ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – สกุล
นางสาวจิตติมา กันตนามัลลกุล
2. ตำแหน=งทางวิชาการ รองศาสตราจารย3 ดร.
3. วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อวุฒิ
วิชาเอก
ปริญญาตรี
วท.บ.
เกษตรศาสตร3
ปริญญาโท
วท.ม.
เกษตรศาสตร3
ปริญญาเอก
วท.ด
สัตวศาสตร3

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3

ปGที่สำเร็จ
2526
2530
2553

4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 ตำรา/หนังสือ/หน=วยการสอน
จิตติมา กันตนามัลลกุล. (2564). หนCวยที่ 2 การเริ่มตFนทำฟาร3มเลี้ยงสัตว3. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาการผลิตสัตว1 หน4วยที่ 1-8 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3, น. 2-1 - 2-45). นนทบุร:ี สาขาวิชา
เกษตรศาสตร3และสหกรณ3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ3ฯ ขFอ 10)
จิตติมา กันตนามัลลกุล. (2563). หนCวยที่ 1 ความรูFทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว3และเทคโนโลยีในการ
จัดการการผลิตสัตว3. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว1 หน4วยที่
1-7 (น. 1-1 - 1-42). นนทบุร:ี สาขาวิชาเกษตรศาสตร3และสหกรณ3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ3ฯ ขFอ 10)
จิตติมา กันตนามัลลกุล. (2563). หนCวยที่ 12 เทคโนโลยีการแปรรูปไขC. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว1 หน4วยที่ 8-15 (น. 12-1 - 12-56). นนทบุร:ี สาขาวิชา
เกษตรศาสตร3และสหกรณ3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ3ฯ ขFอ 10)
จิตติมา กันตนามัลลกุล. (2562). หนCวยที่ 8 พันธุศาสตร3พื้นฐาน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร1
และวิทยาศาสตร1พื้นฐานเพื่อการเกษตร หน4วยที่ 6-10 (น. 8-1 – 8-41). นนทบุร:ี สาขาวิชา
เกษตรศาสตร3และสหกรณ3มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ3ฯ ขFอ 10)
จิตติมา กันตนามัลลกุล และปภาวดี มนตรีวัต. (2561). หนCวยที่ 7 การจัดการทรัพยากรมนุษย3เพื่อการ
ผลิตสัตว3. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว1 หน4วยที่ 6-10 (น. 7-1
- 7-51). นนทบุร:ี สาขาวิชาเกษตรศาสตร3และสหกรณ3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ3
ฯ ขFอ 10)
4.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
จิตติมา กันตนามัลลกุล, อัจฉรา โพธิ์ดี และบดินทร3 วงศ3พรหม. (2564). โลจิสติกส3ขาออกขFาวโพดเลี้ยง
สั ต ว3 ข องเกษตรกรในจั ง หวั ด ลพบุ ร ี แ ละสระบุ รี . ใน การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ

มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร1 วิ ท ยาเขตกำแพงแสน ครั ้ ง ที ่ 18, วั น ที ่ 8-9 ธั น วาคม 2564,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3 วิทยาเขตกำแพงแสน: ไทย. (น. 2856-2863). (เกณฑ3ฯ ขFอ 12)
จิตติมา กันตนามัลลกุล. (2562). โซCอุปทานขFาวโพดเลี้ยงสัตว3ในจังหวัดลพบุรี. ใน การประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ ดT า นสารสนเทศ การเกษตรบริ ห ารธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมศาสตร1 วิ ท ยาศาสตร1 แ ละ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 4, วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562, โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong: ไทย.
(น. 69-78). (เกณฑ3ฯ ขFอ 12)
ภวัต เจียมจิณณวัตร, จิตติมา กันตนามัลลกุล และทวีเดช ปะเจกสกุล. (2562). การจัดการโลจิสติกส3ขา
ออกของโรงงานอาหารสัตว3: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุมผลงานวิจัยดTานการ
จัดการธุรกิจ ระดับชาติ ครั้งที่ 12, วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหมC:
ไทย. (น. 99-110). (เกณฑ3ฯ ขFอ 12)
จีรวัฒน3 แพงแสน, จิตติมา กันตนามัลลกุล และอัจฉรา โพธิ์ดี. (2561). การจัดการฟาร3มโคนมในระบบ
การเลี้ยงทั่วไปและระบบการเลี้ยงตามมาตรฐานปศุสัตว3อินทรีย3 ในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8,
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561, อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: ไทย. (น. 1907-1922). (เกณฑ3ฯ ขFอ 12)
4.3 บทความวิชาการ
5. ประสบการณTการสอนระดับอุดมศึกษา 25 ปy
6. ภาระงานสอน
6.1 ระดับปริญญาตรี
ชุดวิชาที่เปzนคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุCมผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
90305
การผลิตสัตว3
93345
การปรับปรุงพันธุ3และการสืบพันธุ3สัตว3
93354
อาหารและการใหFอาหารสัตว3
93355
การจัดการสุขภาพสัตว3
93448
ประสบการณ3วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว3
93460
การฝ}กปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว3
93461
การจัดการผลผลิตและการตลาดสินคFาปศุสัตว3
93462
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว3ปyก
93463
การจัดการการผลิตสัตว3เคี้ยวเอื้อง
93465
การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว3น้ำ

รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
93466
เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว3
93469
การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว3
6.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชุดวิชาที่เปzนคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
6.3 ระดับปริญญาโท
ชุดวิชาที่เปzนคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
95713
การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว3
95722
การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว3
95723
การจัดการความรูFในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว3
6.4 ระดับปริญญาเอก
ชุดวิชาที่เปzนคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงแนวการศึกษาชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
-

