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3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
3.1 ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร  
3.2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

4. หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
4.1. หลักการและเหตุผล 

ในชีวิตประจําวันของเรานั้นมีการเกี่ยวของกับสัตวอยางใกลชิด ผลกระทบในเชิงบวกของ
สัตวตอมนุษยคือ เราไดประโยชนจากสัตวในหลายอยาง ท้ังใชเปนแหลงอาหารจากกลุมสัตว
เศรษฐกิจ เชน สุกร โค ไก และสัตวน้ํา ใชเปนเพื่อนเลนในกลุมสัตวเล้ียงเปนเพื่อน เชน สุนัข แมว 
มา รวมถึงการใชสัตวในลักษณะของสัตวทดลองในการศึกษาทางวิทยาศาสตรการแพทยและการใช
สัตวเปนเคร่ืองมือในการศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศน ในดานผลกระทบทางลบของสัตวท่ีมีตอ
มนุษย ไดแก โรคสัตวสูคนและโรคอุบัติใหมที่มีผลตอสุขภาพคนท่ีมีสาเหตุท่ีเนื่องมาจากตัวสัตว 
ปญหาท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยและสัตว และปญหาทางดานสวัสดิภาพและการทารุณ
กรรมตอสัตวท่ีมีผลตอมนุษยและสังคม เชน ปญหาทางพฤติกรรมสัตวและความเครียดของสุนัข
รวมท้ังสัตวเล้ียงชนิดอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเล้ียงและดูแลสัตวหรือปฏิบัติตอตัวสัตวอยางไม
เหมาะสม คณะสัตวแพทยจึงเปนสถาบันหนึ่งท่ีจําเปนตองรับผิดชอบในการสรางบุคลากรและสราง



องคความรูใหมเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในเร่ืองโรคท่ีเกิดข้ึนในสัตวและปญหาสุขภาพของ
สัตวในทุกๆ ดานดังท่ีกลาวมาขางตนท่ีจะมีผลตอสุขภาพสัตว สุขภาพคนและการเพ่ิมผลผลิตใน
การผลิตสัตวเศรษฐกิจ ดังน้ันศาสตรทางดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทยจึงครอบคลุมถึง การศึกษา
และพัฒนางานดานการตรวจวินิจฉัย การรักษาและเวชศาสตรการปองกันโรคในสัตวท้ังในสัตว
เล้ียงและสัตวเศรษฐกิจและยังรวมถึงการศึกษาปญหาทางดานการเล้ียงสัตวและปญหาทาง
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของกับโรคในสัตวและการเล้ียงสัตว ปญหาทางดานสวัสดิภาพและการทารุณ
กรรมตอสัตวและความสัมพันธระหวางมนุษยและสัตวเพื่อสรางองคความรูใหมท่ีจะเปนประโยชน
ตอวิชาชีพสัตวแพทย การเล้ียงสัตวและการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 
โดยหลักใหญของการดูแลสุขภาพสัตวเพื่อการพัฒนาประเทศนั้นมุงไปท่ีการเพ่ิมผลผลิต

ทางดานการเกษตรของสัตวเศรษฐกิจ ปจจุบันวงการปศุสัตวในประเทศไทยมีท้ังอุตสาหกรรมท่ีมี
การสงออกผลผลิตทางดานปศุสัตว เชน เนื้อไกแชแข็ง กุงแชแข็ง เนื้อสุกร เปนจํานวนมาก สําหรับ
อีกสวนหน่ึงนั้นยังถือวามีจุดออนและมีขอจํากัด อุตสาหกรรมสัตวปกมีปญหาสารตกคางและโรค
ไขหวัดนก ในอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวน้ํามีปญหาสารตกคาง และการถูกประเทศสหรัฐอเมริกา
ฟองวาไทยมีการทุมตลาดกุงแชแข็ง ในอุตสาหกรรม สุกร โคเนื้อ และกระบือนั้นถูกกีดกันการ
นําเขาจากประเทศพัฒนาแลว เชน อเมริกา ยุโรป และญ่ีปุน อันเนื่องจากปญหาของโรคปากและเทา
เปอย สวนในดานอุตสาหกรรมโคนมในประเทศน้ันยังมีผลผลิตท่ีคอนขางตํ่า มีตนทุนสูง การ
นําเขาผลิตภัณฑนมอยางเสรีตั้งแตป 2547 ตามขอตกลงขององคการการคาโลก (WTO) ทําให
ประเทศไทยจําเปนตองเพิ่มศักยภาพในการผลิตเพื่อความอยูรอดของเกษตรกรโคนมเหลานี้ ใน
สวนของกลุมสัตวเล้ียงเปนเพื่อนซ่ึงมีการเติบโตอยางมากในปจจุบันนี้ก็มีความจําเปนท่ีจะตองมีการ
พัฒนาในดานการตรวจวินิจฉัย รักษาและการปองกันโรค เพื่อแกปญหาทางสุขภาพสัตวเอง และ
ปญหาท่ีจะมีผลกระทบตอมนุษยและสังคม  

 
จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจท่ีมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ท่ีมีอยูอยางตอเนื่องรวมท้ังการเติบโตของการเล้ียงสัตวกลุมสัตวเล้ียงเปนเพื่อน ทําใหความตองการ
บุคลากรท่ีมีความรูและเช่ียวชาญทางดานดังกลาวเพ่ิมมากข้ึนและจากการสงแบบสอบถามและ
สํารวจความสนใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรการสัตวแพทยก็พบวา
กวารอยละ 70 มีความสนใจในหลักสูตรและมีความตองการท่ีจะเรียนรูเพ่ิมเติมโดยเฉพาะในดาน
การพัฒนาเทคโนโลยีการเล้ียงสัตวเพื่อเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาความรูความเขาใจในเร่ืองของ
วิทยาศาสตรการสัตวแพทยท้ังในดานการปองกันและรักษาโรคในสัตว การพัฒนาความรูพื้นฐาน
ทางดานความสัมพันธระหวางสัตวและคนและสวัสดิภาพสัตว ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเล้ียงสัตว การตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมถึงผลกระทบที่มี



ตอมนุษยและสังคมท่ีสอดคลองกับสถานการณของประเทศ เพื่อการพัฒนาท่ีสามารถพึ่งตนเอง
อยางยั่งยืนในอนาคต  

 
4.2. ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย มุงเนนการ
เสริมสรางความรูความสามารถของผูเขาศึกษา ในการสรางองคความรูในดานวิทยาศาสตรทางสัตว
แพทยศาสตรและสุขภาพสัตว โดยอาศัยการวิจัยอยางถูกตองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
สามารถวิเคราะหและสังเคราะหผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไปประยุกตใชในศาสตรตางๆ ท้ัง
ทางดานปศุสัตว สัตวเล้ียง และวิทยาศาสตรการแพทย 

 
4.3. วัตถุประสงค  
               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย มีวัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานตางๆดังนี้ 

4.3.1 มีความรูเกี่ยวกับโรค กระบวนการเกิดโรค การวินิจฉัย การรักษาและการปองกัน
โรค ความผิดปกติหรือปญหาท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนในสัตวและการเล้ียงสัตว 

4.3.2 สามารถวิจัยและสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
4.3.3 สามารถถายทอดความรูทางดานการตรวจวินิจฉัย การรักษาและการปองกันโรค

สัตว ตลอดจนเทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
4.4.  จุดเดนหรือจุดแข็งของหลักสูตร 
               เปนหลักสูตรท่ีเนนการสรางองคความรูใหมเพื่อการแกปญหาและการพัฒนางานทางดาน
วิชาชีพสัตวแพทย การเล้ียงสัตวและการสาธารณสุขแบบบูรณาการซ่ึงแตกตางจากหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ี
มีการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสัตวแพทยอ่ืนๆ ท่ีมีในประเทศไทย กลาวคือ 

4.4.1 เนื้อหาของหลักสูตรจะเปนลักษณะของวิทยาศาสตรการสัตวแพทยซ่ึงไมไดเนน
เฉพาะการตรวจวินิจฉัย การรักษาและการปองกันโรคในสัตวแตจะมีการเช่ือมโยงถึงการ
แกปญหาหรือการพัฒนาองคความรูใหมท่ีเปนประโยชนท้ังตอวิชาชีพสัตวแพทย การเล้ียง
สัตว สุขภาพคน สังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
4.4.2 เปนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสภาวการณของการเกิดปญหาทางดานสัตวแพทย การ
เล้ียงสัตวและปญหาทางสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม 
4.4.3 กลุมเปาหมายมีหลากหลายท่ีสามารถเขามาเรียนในหลักสูตรนี้ได ซ่ึงไดแก ผูท่ีจบ
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และผูท่ีจบวิทยาศาสตรบัณฑิตทางดานสัตวศาสตร ประมง สัตว
วิทยา หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 



4.4.4 ภาควิชาอายุรศาสตรมีอาจารยท่ีมีศักยภาพและมีความพรอมสําหรับหลักสูตร
วิทยาศาสตรการสัตวแพทย และอาจารยจากภาควิชาอ่ืนในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร
หรือคณะอ่ืนๆ ในสาขาท่ีเกี่ยวของสามารถเขามาเปนอาจารยผูรวมสอนในหลักสูตรได 
 

5. กําหนดการเปดสอน 
จะเปดดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 เปน

ตนไป 
 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
ผูสมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
6.1 เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  
      2548 หมวดท่ี 5 ขอ 26.2 (รายละเอียดในภาคผนวก 4) หรือเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย 
      ขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม 
6.2 เปนผูมีวุฒิการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาท่ี

เกี่ยวของกับ 
      การปศุสัตว สัตวเล้ียง ชีววิทยา  หรือ 
6.3 หากมีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 หมวดท่ี 5ขอ 27 และขอ 28 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 4) หรือเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม 

 
8. ระบบการศึกษา 

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 หมวดท่ี 2 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 10 และหมวดท่ี 3 ขอ 11.2 และขอ 12.2 (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก 4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม 

 
9. ระยะเวลาการศึกษา 



ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทาง
สัตวแพทย ไมเกิน 5 ปการศึกษา ซ่ึงเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 3 ขอ 14.2 (ดูรายละเอียดภาคผนวก 4) หรือเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม 

 
10. การลงทะเบียนเรียน 

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 หมวดท่ี 6 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี
ปรับปรุงใหม 

 
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
                ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 หมวดท่ี 7 ทุกขอยกเวนขอ 36.5 และขอ 36.6 และหมวดท่ี 9 ทุกขอ ยกเวนขอ 54.1 และขอ 
54.3 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร แผน 
ก แบบ ก 1 จะตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบวิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีเปน
วิทยานิพนธนั้นจะตองไดรับการอนุมัติหรือยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีการ
ตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิในประเทศหรือตางประเทศ ซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ
อยางนอย 1 เร่ือง และนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ นักศึกษาที่ลงเรียนหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 จะตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบวิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีเปน
วิทยานิพนธนั้นจะตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีการตรวจเอกสาร
โดยผูทรงคุณวุฒิในประเทศหรือตางประเทศอยางนอย 1 เร่ือง หรือมีการนําเสนอผลงานภาค
บรรยายในท่ีประชุมทางวิชาการท่ีไดรับการยอมรับ 
 

12. อาจารย 
12.1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒ ิ

และสาขาวิชา 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
1 นายบัณฑิตย เต็งเจริญกุล สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Medicine) ผูชวยศาสตราจารย 
2 นายประวิทย  บุตรอุดม สพ.บ. (เกียรตนิิยม), M.S., Ph.D. 

(Equine Clinical Medicine & Exercise 
Physiology) 

ผูชวยศาสตราจารย 



3 นายสาธร พรตระกูลพิพัฒน สพ.บ., Dr. Med. Vet. (Swine Diseases) ผูชวยศาสตราจารย 
 
12.2. อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒ ิ

และสาขาวิชา 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
1 นางสาวกชกร ดิเรกศิลป สพ.บ. (เกียรตนิิยม)  

M.S., Ph.D. (Swine Medicine) 
ผูชวยศาสตราจารย 

2 นายคณติ ชูคันหอม สพ.บ., Ph.D. (Aquatic Medicine) ผูชวยศาสตราจารย 
3 นายบัณฑิตย เต็งเจริญกุล สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Medicine) ผูชวยศาสตราจารย 
4 นายประวิทย บุตรอุดม สพ.บ. (เกียรตนิิยม), M.S., Ph.D. 

(Equine Clinical Medicine & Exercise 
Physiology) 

ผูชวยศาสตราจารย 

5 นายสาธร พรตระกูลพิพัฒน สพ.บ., Dr. Med. Vet. (Swine Diseases) ผูชวยศาสตราจารย 
 

12.3 อาจารยผูสอน 
12.3.1 อาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒ ิ

และสาขาวิชา 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีสังกัด 

1 นายคมกริช  พิมพภกัด ี สพ.บ.(เกียรตนิิยม) , 
Ph.D. (Veterinary 
Toxicology) 

รอง
ศาสตราจารย 

ภาควิชาสัตวแพทย 
สาธารณสุข   
คณะสัตวแพทยศาสตร 

2 นายประสาน ตังควัฒนา สพ.บ., Ph.D. 
(Veterinary Anatomy) 

รอง
ศาสตราจารย 

ภาควิชากายวภิาคศาสตร 
คณะสัตวแพทยศาสตร 
 

3 นายวีระศักดิ์ วงศศรีแกว สพ.บ., M.S., Ph.D. 
(Animal Science) 

รอง
ศาสตราจารย 

ภาควิชาศัลยศาสตรและ
วิทยาการสืบพันธุ คณะ
สัตวแพทยศาสตร 

4 นางสาวสุณีรัตน  เอ่ียมละมัย สพ.บ., วท.ม., Ph.D. 
(Veterinarmedicine 
Doktorsexamen 
Amnet Obstetrik och 

รอง
ศาสตราจารย 

ภาควิชาศัลยศาสตรและ
วิทยาการสืบพันธุ คณะ
สัตวแพทยศาสตร 



Gynekologi) 
5 นางสาวอาริน ีชัชวาลชลธีระ สพ.บ.  

 
รอง
ศาสตราจารย 

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

6 นาย กรวุธ พันธุอารีวัฒนา สพ.บ., M.S., Ph.D. 
(Veterinary 
Pharmacology) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา คณะสัตว
แพทยศาสตร 

7 นางกัลยา เจือจันทร สพ.บ., วท.ม. (อายุร
ศาสตรสัตวปก) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาอายุรศาสตร  
คณะสัตวแพทยศาสตร 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒ ิ
และสาขาวิชา 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

    หนวยงานท่ีสังกัด 

8 นางสาวขวัญเกศ  กนษิฐา
นนท 

สพ.บ. (เกียรตนิิยม), 
M.S., Ph.D. 
(Veterinary 
Epidemiology) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาสรีรวทิยา 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

9 นางสาวดวงเดือน แกนคาง
พลู 

สพ.บ., วท.ม. ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาศัลยศาสตรและ
วิทยาการสืบพันธุ 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

10 นายถาวร  ม่ิงสกุล 
 

วท.บ., วท.ม., ปร.ด. 
(กายวภิาคศาสตร) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชากายวภิาคศาสตร 
คณะสัตวแพทยศาสตร 
 

11 นางนงเยาว สุวรรณธาดา สพ.บ. ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาอายุรศาสตร  
คณะสัตวแพทยศาสตร 

12 นางสาวประภาพร  ตั้งธนธา
นิช 

สพ.บ. (เกียรตนิิยม), 
Ph.D. (Physiology) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาสรีรวทิยา  
คณะสัตวแพทยศาสตร 

13 นายปรีณนั จิตะสมบัติ สพ.บ., วท.ม. ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาศัลยศาสตรและ
วิทยาการสืบพันธุ 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

14 นางสาวฟานาน  สุขสวัสดิ์ สพ.บ. (เกียรตนิิยม) 
M.S., Ph.D. 
(Comparative 
Biomedical Sciences) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาอายุรศาสตร  
คณะสัตวแพทยศาสตร 



15 นายมงคล โปรงเจริญ สพ.บ., F.R.V.C.S. ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาศัลยศาสตรและ
วิทยาการสืบพันธุ 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

16 นางสาววราภรณ  ศุกลพงศ วท.บ., วท.ม. (อายุร
ศาสตรเขตรอน) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

17 นายสุชาติ วัฒนชัย สพ.บ.  ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาศัลยศาสตรและ
วิทยาการสืบพันธุ 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒแิละสาขาวิชา ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

หนวยงานท่ีสังกัด 

18 นายสุรสิทธ์ิ อวนพรมมา สพ.บ., วท.ม. ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

19 นายสมบูรณ  แสงมณีเดช สพ.บ., Ph.D. 
(Veterinary 
Parasitology) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

20 นายอนนัตชัย  ชัยยศวิทยากลุ สพ.บ., M.S., Ph.D. 
(Bovine Clinical 
Immunobiology) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ภาควิชาอายุรศาสตร  
คณะสัตวแพทยศาสตร 

21 นายพิสิทธ์ิ  สุวรรณโชติ สพ.บ., Ph.D. 
(Physiology) 

อาจารย ภาควิชาสรีรวทิยา  
คณะสัตวแพทยศาสตร 

22 นายศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร สพ.บ.,  
Ph.D. (Reproductive 
Physiology) 

อาจารย ภาควิชาศัลยศาสตรและ
วิทยาการสืบพันธุ 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

12.3.2 อาจารยพิเศษ (อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน) 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒแิละสาขาวิชา ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีสังกัด 

1 นายเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล สพ.บ.(เกียรตนิิยม), 
M.Sc., Ph.D. (Avian 
Pathology) 

ศาสตราจารย ขาราชการบํานาญ 

2 นายจิระศักดิ์ ตั้งตรง
ไพโรจน 

สพ.บ. Ph.D. รอง
ศาสตราจารย 

คณะสัตวแพทยศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



3 นายณรงค กิจพาณิชย สพ.บ., Ph.D. รอง
ศาสตราจารย 

ขาราชการบํานาญ 

4 นายสาทิส   ผลภาค สพ.บ., Dr. Med.Vet. 
(Dairy Health) 

รอง
ศาสตราจารย 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการ 
สัตวแพทยภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) กรมปศุสัตว 

5 นายสุวิชัย โรจนเสถียร สพ.บ. Ph.D. (Dairy 
Heard Health) 

รอง
ศาสตราจารย 

คณสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

13. จํานวนนักศึกษา 
ดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

โดยจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาในหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ในแตละปการศึกษา  

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษา 

2549 2550 2551 2552 2553 

จํานวนท่ีจะรับเขาศึกษา 
          แผน ก แบบ ก 1 
          แผน ก แบบ ก 2 

 
5 
5 

 
5 
5 

 
5 
5 

 
5 
5 

 
5 
5 

รวม 10 20 20 20 20 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

14. สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
14.1. สถานท่ี 

14.1.1. สถานท่ีท่ีมีอยูแลว 
1. หองเรียนบรรยาย จํานวน 5 หอง 
2. หองประชุมสัมมนายอย จํานวน 3 หอง 
3. หองเรียนปฏิบัติดานตางๆ จํานวน 10 หอง 
4. หองคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง 

14.1.2. สถานท่ีท่ีตองการเพิ่มเติม 
ไมมี 

14.2. อุปกรณการสอน 
14.2.1. อุปกรณการสอนท่ีมีอยูแลว 



14.2.1.1 อุปกรณและครุภัณฑท่ีมีอยูแลว ไดแก 
1.  คอมพิวเตอร      60   
เคร่ือง 
2.  เคร่ืองฉายสไลด         9   
เคร่ือง 
3.  เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ      9   
เคร่ือง 
4.  เคร่ืองวีดิทัศน                                6  
เคร่ือง 
5.  เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร        5   
เคร่ือง 
6.  กลองถายภาพและกลองวดีิทัศน              5   
เคร่ือง 

            14.2.1.2  อุปกรณและครุภณัฑการเรียนปฏิบัติการและวจิัย 
  1.  กลองจุลทรรศนชนิดติดอุปกรณตดัแสงพรอมชุดถายภาพ    4  
ชุด 

          3.  เคร่ืองเตรียมเนื้อเยื่อ                1  
เคร่ือง  
     4.  ชุดจําลองอวัยวะตางๆของสัตว                   2  
ชุด  
     5.  เคร่ืองชวยหายใจสัตวเล็ก           1  
เคร่ือง 

  6.  ชุดเครื่องมือศัลยกรรม (ชุดเรียน)      20  
ชุด     7.  เคร่ืองเอกซเรยชนิดใชในภาคสนาม                 
 1  เคร่ือง 

     8.  เคร่ืองลวงและอุปกรณผสมเทียม      10  
ชุด  
    9.  เคร่ืองตรวจการทํางานของหัวใจ          2  
ชุด 
   10.  เคร่ืองอิเล็กโทรโฟเรซิส           3  
เคร่ือง 



   11.  เคร่ือง Gas Liquid Chromatography                    1  
เคร่ือง 

12.  เคร่ือง High Performance Liquid Chromatography            1  
เคร่ือง 

13.  เคร่ือง Liquid Scintillation Counter      1  
เคร่ือง 

14.  ชุดเครื่องมือผาตัดสัตวใหญใชในสนาม     2  
ชุด 

               15.  เคร่ืองเจาะลมกระเพาะสัตวใหญ      5  
ชุด 
               16.  เคร่ืองปนเหวีย่งชนดิควบคุมอุณหภูมิ      1  
เคร่ือง 
               17.  เคร่ืองทําใหเซลลแตก โดยใชคล่ืนความถ่ีสูง     1  
เคร่ือง 
               18.  เคร่ืองพาสเจอรไรซนม       1  
เคร่ือง 
              19.  เคร่ืองตรวจจุลินทรียและเซลลในน้ํานม     1  
เคร่ือง 
              20.  เคร่ืองตรวจหาสารประกอบในนํ้านม      1  
เคร่ือง 
              21.  ชุดตรวจคุณภาพน้ํา        2  
ชุด 
             22.  อางและอุปกรณเล้ียงสัตวน้ํา       5  
ชุด 

23.  เคร่ืองตรวจกีบมา        1  
ชุด 

14.2.2. อุปกรณการสอนท่ีตองการเพิ่ม  - ไมมี 
 

15. หองสมุด 
 สํานักวิทยบริการ ฝายหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน มีทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ
และเกีย่วของทางดานสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  ใหบริการดังนี้  



 15.1  หอสมุดกลาง  สํานักวทิยบริการ        
   15.1.1  หนังสือ 
   ภาษาไทย  จํานวน   862 รายการ 
   ภาษาตางประเทศ จํานวน                1,042 รายการ 

15.1.2  วารสาร 
   ภาษาไทย  จํานวน   17 รายการ 
   ภาษาตางประเทศ             จํานวน   11 รายการ 
  15.1.3  โสตทัศนวัสดุ        จํานวน    2 รายการ 

 ู15.1.4   ส่ืออิเล็กทรอนิกส             จํานวน    3 รายการ 
             15.1.4.1 ฐานขอมูลอางอิง (Refference Database) คือฐานขอมูลท่ีให

รายการอางอิงและสาระสังเขบบทความหรือเอกสาร 
1. ท่ีอยูใน CD-ROM ไดแก 

1.1 AGRICOLA 
1.2 CAB Abstracts 

1.3 Dissertation Abstract Disc 

1.4 MEDLINE 

1.5 ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

2. ท่ีอยูในระบบ Online ไดแก 
2.1 OPAC-Online Public Access Catalog 
2.2 Dissertation Abstract Online 

3. ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text database) คือฐานขอมูลท่ีให
รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 

4. ฐานขอมูลหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

4.1 ฐานขอมูลบรรณานุกรมหนงัสือและวารสาร 
4.2 ฐานขอมูลสาระสังเขบวิทยานิพนธ 
4.3 ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (Current content) 

      หมายเหตุ หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ยงัมีบริการสืบคนขอมูลอ่ืนๆ 

ซ่ึงจําเปนสําหรับการศึกษาคือ การสืบคนจากแหลงขอมูอื่นๆ ผานเครอืขาย Internet 
                 15.2 หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 
                           15.2.1  หนงัสือ 
   ภาษาไทย  จํานวน   5292 รายการ 
   ภาษาตางประเทศ จํานวน                2718 รายการ 



15.2.2  วารสาร 
   ภาษาไทย  จํานวน   12 รายการ 
                                         ภาษาตางประเทศ             จํานวน   28 รายการ 
  15.2.3  โสตทัศนวัสดุ        จํานวน    2 รายการ 
                                        วีดทัิศน                             จํานวน    40 มวน 
                                        แฟมขอมูลคอมพิวเตอร  จํานวน    40 แผน 

 ู15.2.4   ส่ืออิเล็กทรอนิกส             จํานวน    3 รายการ 
             15.2.4.1 ฐานขอมูลอางอิง (Refference Database) คือฐานขอมูลท่ีให

รายการอางอิงและสาระสังเขบบทความหรือเอกสาร 
                                       1. ท่ีอยูใน CD-ROM ไดแก 

1.1 AGRICOLA 
1.2 CAB Abstracts 

1.3 Dissertation Abstract Disc 

1.4 MEDLINE 

1.5 ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

2. ท่ีอยูในระบบ Online ไดแก 
                                                 2.1 OPAC-Online Public Access Catalog 

  2.2 Dissertation Abstract Online 

3. ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text database) คือฐานขอมูลท่ีให
รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 

        
16. งบประมาณ 

งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย สําหรับระยะ 5 ปแรก (2549-2553) มีความตองการงบประมาณ
ดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. รายการ 

2549 2550 2551 2552 2553 
หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ 

- ค า ต อ บ แทนก า ร
สอนของอาจ ารย
พิเศษ (บาท/ป) 

 
 

100,000 
 
 

 
 

100,000 
 
 

 
 

100,000 
 
 

 
 

100,000 
 
 

 
 

100,000 
 
 



- คาใชสอย (บาท/ป) 
- คาวัสดุ (บาท/ป) 

30,000 
250,000 

30,000 
200,000 

30,000 
200,000 

30,000 
200,000 

30,000 
200,000 

หมวดคาครุภัณฑ (บาท/ป) 
(ถามี) 

- 700,000 500,000 500,000 500,000 

รวมท้ังส้ิน (บาท/ป) 380,000 1,030,000 830,000 830,000 830,000 
1. ประมาณคาใชจายตอหัวนักศึกษาในการดําเนินการหลักสูตร = 200,000 บาท/หลักสูตร 
2. ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษา = 100,000 บาท/คน/ปการศึกษา [คํานวณคาใชจายตอ

หัวนกัศึกษาตอหลักสูตร จากคาใชจายรวมตลอดหลักสูตร (ไมรวมงบลงทุนและเงินเดือน
คาจาง) หารดวยจาํนวนนกัศึกษา] 

หมายเหตุ: การคิดคาใชจายอยูบนหลักการท่ีวาภาควิชา/คณะมีอาจารยประจําหลักสูตรและอุปกรณ 
                    สถานท่ีเพียงพอท่ีจะจัดการศึกษาหลักสูตรนี้แลว จึงไมตองระบุเงินเดือน บุคลากร  
                    และงบลงทุน/ส่ิงกอสราง 

 

17. หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย มี 2 แผน คือ 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 เปนหลักสูตรท่ีเนนการผลิตนักวิจัย โดยมีการทําวิจัยและเขียน
วิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูหรือการพัฒนาองคความรูใหมท่ีเปนประโยชนทางวิทยาศาสตรการ
สัตวแพทยและการเล้ียงสัตว เวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทย หรือวิทยาศาสตรการแพทย 
                หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เปนหลักสูตรท่ีเนนการวิจัยและและมีการเรียนรายวิชา
ประกอบดวย เพื่อผลิตนักวิชาการใหมีองคความรูในเนื้อหาวิชาพรอมท้ังมีความสามารถในการวิจัย
สาขาวิชาการท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการสัตวแพทยและการเล้ียงสัตว เวชศาสตรคลินิกทางสัตว
แพทย หรือวิทยาศาสตรการแพทย เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปดวยรายวิชาท่ีคิดคาคะแนนและ
วิทยานิพนธ 
17.1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

17.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 
หนวยกิต 

โดยแบบ ก1 นี้ นักศึกษาจะทําเฉพาะวทิยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
หลักสูตรอาจกําหนดใหนักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนกไ็ด
โดยไมนับหนวยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 



17.1.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 
หนวยกิต 

โดย แบบ ก2 นี้ นักศึกษาจะทําวิทยานพินธซ่ึงมีคาเทียบเทาไมนอยกวา 12 หนวยกิตและศึกษา
รายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
17.2. โครงสรางหลักสูตร 

17.2.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 
                หมวดวิชาบังคับ/เลือก ไมนับหนวยกิตและคาคะแนน 
 วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 รายละเอียดเพิ่มเติม 

 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับและอาจตองลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืน ๆ หรือ
ทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนโดยไมนับหนวยกิต โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

               17.2.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาบังคับ ไมนอยกวา 10  หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 รายละเอียดเพิ่มเติม 
 นักศึกษาอาจจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับ หรือวิชาอ่ืน ๆ หรือทํากิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนโดยไมนับหนวยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

17.3. รายวิชา 
17.3.1. หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 

หมวดวิชาบังคับ  ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ โดยไมนับหนวยกิต 
*717 891 สัมมนาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1             1(1-0-
3) 
 Seminar in Veterinary Science I 
*717 892 สัมมนาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2            1(1-0-
3)  
 Seminar in Veterinary Science II 



หมายเหตุ นักศึกษาอาจตองเรียนบางรายวิชาในกลุมวิชาเลือกท่ีเขียนไวในสวนของหลักสูตรแผน ก 
แบบ ก2 หรือวิชาอ่ืนในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยไมนับหนวยกิต 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ  
*717 898 วิทยานิพนธ            36 
หนวยกิต 
 Thesis 

17.3.2. หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาบังคับ             10 
หนวยกิต 
710 701 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย             3(2-3-
2) 
 Statistics for Veterinary Research 
710 721                    การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร                                 2(2-0-
3) 
                                   Experimental Design in Veterinary Medicine 
*717 722                 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ                                            3(2-3-
2) 
                                  Laboratory Diagnostic Techniques  
*717 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1           1(1-0-
3) 
 Seminar in Veterinary Science I 
*717 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2           1(1-0-
3)  
 Seminar in Veterinary Science II 
หมวดวิชาเลือก     เลือกอยางนอย 14 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาอ่ืนท่ีจะเปดสอน
เพิ่มเติมใน 
                                  ภายหลัง 
715 750                การจัดการสุขภาพฝูงโคนม                                     3(3-0-3) 
                             Dairy Cattle Herd Health Management 
715 751                การจัดการสุขภาพฝูงสุกร                         3(3-0-3) 
                                  Swine Herd Health Management 



*717 720                เวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทยข้ันสูง                                                     3(3-0-
3) 
                                 Advanced Veterinary Clinical Medicine 
*717 721               อายุรศาสตรทางสัตวแพทยข้ันสูง                                                              3(3-0-
3) 
                                Advanced Veterinary Medicine 
*717 723               อายุรศาสตรสุกรข้ันสูง                                                                               3(2-3-
2) 
                                Advanced Swine Medicine 
*717 724               อายุรศาสตรสัตวเล็กข้ันสูง                                                                         3(2-3-
2) 
                                Advanced Small Animal Medicine 
*717 725       `      อายุรศาสตรมาข้ันสูง                                                                                   3(2-3-
2) 
                               Advanced Equine Medicine 
*717 726              อายุรศาสตรสัตวเค้ียวเอื้องข้ันสูง                                                                 3(2-3-
2) 
                              Advanced Ruminant Medicine 
*717 727              อายุรศาสตรสัตวน้ําข้ันสูง                                                                            3(2-3-
2) 
                              Advanced Aquatic Medicine 
*717 728           การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเล้ียง                                                         3(2-3-
2) 
                              Equine Stud Farm Health Management 
*717 729             เวชศาสตรการกีฬาและสรีรวิทยาการออกกําลังในมา                                  3(2-3-
2) 
                              Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 
*717 890             การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย                            1(1-0-
3) 
                              Literature Analysis in Veterinary Science 
*717 893            ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย                                                 2(0-6-
3) 



                             Special Problems in Veterinary Science 
นอกจากนี้นักศึกษาอาจเลือกเรียนจากรายวิชาเรียนนอกสาขาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ  
*717 899 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
 Thesis 
17.4. คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

            กําหนดรหัสวิชาเปนตัวเลข 6 ตัว ดังนี้ 717 XXX 
             ตัวเลข 2 ตัวแรก    หมายถึง คณะสัตวแพทยศาสตร 
             ตัวเลขตัวท่ี 3         หมายถึงภาควิชา 
              710                        หมายถึง วิชารวม 
            715                    หมายถึง ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตว
แพทยศาสตร 
             717                         หมายถึง ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 
             ตัวเลขตัวท่ี 4          หมายถึง ระดับของวิชา 
                 เลข 7 และ 8 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
              ตัวเลขตัวท่ี 5                     หมายถึง วิชาในหมวดวิชา 
              ตัวเลขตัวท่ี 6                    หมายถึง ลําดับท่ีของวิชาในแตละหมวด 

17.5.  ตัวอยางแผนการศึกษา  
         ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก1 
หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
หนวยกิต 

710 721 
 
 
717 722 
 
717 891 
 
xxx xxx  
 
717 898  

การออกแบบการทดลองในทางสัตว
แพทยศาสตร                                             
Experimental Design in Veterinary Medicine 
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ 
Laboratory Diagnostic Techniques  
สัมมนาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย 1 
Seminar in Veterinary Science I 
วิชาเลือก 
Elective Course (s) 
วิทยานิพนธ 

- 
 
 
- 

 
1(1-0-3) 

 
- 
 

9 

2(2-0-3) 
 
 

3(2-3-2) 
 

1(1-0-3) 
 

6 
 
- 



Thesis 
 รวม 9 12 
                  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก1 
หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
หนวยกิต 

717 892 
 
710 701 
 
xxx xxx 
 
717 898 
 

สัมมนาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย 2 
Seminar in Veterinary Science II 
สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย  
Statistics for Veterinary Research  
วิชาเลือก 
Elective Course (s) 
วิทยานิพนธ 
Thesis 

1(1-0-3) 
 
- 
 
- 
 

9 

1(1-0-3) 
 

3(2-3-2) 
 

6 
 
- 
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                  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก1 
หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
หนวยกิต 

xxx xxx 
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717 899 

วิชาเลือก 
Elective Course (s) 
วิทยานิพนธ 
Thesis 
วิทยานิพนธ 
Thesis 

- 
 

9 
 
- 

3 
 
- 
 

6 
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                  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก1 
หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
หนวยกิต 

717 898 
 
717 899 

วิทยานิพนธ 
Thesis 
วิทยานิพนธ 
Thesis 

9 
 
- 

- 
 

6 



 รวม 9 6 

  
17.6.  คําอธิบายรายวิชา 

710 701       สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย              3(2-3-2)
  
                    Statistics for Veterinary Research 

                       เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
                 การใชสถิติเพื่อบรรยายขอมูลในทางสัตวแพทย การตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน
เพ่ือวางแผน วิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสัตวแพทย การหาความสัมพันธ สาธิตการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางสัตวแพทย 
               Statistical reports in veterinary science, preliminary data examination, Statistical 
analysis for continuous variables in veterinary science, Analyses for veterinary research, 
Demonstration of statistical programs used in veterinary research 
                 710 721      การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร                                  2(2-
0-3) 
                                      เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
                                      ความหมายของการทดลอง หนวยตัวอยาง การสุมตัวอยาง การออกแบบ
การทดลองแบบสุมสมบูรณในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร การทดลองแบบตารางสาน ปจจัย
แทรกซอนในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร การออกแบบการทดลองแบบมีบล็อค แบบลาตินส
แควร แบบแยกข้ันตอน การออกแบบการทดลองแบบขามกลุมเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพการ
รักษา การออกแบบการทดลองแบบจับคูเพื่อควบคุมปจจัยแทรกซอนและการออกแบบการทดลอง
แบบเก็บขอมูลซํ้าซอนในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร 
                                      Definition of experiments, experimental units, sampling, completely 
randomized design in veterinary research, factorial design, analysis of covariance in veterinary 
research, randomized complete block design, latin square design, split plot design, cross-over 
design for treatment evaluation, matched pair design for controlling confounding factors, and 
repeated measurement design in veterinary research. 
               715 750     การจัดการสุขภาพฝูงโคนม                                     3(3-0-3)          
                                Dairy Cattle Herd Health Management 
       เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 



     การจัดการระดับฝูงในโคนม ดานสุขภาพ โรงเรือน โภชนาการ และการ
สืบพันธุ การเก็บขอมูลและการใชคอมพิวเตอรวเิคราะหขอมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุ
และการผลิต 

                         Dairy cattle management of health, housing, nutrition, and reproduction, data 
collection for application of computer to increase reproductive performance and production. 
              715 751     การจัดการสุขภาพฝูงสุกร                 3(3-0-3) 
                                Swine Herd Health Management 
                   เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

                         การจัดการสุกรในระดับฝูง ดานสุขภาพ โภชนาการ โรงเรือน และการสืบพันธุ 
การเก็บขอมูลและการใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุและการ
ผลิต 

                         Swine management of health, nutrition, housing, and reproduction, data 
collection and application of computer to increase reproductive performance and production. 
            717 720       เวชศาสตรคลินิกข้ันสูงทางสัตวแพทย                                                   3(3-0-3) 
                                 Advanced Veterinary Clinical Medicine 
                                 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
                            การบรรยายและสัมมนาเกี่ยวกับหลักการใหมๆ ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพใน
ดานของการตรวจวนิิจฉัยและการรักษาโรคในสัตว การจัดการสัตวปวยทางคลินิกโดยใชปญหาเปน
ตัวต้ัง การวินิจฉัยทางคลินิกดวยเคร่ืองมือพิเศษ เทคนิคใหมในการวินจิฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ
สําหรับโรคติดเช้ือท่ีสําคัญในสัตวเล้ียงและปศุสัตว โภชนศาสตรบําบัดทางคลินิก รูปแบบการรักษา
โรคทางคลินิกและการศึกษาวิเคราะหขอมูลใหมจากเอกสารงานวิจัยทางดานเวชศาสตรคลินิกทาง
สัตวแพทย 
                            Instruction and discussion in advanced and state-of-the-art diagnosis and 
therapeutic modalities in the area of veterinary clinical medicine including a problem-oriented 
approach (POA), special examinations, modern diagnostic techniques for common infectious 
diseases, clinical nutrition, therapeutic methods, and clinical research topic discussion. 
            717 721        อายุรศาสตรข้ันสูงทางสัตวแพทย                                                           3(3-0-
3) 
                                  Advanced Topics in Veterinary Medicine 
                                  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
                                  การบรรยายและสัมมนาเชิงลึกเกี่ยวกับความรูใหมทางพยาธิสรีรวิทยาของโรค
ในประเด็นหรือปญหาท่ีสําคัญทางอายุรศาสตรสัตวแพทย การศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของการเกิด



โรคหรือปญทางคลินิก การศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคติดเช้ือท่ีสําคัญและมักพบทาง
คลินิก การแปลผลคาทางหองปฏิบัติและพยาธิวิทยาคลินิก รวมถึงการวินิจฉัยและการตัดสินใจใน
การรักษา 

Lectures, seminars, and discussions devoted intense study of new 
pathophysiology  aspects of selected topics in veterinary internal medicine including 
pathophysiology of common clinical problems, common and important infectious diseases, 
clinical pathology and laboratory interpretation, and decision making in diagnosis and treatment. 
            717 722       เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ                                           3(2-3-2) 
                                 Laboratory Diagnostic Techniques 
                                 เง่ือนไขของรายวิชา:ไมมี 
                                 การเรียนรูและปฏิบัติทางดานเทคนิคท่ีทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยโรคดาน
ตางๆ ในสัตวและการวิจัย เทคนิค Enzyme immunoassay, Serological assays เทคนิคระดับโมเลกุล 
การทํา Recombinant DNA Techniques และการวินิจฉัยโรคทางพิษวิทยาในสัตว 
                           Instruction and practice in basic and advanced state-of-the-art of diagnostic 
techniques and research modalities in veterinary clinical science including enzyme immunoassay, 
serological assays, molecular techniques for diagnosis of infectious pathogens, recombinant DNA 
techniques, and diagnostic toxicology.  
           717 723     อายุรศาสตรสุกรข้ันสูง                                                                           3(2-3-2) 
                               Advanced Swine Medicine 
                               เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

                การวินิจฉัย การรักษา และ ปองกันโรคในสุกรท้ังรายตัวและระดบัฟารมโดยอาศัย
ขอมูลการวินิจฉัยจากหองปฏิบัติการและขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูลของฟารม การอภปิรายในเร่ือง
การจัดการดานความปลอดภัยเชิงชีวภาพ การจัดกลุมสุกร การรักษาสุขภาพของสุกร โปรแกรมการ
ทําวัคซีน การใหสารปฏิชีวนะในการปองกันโรค และ การใหความรูแกบุคลากรของฟารม 

             Diagnosis, Treatment and Prevention of an individual and farm pigs using the    
information from both diagnostic laboratory and farm database. Discussion of biosecurity 
arrangements, pig flow, swine health maintenance, vaccination programs, antimicrobial used and 
staff training 
            717 724    อายุรศาสตรสัตวเล็กข้ันสูง                                                                 3(2-3-2) 
                               Advanced Small Animal Medicine 
                               เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 



                    โรคหรือปญหาท่ีสําคัญของระบบตางๆ ในสุนัขและแมว โรคหรือปญหาทาง
ระบบประสาท ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบทางเดินหายใจ โรคของระบบตอมไรทอ โรคระบบ
ทางเดินอาหารและโรคติดเช้ือ การจัดการสัตวปวย การแปลผลทางหองปฏิบัติการ การตัดสินใจ
รักษา เทคนคิการตรวจวินจิฉัยข้ันสูง การศึกษากรณศึีกษาในคลินกิสัตวเล็กหรือในโรงพยาบาล
สัตว  

                    Selected diseases of dogs and cats, focusing on pathophysiology, diagnosis and 
treatment commonly encountered in small animal practice. Topics covered include, neurology, 
nephrology, respiratory, endocrinology, gastroenterology and infectious diseases, case 
management, laboratory data interpretation, therapeutics decision making, and advanced 
diagnostic techniques. Case study in small animal clinic and hospital and clinical participation in 
small animal clinic may be required. 
         717 725     อายุรศาสตรมาข้ันสูง                                                                           3(2-3-2) 
                            Advanced Equine Medicine 
                            เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

                 โรคหรือปญหาท่ีสําคัญของระบบตางๆ มา โรคหรือปญหาทางระบบประสาท ระบบ
ทางเดินปสสาวะ ระบบทางเดินหายใจ โรคของระบบตอมไรทอ โรคระบบทางเดนิอาหาร โรคท่ี
เกี่ยวของกับอาหาร โรคท่ีเกี่ยวของกับการออกกําลังและโรคติดเช้ือ การจัดการสัตวปวย การแปล
ผลทางหองปฏิบัติการ การตัดสินใจรักษา เทคนิคการตรวจวนิิจฉัยข้ันสูง การศึกษากรณีศึกษาใน
คลินิกมา คอกมาหรือในโรงพยาบาลสัตว  

              Selected diseases of horses, focusing on pathophysiology, diagnosis and treatment 
commonly encountered in equine practice. Topics covered include, neurology, nephrology, 
respiratory, endocrinology, gastroenterology, musculoskeletal diseases, nutritional-related 
diseases, exercise-related diseases, and infectious diseases, case management, laboratory data 
interpretation, therapeutics decision making, and advanced diagnostic techniques. Case study in 
equine clinic and hospital and clinical participation in equine clinic and equine ambulatory 
practice may be required. 
         717 726    เวชศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง                                                                 3(2-3-2) 
                          Advanced Ruminant Medicine 
                          เง่ือนไขของรายวิชา: อายุรศาสตรพื้นฐานหรือเทียบเทา 
                      เทคนิคทางคลินิก การวนิิจฉัย การรักษา การควบคุมและปองกันโรคหรือปญหา
สุขภาพท่ีสําคัญในสัตวเค้ียวเอ้ือง อาทิเชน โค กระบือ แพะและแกะ กลไกการเกิดโรค การตรวจ
วินิจฉัย หลักการรักษาโรคติดเช้ือท่ีสําคัญในสัตวเค้ียวเอ้ือง การจัดการภาวะฉุกเฉินและเวชบําบัด



วิกฤต โภชนวิทยาคลินิกและความผิดปกติแตกาํเนิดและโรคท่ีถายทอดทางพันธุกรรม โดยเนนให
เกิดประสบการณทางคลินิกและการแกไขปญหาสุขภาพท่ีเกิดในสัตวเค้ียวเอ้ืองรายตวัและระดับ
ฟารม 
         Instruction in clinical techniques, diagnostic approach, therapeutic strategies, control 
and prevention of diseases or health problems in ruminants, including cattle, sheep and goat.  
Disease mechanism, pathophysiology, and principles of diagnosis and treatment of infectious 
diseases, emergency management, critical care medicine and clinical nutrition. The primary focus 
will be clinical experience in health problem solving for both individuals and ruminant farms.  
         717 727   อายุรศาสตรสัตวน้ําข้ันสูง                                                                              3(2-3-
2) 
                         Advanced Aquatic Medicine 
                         เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
                      การเรียนรูทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฟารมสัตวน้ําข้ันสูง กระบวนการ
เกิดโรค การตรวจวนิิจฉัย โรคและปญหาที่สําคัญในสัตวน้ํา การปองกันและการรักษาโรคสัตวน้ําท่ี
สําคัญในประเทศไทย 
         Advanced instruction in aquatic farm management, pathogenesis, diagnostic 
procedures, prevention and treatment of important aquatic animal diseases in Thailand. 
 
          717 728  การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเล้ียง                                          3(2-3-2) 
                            Equine Stud Farm Healt Management 
                           เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

                  การบรรยายและสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการฟารมพื้นฐานในฟารมเพาะเล้ียงมา การ
จัดการสุขภาพและการจัดการดานระบบสืบพันธุในพอมาและแมมา โรคและปญหาท่ีมักพบ
ในพอมา โรคในแมมาและโรคในลูกมา เวชศาสตรการปองกันโรคของมาในฟารมเพาะเล้ียง
ลูกมา  
              Lectures and seminars concentrating on basic stud farm management, reproductive 
management for the mares and the stallions, diseases and problems in stallions, mares and 
neonatal foals, and preventive medicine. Clinical participation and field trip may be required. 

         717 729     เวชศาสตรการกีฬาและสรีรวิทยาการออกกําลังในมา                               3(2-3-2) 
                            Equine Sports Medicine & Exercise Physiology 
                            เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  



                            การตอบสนองและการปรับของรางกายมาท้ังทางดานกายภาพ สรีรวิทยา เม
แทบอลิซึมและจิตใจท่ีมีตอการออกกําลัง ผลของอาหารท่ีมีตอเมแทบอลิซึมของกลามเนื้อ การ
ฝกมาแขงและมากีฬา การประเมินความสามารถทางการกีฬา พยาธิสรีรวิทยาของการเกิด
ปญหาและโรคท่ีเกี่ยวของกับการออกกําลังหรือการฝกซอมงานวิจัยทางดานสรีรวิทยาการออก
กําลังในมา 

                            Physical, physiologic, metabolic and mental adaptation to athletic training. 
Nutrition and bioengenetics of muscle metabolism. Management and training the equine 
athletes. Fitness evaluation. Pathophysiology of exercise-related diseases or problems and 
research in equine exercise physiology. Clinical participation and field trip may be required. 

         717 890     การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย                        1(1-0-1) 
                             Literature Analysis in Veterinary Science  
                             เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

                                               การวิเคราะหบทความ งานวิจัย รายงานส้ัน หรือรายงานสัตวปวย จากวารสารทาง
สัตวแพทยท่ีเปนปจจุบัน 

                            Literature analysis of articles, research paper, report from current veterinary 
journal. 
         717 891     สัมมนาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย                                                          1(1-0-3) 
                           Seminar in Veterinary Science I 
                            เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

             การสังเคราะหรายงานเชิงวิทยาศาสตรจากการทบทวนบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย 

                      Synthesis of a scientific report by reviewing research articles in veterinary 
science 
            717 892    สัมมนาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2                                                     1(1-0-3)

  
 Seminar in Veterinary Science II 
                              เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

                       การสังเคราะหรายงานเชิงวิทยาศาสตรจากการทบทวนบทความวิจัยบทความ
วิชาการทาง  

      สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย เพื่อนําไปสูการทําวิทยานิพนธหรือรายงาน
ความกาวหนาของ 

      วิทยานิพนธ 



                         Synthesis of a scientific report by reviewing research articles in veterinary 
clinical  

      science leading to the developing of the thesis or report the progress of thesis work. 
            717 893     ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย                                            2(0-6-3) 
                              Special Problems in Veterinary Science 
                              เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

                        การทดลองหรือการวิเคราะหขอมูลในหัวขอทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทางสัตวแพทย และนําเสนอขอมูลในรูปแบบของรายงานเชิงวิทยาศาสตร 

                       Experimentation of a specific topic or data analysis in veterinary science and  
      presentation of the results in terms of a scientific report. 

             717 898   วิทยานิพนธ   36 หนวยกิต  
                    Thesis    
                    เง่ือนไขของรายวิชา:   ตองไดรับอนุญาตจากอาจารย ท่ีปรึกษาหรือประธาน
กรรมการ  
             บริหารหลักสูตร 

                 การทําวิจัยทางดานวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย เสนอรายงานความกาวหนาตอ
คณะ 

กรรมการบริหารหลักสูตร เขียนผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ และตองไดรับการตีพิมพใน
วารสาร  

วิชาการในหรือตางประเทศและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวของ    
                 Conducting research in veterinary science and presenting progress reports to 
the thesis   
              advisory committee, writing up the results of the research as a thesis, and that thesis is to 
be  
              published in Thai journal or international journal and be proposed to present in 
concerned  
              scientific conference.  
   717 899 วิทยานิพนธ   12 หนวยกิต  
  Thesis    
  เง่ือนไขของรายวิชา: ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือประธาน
กรรมการ 
             บริหารหลักสูตร 



             การทําวิจัยทางดานวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย เสนอรายงานความกาวหนาตอคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตร เขียนผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ และตองไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการในหรือตางประเทศและเสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุมวิชาการใน
สาขาท่ีเกี่ยวของ    

                Conducting research in veterinary science and presenting progress reports to the 
thesis advisory committee, writing up the results of the research as a thesis, and that thesis is 
to be published in Thai journal or international journal and be proposed to present in 
concerned scientific conference. 

        17.7 หัวขอวิจัยท่ีสาขาวิชามีความสนใจหรือเชี่ยวชาญ 
               17.7.1 โรคติดเช้ือไวรัสทางระบบสืบพันธุและระบบทางเดนิหายใจท่ีสําคัญในสุกร 
               17.7.2  การศึกษาปจจัยหรือโรคท่ีมีผลตอการเพิ่มผลผลิตในโคนมและปศุสัตวอ่ืนๆ เชน 
โรคเตา 
                           นมอักเสบ 
               17.7.3  การพัฒนาอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับลูกกุง 
               17.7.4  การพัฒนาวธีิการวินิจฉัยและการรักษาโรคเช้ือราในปลาเล้ียงและปลาสวยงาม 
               17.7.5  การพัฒนาวธีิการตรวจ วนิจิฉัยและการรักษาโรคปาราสิตในเลือดสุนัขชนิดเออรลิ
เชีย 
               17.7.6  การศึกษาผลของความเครียดท่ีมีตอพฤติกรรมของสัตวเล้ียง 
               17.7.7  โรคของระบบประสาทในสุนัขและแมว 
               17.7.8  สรีรวิทยาการออกกําลังในมาและโรคหรือปญหาท่ีเกี่ยวของกับการออกกําลังในมา 
               17.7.9 โรคในลูกมา 
               17.7.10 การศึกษาความเปนไปไดในการใชตัวบงช้ีทางชีวภาพ (biomarker) ในซีร่ัมในการ
วินิจฉัย 
                           และการประเมินการรักษาโรคของขอตอและโรคขอเส่ือมในมาและสุนัข 
               17.7. 11 โรคทางเมแทบอลิซึมของกระดูกและขอตอในสุนัขและแมว 
               17.7.12  การพัฒนาวิธีการรักษาภาวะไตวายในสัตวเล็ก 
               17.7.13 โรคเน้ืองอกในสัตวเล็ก  
18. การประกันคณุภาพหลักสูตร 

18.1 การบริหารหลักสูตร 
         1. จัดตั้งกรรมการบริหารและจัดการหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรทาง 
            สัตวแพทย 



        2. มีการจัดการและบริหารหลักสูตรตามแนวทางการบริหารและการจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิต 

             ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. มีสถานท่ีและอุปกรณท่ีพรอมตอการเรียนการสอนและการวิจยัของหลักสูตรท้ังใน
สวนของคณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 
โรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และสถานีฟารมฝก
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. วังสะพุง จ. เลย 

2. หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตรและหอสมุดกลาง สํานกัวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีมีความพรอมท้ังในดานหนังสือและส่ือตางๆ ในการ
ประกอบการเรียน การสอนและการวิจัยในสาขาทางสัตวแพทยศาสตร 

18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานกัศึกษา 
1. มีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนในแตละสาขาวิชาทางสัตวแพทยศาสตร

ท้ังในมหาวิทยาลัยขอนแกนและนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีพรอมในการใหการ
สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรและการเปนท่ีปรึกษานักศึกษา 

18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
1. มีการสํารวจหรือการวิจัยเพื่อศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทางสัตวแพทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	                                Swine Herd Health Management

