสกุล
นายภวัต เสรีตระกูล
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Cell and Molecular Biology) The University of Texas at Austin. Texas, USA (2018)
A.B. (Biology) Bowdoin College Maine, USA (2011)
สังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Seritrakul, P. and Gross, J. M. (2019). “Genetic and epigenetic control of
retinal development in zebrafish”. Current opinion in
neurobiology. 59: 120-127. (SCOPUS)
Seritrakul, P., Kostka, D., Gross, J.M. (2018). "Epigenomic profiling of
zebrafish retinal progenitor cells during neurogenesis"
Investigative Ophthalmology & Visual Science 59 (9): 5386-5386.
(SCOPUS)
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Seritrakul, P. and Gross, J. M. ( 2017) . “ Tet-mediated DNA
hydroxymethylation regulates retinal neurogenesis by modulating
cell-extrinsic signaling pathways” PLoS genetics. 13 (9): e1006987.
(SCOPUS)
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 1 ปี
ระดับปริญญาตรี
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์
700 121 ชีววิทยา 1
700 122 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
700 123 ชีววิทยา 2
700 124 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
700 321 พันธุศาสตร์การเกษตร
710 341 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
710 391 สัมมนา
710 491 สัมมนา
ระดับบัณฑิตศึกษา
710 506 สัมมนา 3
710 525 เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุล
710 529 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1
715 501 เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุล
715 533 ทรัพยาการพันธุกรรมพืชและการประยุกต์
715 630 เรื่องคัดเฉพาะทางชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จานวนรับ
ปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562

ตามแผน

รับจริง

5
5
5
5
5

1
2
2
2
5

จานวนนักศึกษาคงอยู่
พ้นสภาพ/ลาออก
จบการศึกษา
กาลังศึกษา
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
0
0
1
0
0
100
1
50
0
0
1
50
0
0
0
0
2
100
0
0
0
0
2
100
0
0
0
0
5
100
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รายงานข้อมูลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2558
1. แผนการรับนักศึกษากับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี
จานวนรับ
จานวนนักศึกษาคงอยู่
ปีการศึกษา
พ้นสภาพ/ลาออก
จบการศึกษา
กาลังศึกษา
ตามแผน รับจริง
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
2558
5
1
0
0
1
0
0
100
2559
5
2
1
50
0
0
1
50
2560
5
2
2
100
2561
5
2
2
100
2562
5
2
2
100

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558)
ตารางที่ 2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561 โดยนักศึกษา
หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
1) มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้า
2.67
ศึกษา (เฉพาะนักศึกษาปี 1 ตอบ)
2) ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร
3.67
3) ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
4.33
4) ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลายเช่น
4.00
คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
5) การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม
4.00
6) การแนะนาระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
3.33
7) กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ
4.00
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย

115

มคอ. 2

หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามรถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
8) ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
3.00
9) นักศึกษาได้รับคาแนะนาการลงทะเบียนเรียน การกาหนดแผนการเรียนตาม
2.67
หลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
10) การให้เวลาในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
3.00
11) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของ
3.00
นักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร
12) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอด
3.00
ประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆ
13) ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
3.67
ค้นคว้าอิสระ
14) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ความสามารถ
4.00
ในการแนะนาการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
15) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาเพียงพอในการให้
3.67
คาปรึกษา
16) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตาม
3.33
ผลการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา อย่างสม่าเสมอ
17) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ
3.67
หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์แก่นักศึกษาตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
18) มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน
3.33
19) มีข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอก
3.00
หลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทางานพิเศษนอกเวลาได้
20) มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
3.67
21) มีหน่วยงาน/บุคคลที่ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาด้านการใช้ชีวิตในคณะ/
3.67
มหาวิทยาลัย และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
22) กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น
3.67
ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทางานอย่างมี
ส่วนร่วม ฯลฯ
23) อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความ
3.67
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หัวข้อการประเมิน
พร้อมต่อการจัดการศึกษา
24) ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ตารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
25) มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
26) เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย
27) การจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกัน
28) มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
29) มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย
30) มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการ
ทาวิจัย
31) มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
3.67
3.67
3.67
3.33
3.00
3.67
3.33
3.33

ตารางที่ 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561 โดยอาจารย์
หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
1) การกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และส่งเสริม
4.00
ให้นักศึกษามีความพร้อม และสาเร็จการศึกษา
2) ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร
4.00
3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานักศึกษาให้
4.00
เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
4) อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ เหมาะสม
4.00
5) การเปิดรายวิชามีลาดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอื้อให้นักศึกษามีพื้น
4.33
ฐานความรู้และสามารถต่อยอดความรู้
6) ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับใน
4.33
หลักสูตร
7) จานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
4.33
8) การปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
4.67
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หัวข้อการประเมิน
วิชาการอย่างเหมาะสม
9) เปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง
10) แนะนาการลงทะเบียนเรียน การกาหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร
11) ท่านมีเวลาเพียงพอในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
12) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลา
ของหลักสูตร
13) ให้ความช่วยเหลือ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษารับ
ฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหา (C 3.2)
14) การปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อย่างเหมาะสม
15) เปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง
16) มีเวลาเพียงพอในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
17) ติดตามและกากับดูแลผลการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
18) ให้ความช่วยเหลือหรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
19) อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความ
พร้อมต่อการจัดการศึกษา
20) ทรัพยากรทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ตารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
21) มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
22) เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย
23) การจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกัน
24) มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
25) มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย
26) มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกใน
การทาวิจัย
27) มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.00
3.67
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3. ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานทาและรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานทา
ปีการศึกษาที่สาเร็จ
จานวนนักศึกษาที่สาเร็จ จานวนนักศึกษาที่มีงาน
ร้อยละ
การศึกษา
การศึกษา (คน)
ทา (คน)
2558
1
1
100
2559
2
2
100
2560
2
2
100
2561
1
1
100

ตารางที่ 3.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) แสดงดังตาราง ต่อไปนี้
รายการ
นักศึกษาที่สาเร็จ
นักศึกษาที่สาเร็จ
ค่าเฉลี่ยถ่วง
การศึกษา พ.ศ. 2560 การศึกษา พ.ศ. 2561
น้าหนัก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
2
1
ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่
2
1
ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(คน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.20
5.00
4.47
(2) ด้านความรู้
4.33
4.17
4.28
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
4.50
4.00
4.33
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
4.75
5.00
4.83
บุคคล
รายการ
นักศึกษาที่สาเร็จ
นักศึกษาที่สาเร็จ
ค่าเฉลี่ยถ่วง
การศึกษา พ.ศ. 2560 การศึกษา พ.ศ. 2561
น้าหนัก
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
4.67
4.40
4.58
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
4.49
4.51
4.50
บัณฑิตเฉลี่ย
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2558 กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2558
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
จานวนหน่วยกิตรวม
36 นก.
จานวนหน่วยกิตรวม
36 นก.
- คงเดิม
แผน ก แบบ ก 1
ไม่น้อยกว่า 36 นก.
แผน ก แบบ ก 1
ไม่น้อยกว่า 36 นก. - ปรับลดหน่วย
วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 36 นก.
วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 36 นก. กิตหมวดวิชา
สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
3 นก.
สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
2 นก. สัมมนา
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า 36 นก.
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า 36 นก. - ปรับเพิ่มหน่วย
หมวดวิชาบังคับ
12 นก.
หมวดวิชาบังคับ
18 นก. กิตหมวดวิชา
หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 นก.
หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 นก. บังคับ
วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 นก.
วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 นก. ปรับลดหน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 นก.
แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 นก. - คงเดิม
710 598 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 นก.
710 591 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 นก. - เปลี่ยนรหัส
710 504 สัมมนา 1
1(1-0-2)
710 506 สัมมนา 1
1(1-0-2)
- เปลี่ยนรหัส
(Seminar I)
(Seminar I)
รายวิชา
710 505 สัมมนา 2
1(1-0-2)
710 507 สัมมนา 2
1(1-0-2)
- เปลี่ยนรหัส
(Seminar II)
(Seminar II)
รายวิชา
710 506 สัมมนา 3
1(1-0-2)
- ตัดรายวิชาออก
(Seminar III)
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 นก.
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า 36 นก.
- คงเดิม
หมวดวิชาบังคับ
จานวน
12 นก.
หมวดวิชาบังคับ
จานวน 18 นก.
- ปรับเพิ่ม
รายวิชา
710 501 ชีวสถิติและระเบียบวิธี 3(3-0-6)
710 503 ระเบียบวิธีการวิจัยทาง 3(3-0-6)
- เปลี่ยนรหัส
การวิจัย
สัตวศาสตร์
รายวิชา
(Biostatistics and Research
(Research Methodology
- แก้ไขชื่อ
Methodology)
Animal Science)
รายวิชา
- แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2558
710 502 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-6)
ขั้นสูง
(Biochemistry in Animal
Science)
710 503 ระเบียบวิธีการวิจัยระบบ 3(2-3-4)
การจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน
(Sustainable Farming Systems
Research Methodology)

710 525 เซลล์วิทยาและชีววิทยา3(3-0-6)
โมเลกุล (Cell Science and
Molecular Biology)

710 504 สัมมนา 1
(Seminar I)

1(1-0-2)

หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

มคอ. 2
หมายเหตุ

- ตัดรายวิชาออก

710 501 การผลิตสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์3(3-0-6)
และการจัดการฟาร์ม
(Animal Production, Organic
Livestock and Farm
Management)

- ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา ให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
710 502 เซลล์และชีววิทยาการเจริญ 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส
(Cellular and Developmental
รายวิชา
Biology)
- ปรับชื่อรายวิชา
- ปรับหมวด
รายวิชาจากวิชา
เลือกเป็นวิชา
บังคับ
-ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
710 504 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 3(2-3-4) - รายวิชาใหม่ใน
(Advanced Animal breeding)
หมวดวิชาบังคับ
710 505 การผลิตอาหารสัตว์3(2-3-4)
- รายวิชาใหม่ใน
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
หมวดวิชาบังคับ
(Feed manufacturing and
feed technology)
710 506 สัมมนา 1
1(1-0-2) - เปลี่ยนรหัส
(Seminar I)
รายวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2558
710 505 สัมมนา 2
1(1-0-2)
(Seminar II)

หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
710 507 สัมมนา 2
1(1-0-2)
(Seminar II)

710 506 สัมมนา 3
(Seminar III)
710 528 ปัญหาพิเศษ
(Special problem)

710 508 ปัญหาพิเศษ
(Special problem)

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

หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 นก.
710 507 การอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์3(3-0-6)
(Conservation of Animal
Genetics)
710 508 พันธุศาสตร์ประชากรและ3(3-0-6)
เชิงปริมาณ
(Population and Quantitative
Genetics)
710 509 การวิเคราะห์พันธุ์ประวัติ 3(2-3-4)
(Pedigree Analysis)

หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

1(0-2-1)

6 นก.

หมายเหตุ

- เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
- ตัดรายวิชาออก
- เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
- ปรับหมวด
รายวิชาจากวิชา
เลือกเป็นวิชา
บังคับ
- ปรับลดรายวิชา
- ตัดรายวิชาออก

- ตัดรายวิชาออก

- ตัดรายวิชาออก
710 512 การประเมินพันธุกรรม 3(2-3-4)
ในสัตว์
(Animal Genetic Evaluation)
710 511 พันธุศาสตร์โมเลกุลใน 3(3-0-6)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(Molecular Genetics in Animal
Breeding)

- ปรับเพิ่ม
รายวิชา
- ปรับเพิ่ม
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2558
710 510 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะ3(3-0-6)
เดี่ยวขั้นสูง
(Advanced Non-Ruminant
Nutrition)
710 511 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยว 3(3-0-6)
เอื้องขั้นสูง
(Advanced Ruminant Nutrition)

หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
710 518 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะ 3(3-0-6)
เดี่ยวขั้นสูง
(Advanced Non-Ruminant
Nutrition)
710 517 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยว
3(3-0-6)
เอื้องขั้นสูง
(Advanced Ruminant Nutrition)

710 512 เมแทบอลิซึมของโปรตีน 3(3-0-6)
และพลังงาน
(Protein and Energy Metabolism)
710 513 เมแทบอลิซึมของแร่ธาตุ 3(3-0-6)
และวิตามิน
(Miniral and Vitamin Metabolism)
710 514 สรีรวิทยาทางเดินอาหาร 3(3-0-6)
710 515 สรีรวิทยาทางเดินอาหาร 3(3-0-6)
ของสัตว์เลี้ยง
ของสัตว์เลี้ยง
(Digestive Physiology of
(Digestive Physiology of
Domestic Animals)
Domestic Animals)
710 515 การใช้ประโยชน์จากพืช 3(2-3-4)
710 520 การใช้ประโยชน์จากพืช 3(2-3-4)
อาหารสัตว์และทุ่งหญ้า
อาหารสัตว์และทุ่งหญ้า
(Forages and Pasture Utilization)
(Forages and Pasture Utilization)
710 516 เทคนิควิจัยทาง
3(2-3-4)
สัตวศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Research
Technique in Animal Science)
710 517 การประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
710 514 สรีรวิทยาและการ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
การสืบพันธุ์สัตว์
ทางการสืบพันธุ์สัตว์
(Applied Biotechnology for
(Physiology and Applied

มคอ. 2
หมายเหตุ

- เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
- ตัดรายวิชาออก

- ตัดรายวิชาออก

- เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
- ตัดรายวิชาออก

- ยุบรวมรายวิชา
710 517 และ
710 518 เป็น
รายวิชา 710

มคอ. 2
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2558
Animal Reproduction)
710 518 สรีรวิทยาสืบพันธุ์ขั้นสูง 3(3-0-6)
(Advanced Reproductive
Physiology)

710 519 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 3(2-3-4)
ขั้นสูง
(Advanced Meat Science)

710 520 สวัสดิภาพและความ
3(3-0-6)
ปลอดภัยในการผลิตสัตว์และ
การจัดการสัตว์ทดลอง
(Welfare and Safety of Animal
Production and Management
of Laboratory Animal)
710 521 การจัดการโรงเรือนและ 3(3-0-6)
ของเสียจากสัตว์
(Housing and Animal Waste
Management)
710 522 กลไกการเกิดโรคในสัตว์ 3(3-0-6)
(Mechanism of Disease
in Animal)
710 523 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3(3-0-6)
การเผ้าระวังโรค และการ
ประเมินความเสี่ยง

หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
Biotechnology for Animal
Reproduction)

หมายเหตุ

514

- ยุบรวมรายวิชา
710 517 และ
710 518 เป็น
รายวิชา 710
514
710 522 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส
ขั้นสูง
รายวิชา
(Advanced Meat Science)
- ปรับจาก
รายวิชาปฏิบัติ
เป็นรายวิชา
บรรยาย
- ตัดรายวิชาออก

- ตัดรายวิชาออก

- ตัดรายวิชาออก

- ตัดรายวิชาออก
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2558
(Applied Epidemiology,
Surveillance and Risk
Assessment)
710 524 วิทยาภูมิคุ้มกันและการ 3(3-0-6)
ติดเชื้อ
(Immunity and Infection)
710 526 โภชนเภสัชภัณฑ์ทาง
3(3-0-6)
สุขภาพและการผลิตสัตว์
(Nutraceuticals in Animal
Health and Production)
710 527 การประยุกต์เภสัชวิทยา 3(3-0-6)
ทางการวิจัยสมันไพร
(Application of Pharmacology
in Herbal Medicine Research)
710 529 เรื่องคัดเฉพาะทาง
3(3-0-6)
สัตวศาสตร์ 1
(Selected Topics in Animal
Science I)
710 530 เรื่องคัดเฉพาะทาง
3(2-3-4)
สัตวศาสตร์ 2
(Selected Topics in Animal
Science II)

หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

มคอ. 2
หมายเหตุ

- ตัดรายวิชาออก

- ตัดรายวิชาออก

- ตัดรายวิชาออก

710 524 เรื่องคัดเฉพาะทาง
3(3-0-6)
สัตวศาสตร์ 1
(Selected Topics in Animal
Science I)
710 525 เรื่องคัดเฉพาะทาง
3(2-3-4)
สัตวศาสตร์ 2
(Selected Topics in Animal
Science II)
710 513 สรีรวิทยาเปรียบ
3(3-0-6)
เทียบการให้น้านม
(Comparative Physiology
of Lactation)
710 516 เทคนิควิจัยทางโภชน
3(2-3-4)
ศาสตร์
(Research Technique in

- เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

- รายวิชาใหม่

- รายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2558

วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 นก.
710 599 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 นก.
(Thesis)

หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
Animal Nutrition)

มคอ. 2
หมายเหตุ

710 519 การพัฒนาการทาฟาร์ม 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่
ปศุสัตว์อินทรีย์
(Organic Livestock Farming
Development)
710 521 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิต 3(2-3-4) - รายวิชาใหม่
ภัณฑ์จากสัตว์
(Animal Product Processing
Technology)
วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 นก.
710 592 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 นก. - เปลี่ยนรหัส
(Thesis)
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ภาคผนวก ฉ
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLOs)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)

มคอ. 2
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มคอ. 2

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)
PLOs

รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)

PLO1 สามารถอธิบายหลักการดูแลสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้
710 501 การผลิตสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์และการจัดการฟาร์ม (Animal Production, Organic Livestock and Farm Management) 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายหลักการปศุสัตว์และการป้องกันโรค ตลอดจนสามารถอธิบายการประกันคุณภาพผลผลิตและการตรวจสอบย้อนกลับภายใต้
สวัสดิภาพสัตว์
CLO2 สามารถอธิบายหลักการจัดการของเสียเป็นศูนย์ภายในฟาร์มปศุสัตว์ได้
710 506 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(1-0-2)
CLO1 สามารถอธิบายหลักการดูแลสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์
710 519 การพัฒนาการทาฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Livestock farming Development) 3(3-0-6)
CLO1 สามารถเข้าใจหลักการและความสาคัญของปศุสัตว์อินทรีย์ รวมถึงการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ได้
CLO2 สามารถนาหลักการของปศุสัตว์อินทรีย์มาประยุกต์ใช้และต่อยอดงานวิจัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางสัตวศาสตร์ได้
710 521 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (Animal Product Processing Technology) 3(2-3-4)
CLO1 สามารถเข้าใจหลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การคัดเลือก เทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์

PLO2 สามารถอธิบายหลักสวัสดิภาพและจรรยาบรรณในการเลีย้ งและดูแลสัตว์เศรษฐกิจได้
710 501 การผลิตสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์และการจัดการฟาร์ม (Animal Production, Organic Livestock and Farm Management) 3(3-0-6)
CLO3 สามารถอธิบายหลักสวัสดิภาพและจรรยาบรรณในการเลี้ยงและดูแลสัตว์เศรษฐกิจได้
710 506 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(1-0-2)
CLO2 สามารถอธิบายหลักสวัสดิภาพและจรรยาบรรณในการเลี้ยงและดูแลสัตว์เศรษฐกิจได้

หมายเหตุ
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PLOs

รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)

PLO3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการฟาร์มปศุสัตว์สมัยใหม่ได้
710 501 การผลิตสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์และการจัดการฟาร์ม (Animal Production, Organic Livestock and Farm Management) 3(3-0-6)
CLO4 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ได้
710 506 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(1-0-2)
CLO3 สามารถอธิบายหลักการจัดการฟาร์มปศุสัตว์สมัยใหม่ได้
710 513 สรีรวิทยาเปรียบเทียบการให้น้านม (Comparative Physiology of Lactation) 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายกลไกการหลั่งน้านมของสัตว์เศรษฐกิจได้
CLO2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุงสรีรวิทยาของต่อมน้านมและแก้ไขปัญหาโรคเต้านมอักเสบในสัตว์เศรษฐกิจได้
710 514 สรีรวิทยาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ (Physiology and Applied Biotechnology for Animal
Reproduction) 3(2-3-4)
CLO1 สามารถอธิบายหลักการและกลไกทางสรีรวิทยาสืบพันธุ์สัตว์ การเป็นหนุ่มเป็นสาว การเป็นสัด การผลิตเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การตั้งท้อง
และการคลอด ระบบประสาท-ต่อมไร้ท่อ การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์
CLO2 สามารถประยุกติใช้หลักการจัดการฟาร์มกับการเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ได้
710 515 สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง (Digestive Physiology of Domestic Animals) 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายกลไกการย่อยอาหารของสัตว์เศรษฐกิจได้
CLO2 สามารถประยุกต์ใช้หลักการสรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์ต่อการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ได้
710 519 การพัฒนาการทาฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Livestock farming Development) 3(3-0-6)
CLO1 สามารถเข้าใจหลักการและความสาคัญของปศุสัตว์อินทรีย์ รวมถึงการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ได้
CLO2 สามารถนาหลักการของปศุสัตว์อินทรีย์มาประยุกต์ใช้และต่อยอดงานวิจัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางสัตวศาสตร์ได้

มคอ. 2
หมายเหตุ
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PLOs

รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)

PLO4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาการได้
710 506 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(1-0-2)
CLO7 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นผลงานทางวิชาการได้
CLO8 สามารถใช้ฐานการสืบค้นวารสารระดับนานาชาติได้
710 507 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(1-0-2)
CLO1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ได้
CLO2 สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการเขียนอ้างอิงเอกสารได้
CLO3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานได้
710 508 ปัญหาพิเศษ (Special Problem) 1(0-2-1)
CLO1 สามารถสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ที่น่าสนใจได้

PLO5 สามารถประยุกต์ใช้หลักการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ได้
710 502 เซลล์และชีววิทยาการเจริญ (Cellular and Developmental Biology) 3(3-0-6)
CLO1 สามารถเข้าใจองค์ประกอบของเซลล์ในระดับโมเลกุล และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การเจริญของสัตว์ได้
710 504 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง (Advanced Animal Breeding) 3(2-3-4)
CLO1 สามารถอธิบายหลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
CLO2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
CLO3 สามารถแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมแสดงให้เห็นว่านักศึกษาสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในสถานการณ์จาลองหรือ
สถานการณ์จริงได้
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710 506 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(1-0-2)
CLO5 สามารถอธิบายหลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้
710 511 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Molecular Genetics in Animal Breeding) 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายความสาคัญของพันธุศาสตร์โมเลกุลที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
CLO2 สามารถเลือกใช้พันธุศาสตร์โมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของสัตว์และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
CLO3 สามารถวิเคราะห์ค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมจากข้อมูลดีเอ็นเอได้
710 512 การประเมินพันธุกรรมในสัตว์ (Animal Genetic Evaluation) 3(2-3-4)
CLO1 สามารถความเข้าใจทฤษฎีพันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์อย่างถูกต้อง
CLO2 สามารถคานวนค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และประเมินค่าทางพันธุกรรมได้
CLO3 สามารถเลือกใช้วิธีการประเมินค่าทางพันธุกรรมได้อย่างเหมาะสม

PLO6 สามารถประยุกต์ใช้ความรูท้ างด้านอาหารสัตว์สาหรับสัตว์เศรษฐกิจได้
710 505 การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (Feed Manufacturing and Feed Technology) 3(2-3-4)
CLO1 สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการคัดเลือก วิธีการจัดการ และประเมินคุณภาพอาหารสาหรับสัตว์ได้
CLO2 สามารถประยุกต์และคัดเลือกวิธีการจัดการอาหารสาหรับสัตว์เศรษฐกิจได้
710 506 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(1-0-2)
CLO6 สามารถอธิบายหลักการใช้ความรู้ทางด้านอาหารสัตว์สาหรับสัตว์เศรษฐกิจได้
710 516 เทคนิควิจัยทางโภชนศาสตร์สัตว์ (Research Technique in Animal Nutrition) 3(2-3-4)
CLO1 สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง และใช้เทคนิคเพื่อดาเนินการการทดลองทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวหรือสัตว์กระเพาะรวม
ได้
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710 517 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง (Advanced Ruminant Nutrition) 3(3-0-6)
CLO1 สามารถเขียนแผนภาพแสดงสรุปความสัมพันธ์ของโภชนะหลักในระบบย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องได้
CLO2 สามารถประยุกต์และคัดเลือกวิธีการจัดการอาหารสาหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องได้
710 518 โภชศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง (Advanced Non-Ruminant Nutrition) 3(3-0-6)
CLO1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโภชนะของสัตว์กระเพาะเดี่ยว เพื่อใช้ในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและการทาวิจัยด้านโภชนาการสัตว์กระเพาะ
เดี่ยวได้
710 520 การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้า (Forage and Pasture Utilization) 3(2-3-4)
CLO1 อธิบายคุณลักษณะของหญ้าอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
CLO2 สามารถเลือกใช้และบริหารจัดการพืชอาหารสัตว์ตามหลักวิชาการได้เหมาะสมกับชนิดสัตว์

PLO7 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผูต้ ามได้
710 508 ปัญหาพิเศษ (Special Problem) 1(0-2-1)
CLO1 สามารถสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ที่น่าสนใจได้
CLO2 สามารถแสดงศักยภาพในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
710 591 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
CLO3 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
710 592 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
CLO3 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ตามได้

PLO8 สามารถเลือกใช้หลักการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทาวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ได้
710 502 เซลล์และชีววิทยาการเจริญ (Cellular and Developmental Biology) 3(3-0-6)
CLO2 สามารถอธิบายหลักการทางานและวิธีการประยุกต์ใช้เทคนิคทางเซลล์และชีวโมเลกุลในทางสั ตวศาสตร์ได้
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710 503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์ (Research Methodology in Animal Science) 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายหลักการทางสถิติเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง และการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
CLO2 การประยุกต์ใช้การวางแผนการทดลอง ในการออกแบบงานทดลองในงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ได้
CLO3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ได้
710 505 การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (Feed Manufacturing and Feed Technology) 3(2-3-4)
CLO1 สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการคัดเลือก วิธีการจัดการ และประเมินคุณภาพอาหารสาหรับสัตว์ได้
CLO2 สามารถประยุกต์และคัดเลือกวิธีการจัดการอาหารสาหรับสัตว์เศรษฐกิจได้
710 506 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(1-0-2)
CLO4 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นผลงานทางวิชาการได้
710 507 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(1-0-2)
CLO1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ได้
CLO2 สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการเขียนอ้างอิงเอกสารได้
710 508 ปัญหาพิเศษ (Special Problem) 1(0-2-1)
CLO1 สามารถสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ที่น่าสนใจได้
710 513 สรีรวิทยาเปรียบเทียบการให้น้านม (Comparative Physiology of Lactation) 3(3-0-6)
CLO3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการให้น้านมในสัตว์เศรษฐกิจได้
710 514 สรีรวิทยาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ (Physiology and Applied Biotechnology for Animal
Reproduction) 3(2-3-4)
CLO3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เศรษฐกิจได้
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710 515 สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง (Digestive Physiology of Domestic Animals) 3(3-0-6)
CLO3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง ได้
710 522 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง (Advanced Meat Science) 3(3-0-6)
CLO1 สามารถอธิบายลักษณะโครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของเนื้อ การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อเป็นเนื้อสัตว์และคุณภาพของเนื้อ
710 523 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1 (Selected Topics in Animal Science I) 3(3-0-6)
CLO1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
710 524 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2 (Selected Topics in Animal Science II) 3(2-3-4)
CLO1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคทางด้านสัตวศาสตร์
CLO2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
710 591 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
CLO1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการกาหนดโจทย์วิจัยได้
CLO2 สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวางแผนการวิจัยให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
710 592 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
CLO1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการกาหนดโจทย์วิจัยได้
CLO2 สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวางแผนการวิจัยให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้

หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หากปรับเกินกว่า 1 ครั้ง ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปญ
ั หาหรืออุปสรรคใดจึงจาเป็นต้องปรับ CLOs
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710 501

การผลิตสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์และการจัดการฟาร์ม
3(3-0-6)
(Animal Production, Organic Livestock and Farm Management)
การจัดการปศุสัตว์และการป้องกันโรค หลักการสวัสดิภาพสัตว์ ในการจัดการฟาร์ม
ปศุสัตว์อินทรีย์ การจัดการเพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการ
ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์ การทาบัญชีฟาร์ม มาตรฐานฟาร์มที่
เกี่ยวข้องและการตรวจสอบย้อนกลับ การประกันคุณภาพผลผลิตภายใต้สวัสดิภาพสัตว์
มีทัศนศึกษาหรือกรณีศึกษา
Livestock management and disease prevention; animal welfare
principle in organic livestock management; zero-waste management; modern
technology in livestock waste management; innovation in animal
production; farm accounting; farm standards and traceability, product quality
assurance under animal welfare principle.
Field trips or case studies required.

710 502

เซลล์และชีววิทยาการเจริญ
3(3-0-6)
(Cellular and Developmental Biology)
หลักการทางเซลล์วิทยาและชีววิทยาการเจริญ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ใน
ระดับโมเลกุล การควบคุมการแสดงออกของยีน พื้นฐานด้านเซลล์และโมเลกุลในการเจริญ
ของตั ว อ่ อ น ผลของพั น ธุ ก รรมและสิ่ งแวดล้ อ มต่ อ การเจริญ ของสั ต ว์ การประยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยีด้านเซลล์และชีวโมเลกุลในทางสัตวศาสตร์
Principle of cell biology and developmental biology; cell structure
and function at molecular level; regulation of gene expression; cellular and
molecular basis of embryo development; genetic and environmental effects
on animal development; applications of modern cell and molecular
biological techniques in animal science.

710 503

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์
3(3-0-6)
(Research Methodology in Animal Science)
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ การประยุกต์หลักการทางสถิติใน
การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรูปทาง
สถิติ กรณีศึกษาข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์สัตวศาสตร์
Research methodology in animal science research; applications of
principles of statistics in experimental design; data analysis and
interpretation using statistical packages; case studies on data from research
in animal science.
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การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
3(2-3-4)
(Advanced Animal Breeding)
พัน ธุ์สั ตว์เศรษฐกิจ พั น ธุศ าสตร์ป ระชากร ความส าคัญ ของพั นธุป ระวัติในการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เลือดชิดและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและ
การประเมินผล วิธีการคัดเลือกและการปรับปรุงทางพันธุกรรมที่คาดหวัง ระบบการผสม
พันธุ์ ยีนหลักและคิวทีแอล เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกแบบต่าง ๆ
Breeds of livestock; population genetics; importance of pedigree in
animal breeding; inbreeding and genetic relationships; genetic parameters
and evaluations; selection methods and expected genetic improvement;
mating systems; major genes and QTL; types of marker-assisted selection.
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การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-3-4)
(Feed manufacturing and feed technology)
การผลิตอาหารสัตว์และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในระบบอุตสาหกรรม การ
เลือกทาเลที่ตั้ง หลักการออกแบบและการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ การวางแผนการ
ผลิตสาหรับสินค้า อาหารสัตว์และการจัดห่วงโซ่อุปทาน วัต ถุดิบอาหารสัตว์และการแบ่ง
ประเภท การประเมินคุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ การแปรรูป
อาหารสัตว์และการเตรียมและการจัดการวัตถุดิบสาหรับการผลิตอาหารสัตว์ กระบวนการ
แปรรูปอาหารสัตว์และเทคนิคการใช้เครื่องมือแบบต่าง ๆ การรับและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ของผสมพรีมิกซ์ การแปรรูปวัตถุดิบ การผสมอาหาร การอัดเม็ด การเอกซ์ทรูด การอบแห้ง
อาหารและทาให้เย็น การบรรจุ การลาเลียงวัสดุ ระบบกาจัดฝุ่น การควบคุมสินค้าคงคลัง
และการจั ดการคลั งสัน ค้า และความปลอดภั ยในโรงงานอาหารสั ตว์ ระบบการควบคุม
คุณภาพ ได้แก่ การสุ่มตัวอย่าง การประเมินองค์ประกอบและคุณภาพของโภชนะวัตถุดิบ
และอาหารสาเร็จ การตรวจโครงสร้างและลักษณะภายนอกของวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วย
กล้องจุลทรรศน์และการทดสอบทางเคมี รวมถึงระบบประกันคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการผลิ ต หลั ก เกณฑ์ วิธีก ารที่ ดี ในการผลิ ต (จี เอ็ ม พี ) และ การ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (เฮชเอซีซีพี) ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสัตว์ มาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ การบริหารต้นทุน
และกาไร
มีทัศนศึกษาหรือการบรรยายพิเศษ
Feed production and industrial feed manufacturing process; location
selection; design principle and systemic layout design; production planning;
demand and supply management; raw materials and classifications; feed
evaluation and digestibility; feed processing and raw material management;
feed processing and tool usage; receiving and storage of premix raw
marerial; raw material processing; formulation; pelleting; extrusion; drying;
cooling; packaging; transport; dust elimination; warehouse management;
feed factory safety; quality control system including sampling, component
evaluation of raw and finished material, examination of physical and
structural property of raw material using microscopes; quality assurance
including analysis of production and manufacturing; Good Manufacturing
Practice (GMP); Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) in animal
feed production; regulations regarding feed manufacturing; factory standards;
cost and benefit management.
Field trips or special lecture required.
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710 506

สัมมนา 1
1(1-0-2)
(Seminar I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U สาหรับแผน ก แบบ ก 1
การตรวจเอกสารและรวบรวมรายงานในหั วข้อที่น่าสนใจทันสมัย ทางด้านสัตว
ศาสตร์ที่เกี่ย วข้องกับ สภาพแวดล้อม หลักสวัส ดิภ าพและจรรยาบรรณในการเลี้ ยงสั ตว์
หลักการจัดการฟาร์มปศุสัตว์สมัยใหม่ หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และอาหารสัตว์
Literature review and compilation of scientific reports related to the
scientific advances in animal sciences covering the topics of environment;
welfare and ethics in animal husbandry; modern livestock farm
management; principles of animal breeding; animal feed.

710 507

สัมมนา 2
1(1-0-2)
(Seminar II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U สาหรับแผน ก แบบ ก 1
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิง
วิทยาศาสตร์ สามารถเขียนและนาเสนองานวิจัยโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Literature searches and information compilation related to thesis
project; scientific analysis and synthesis; effective writing and presentation of
research in English.

710 508

ปัญหาพิเศษ
1(0-2-1)
(Special Problem)
วางแผนและดาเนินงานวิจัย ในหัวข้อเฉพาะที่สาคัญและน่าสนใจทางสัตวศาสตร์
ซึ่งต้องเป็นหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน ในลักษณะการนาข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์ และอภิปราย
ร่วมกัน และเรียบเรียงเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักการวิชาการ
Design and conduct a research project on specific and current topic
of interest in animal science. The nature of information in the study should
be analyzed, discussed and reported using the principles of academic
research.
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710 511

พันธุศาสตร์โมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(3-0-6)
(Molecular Genetics in Animal Breeding)
การปรับปรุงพันธุ์สั ตว์โดยใช้พันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุศาสตร์สัตว์ เครื่องหมาย
พันธุกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการประเมินในสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์ถูก
กักขัง การอนุรักษ์พันธุกรรม การหาลาดับดีเอ็นเอและการวิเคราะห์ การศึกษา จีโนม-ไวด์
แอสโซซิเอชั่น การโคลนนิ่งยีน การปรับแต่งยีน
Molecular genetic in animal breeding; animal genetics; genetic
markers; genetic diversity and evaluation in livestock and captive animal;
conservation genetics; DNA sequencing and analysis; genome-wide
association study; gene cloning; gene editing.

710 512

การประเมินพันธุกรรมในสัตว์
3(2-3-4)
(Animal Genetic Evaluation)
ทฤษฎีท างพั น ธุกรรม ประมาณค่าพารามิเตอร์ท างพั น ธุก รรม ประเมิน ค่ าทาง
พันธุกรรม อัลกอลิทึมที่ใช้สาหรับการประเมินค่าทางพันธุกรรม โปรแกรมการวิเคราะห์ค่า
ทางพันธุกรรม
The genetic theory; genetic parameter estimation; estimated
breeding value; algorithm for genetic evaluation; programs for genetic
evaluation.

710 513

สรีรวิทยาเปรียบเทียบการให้น้านม
3(3-0-6)
(Comparative Physiology of Lactation)
สรีรวิทยาของการให้น้านมในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โครงสร้างและการทางานของ
ต่อมน้านม ฮอร์โมนที่ควบคุมของการพัฒนาเต้านมและการให้นม เซลล์และกลไกของการ
สังเคราะห์น้านม เคมีในการสังเคราะห์น้านม โรคเต้านมอักเสบและความผิดปกติอื่น ๆ ต่อ
การทางานของต่อมน้านม
Lactation physiology across mammalian species; structure and
function of mammary glands; hormonal control of mammary development
and lactation; cellular mechanisms of milk synthesis; the chemistry of milk
synthesis; mastitis and other abnormalities of mammary functions.
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710 514

สรีรวิทยาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ 3(2-3-4)
(Physiology and Applied Biotechnology for Animal Reproduction)
หลักการและกลไกทางสรีรวิทยาสืบพันธุ์สัตว์ การเป็นหนุ่มเป็นสาว การเป็นสัด
การผลิตเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การตั้งท้องและการคลอด ระบบประสาทและระบบต่อม
ไร้ท่อ การส่งสัญ ญาณระหว่างเซลล์ การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ปัญหาและจริยธรรมในการเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
Principles and mechanisms of reproductive physiology in animals;
puberty; estrus; gamete production; fertilization; gestation and parturition;
neuro and endocrinological aspects; cell to cell signaling; application of
biotechnology for improving reproductive efficiency; problems and ethics in
selection of biotechnologies.

710 515

สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
(Digestive Physiology of Domestic Animals)
กระบวนการย่ อยอาหารและกลไกการดูดซึมในทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยว
เอื้องและ สัตว์เคี้ยวเอื้อง ระบบต่อมไร้ท่อและการทางานของต่อมไร้ท่อ ปัจจัยที่มีผลกับ
การย่อยอาหารของสัตว์ ความสัมพันธ์ของต่อมไร้ท่อและการทางานของการย่อยอาหาร
เอนไซม์และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร
Digestive process and absorption mechanism in gastrointestinal tract
of non-ruminants and ruminants; endocrine system and endocrine function;
factors affecting digestibility in animals; relationship between endocrine and
digestive functions; enzymes and hormones related to digestive process.

710 516

เทคนิควิจัยทางโภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-4)
(Research Technique in Animal Nutrition)
การประเมิ น อาหารสั ต ว์ แ ละวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ โ ดยเคมี แ ละชี ว วิ ธี การวั ด
สมรรถภาพการผลิตของสัตว์ การย่อยได้ การแปลผลงานทดลอง การเขียนและเตรียม
ต้นฉบับงานทดลองเพื่อการตีพิมพ์
Feed and feedstuffs quality evaluation using chemical and biological
methods; animal performances evaluation; digestibility; interpreting the
results of research; writing manuscripts for publications.
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710 517

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Ruminant Nutrition)
การประยุกต์ใช้ประโยชน์และเมแทบอลิซึมของโภชนะในสัตว์เคี้ยวเอื้อง บทบาท
และการควบคุมจุลินทรีย์ต่อการย่อยโภชนะ เทคนิ คการวิจัยในการศึกษาทางด้านจุลินทรีย์
ในกระเพาะรูเมน การประเมินหาความต้องการโภชนะของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ความสัมพันธ์
ระหว่างโภชนะ สภาพแวดล้อม และการจัดการต่อคุณลักษณะของสัตว์ เทคนิคการวิจัยทาง
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
Applied utilization and metabolism of nutrients in ruminants; role
and manipulation of rumen microorganisms on nutrients digestion; research
technique in evaluating rumen microorganisms; evaluation of nutrients
requirement in ruminants; inter-relationship among nutrients, environment
and management of animal performance; advanced research technique in
ruminant nutrition.

710 518

โภชศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Non-Ruminant Nutrition)
โภชนศาสตร์และความต้องการโภชนะของสัตว์กระเพาะเดี่ยวในแต่ละระยะการ
ให้ผลผลิต เมแทบอลิซึมของโภชนะในสัตว์กระเพาะเดี่ยว การประเมินคุณภาพโปรตีนและ
ความต้องการโปรตีน ระบบพลังงานและการประเมินความต้องการพลังงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างโภชนะ สภาพแวดล้อม และการจัดการต่อคุณลักษณะของสัตว์ การศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยด้านโภชนาการสัตว์กระเพาะเดี่ยว
Nutrition and nutrient requirement of each production stage of nonruminant animals; nutrient metabolism in non-ruminants; evaluation of
protein quality and protein requirements; energy system and evaluation of
energy requirements; inter-relationship among nutrients; environment on
animal performance; review of research in non-ruminant nutrition.

710 519

การพัฒนาการทาฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
3(3-0-6)
(Organic livestock farming Development)
หลักการของปศุสัตว์อินทรีย์ สวัสดิภาพสัตว์กับปศุสัตว์ อินทรีย์ การวิจัยและการ
พัฒนาในปัจจุบันที่เกี่ยวกับปศุสัตว์อินทรีย์
Principle of organic livestock farming, animal welfare and organic
livestock, current research and development in organic livestock production.
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710 520

การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้า
3(2-3-4)
(Forage and Pasture Utilization)
บทบาทของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ต่อการผลิตสัตว์ ชนิดของทุ่งหญ้าและพืชอาหารสัตว์
การปลูกสร้าง และการจัดการทุ่งหญ้า สมดุลพืชอาหารสัตว์ในฟาร์ม การจัดการแทะเล็ม
และการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ ปัจจัยที่ มีผลต่อคุณภาพหญ้าแห้งและหญ้าหมัก การผลิต
และการจัดการพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
Role of pasture in livestock production; types of pasture and forage
crops; pasture establishment and management; balancing of forage crops in
farms; grazing management and forage preservation; factors affecting quality
of hay and silage; organic forage crop production and management; carbon
footprint assessment.

710 521

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์
3(2-3-4)
(Animal Product Processing Technology)
หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ความสาคัญและการวิจัยด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีที่
ใช้ในการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ที่ใช้และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขั้นตอนด้าน
ความปลอดภัย และระบบการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์
Principles of product processing; the importance of research on
animal product processing; evaluation of product quality; quality control;
selection of packaging; preservation technology; packaging and shelf-life of
animal products; safety control procedures and quality assurance of the
animal products.
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710 522

วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Meat Science)
สถานการณ์ทางด้านเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สาหรับผู้บริโภค การตลาด และปัญหา
ในการส่งออก ทั้งของประเทศและโลก โครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของเนื้อ สวัสดิ
ภาพสัตว์และการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหลังจากสัตว์
ตายและคุณภาพของเนื้อ ผลของความเครียดและการจัดการสัตว์มีชีวิตก่อนการฆ่าต่อซาก
และคุณภาพเนื้อ การจัดการซากหลังการฆ่าและคุณภาพเนื้อ มาตรการสุขอนามัยของเนื้อ
การตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมี ชีวเคมี และลักษณะทางฟิสิกส์ของเนื้อ เทคโนโลยีก้าว
หน้าที่ใช้ในการแปรรูปเนื้อสัตว์ เทคนิคการทางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์เพื่อเข้าสู่
ระดับสากล
World and country situation of meat and meat products for
consumers, market and export problems, structure and chemical
composition of meat, animal welfare and the humane slaughtering, Postmortem change of muscle and quality, effects of stress including animal
handlings prior to slaughtering on carcass and meat quality, carcass handling
and meat quality, meat hygiene evaluation, measurement of chemical and
biochemistry composition and physical characteristics of meat, advanced
technology appilcation to meat processing, meat science research
techniques for leading to an international level.

710 523

เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Animal Science I)
เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์ ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละภาคการศึกษา
Selected topics in animal science at the master’s degree level.
Topics are subjected to change each semester.

710 524

เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2
3(2-3-4)
(Selected Topics in Animal Science II)
เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์ ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละภาคการศึกษา
Selected topics in animal science at the master’s degree level.
Topics are subjected to change each semester.
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710 591

วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
(Thesis)
การทาวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึกษา การ
สอบป้องกัน วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
Implementation of a research project under the supervision of
advisory committee, thesis defense, publishing research manuscripts in
academic journals.

710 592

วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
(Thesis)
การทาวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึกษา การ
สอบป้องกัน วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
Implementation of a research project under the supervision of
advisory committee, thesis defense, publishing research manuscripts in
academic journals.

