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หลักสูตร ประกาศนียบัตรบณัฑิตทางสัตวแพทย 
สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว หลกัสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
คณะสัตวแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 

หมวดที่ 1.  ขอมูลโดยทั่วไป 
1.  ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว หลักสูตร
นานาชาติ 

Graduate Diploma Program in Veterinary in Livestock Diseases and Health Management  
International Program 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

     ชื่อเต็ม  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย (โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว) 
     ชื่อยอ  ป. บัณฑิตทางสัตวแพทย (โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว) 
     ชื่อเต็ม  Graduate Diploma in Veterinary (Livestock Diseases and Health Management) 
     ชื่อยอ  Grad. Dip. Vet. (Livestock Diseases and Health Management) 

3.  วิชาเอกหรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
24  หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1รูปแบบ    หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
5.2 ภาษาที่ใช   ภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาอังกฤษเปนอยางดี 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  ไมม ี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลกัสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 18/2554 วันที่ 19 
กันยายน  2554 
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ............. วันที่ ...............  
 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรโดยสกอ. 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2556 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา 
สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพปศุศัตว เชน ฟารมโคเน้ือ ฟารมโคนม ฟารมสุกร ฟารม

เปด-ไก สถานประกอบการรักษาสัตว หรือหนวยชันสูตรโรคสัตว หนวยงานที่เกี่ยวของกับการแปรรูปหรือ
ควบคุมผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือเปนอาหาร และธุรกิจที่เก่ียวของตางๆ เชน ธุรกิจ อาหารสัตว ยาสัตว และ วัคซีน 
เปนตน รวมทั้งการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไป 
9.  ชื่อเลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวฒุิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
1. นางราณี  ซิงห 340990011xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Molecular 

Pharmacology) 
2. นายสาธร  พรตระกูลพิพัฒน 310170042xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Dr. med. Vet. (Swine 

Diseases) 
3. นายธวัชชัย  โพธิ์เฮือง 344060114xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวปก), 

ปร.ด. (อายุรศาสตรสัตวแพทย) 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน สถานีฟารมฝกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร 

จ.เลย ฟารมเกษตรกร ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมทั้งหนวยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวของ เชน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
11.สถานการณภายนอกหรือการพฒันาที่จําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

11.1สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ประเทศไทยมีพื้นฐานทางกสิกรรม ในยุคสังคมโลกาภิวัตน โดยเฉพาะการเปดเสรีทางการคา ที่มีการแขงขัน
สูงขึ้น กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง การผลิตปศุสัตวเปนพ้ืนฐานสําคัญ ในการสรางภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจ ใหกับประเทศ 
 ปจจัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ มีผลกระทบโดยตรง ทั้งตอมูลคาผลผลิตทางปศุสัตว และตอปจจัย
ในการผลิต ทําใหเกิดขอจํากัดในการผลิต สงผลเสียตอสุขภาพสัตว การระบาดของโรค และทายสุดจะสงผลให
เกิดการถดถอยของประสิทธิภาพการผลิต 

11.2 สถานการณหรอืการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสังคมโลก จากปญหาการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในอัตราเรง 
ความจําเปนในการใชพลังงานอยางประหยัดคุมคา  
 ความตื่นตวัดานการปลอดภัยและการรักษาสุขภาพมีผลตอการกําหนดและการกํากับดูแลกฎหมายการผลิต
สัตวและผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือใชในการบริโภครวมทั้ง การควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศทางดานกําลังคนใหมีความรูความ
เช่ียวชาญที่เก่ียวของกับโรค การควบคุมปองกันโรค และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในฟารม 

ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
และเปนที่ยอมรับระดับสากล 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลิตบัณฑิตใหเพียงพอตามความตองการของประเทศ 
สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม 
สนับสนุนการสรางองคความรูใหมจากการวิจัย  ที่สามารถนําไปใชไดจริง 



แบบ มคอ. 2 

3 
 

13. ความสัมพันธ (หากมี) กบัหลักสูตรอืน่ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ 
  - ไมมี 
 13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  - ไมมี 

หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถปุระสงคของหลักสูตร 
1.1ปรัชญา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุงผลิตบุคลากรทางสัตวแพทยใหมคีวามรู ประสบการณและความชํานาญ ในเร่ืองโรค 
การดูแลสุขภาพ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในฟารมปศุสัตวอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัตตินอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วัตถุประสงคของหลกัสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถปุระสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบตัิดังน้ี 
(1) มีความรู ความสามารถตรวจวินิจฉัย รักษา และควบคุมปองกันโรคในฟารมปศุสัตว 
(2) มีทักษะในการจัดการสุขภาพในฟารมปศุสัตว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการ

ประพฤติปฏิบัตตินอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.  แผนพัฒนาปรบัปรุง  
   ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
1. สงเสริมการใชความรูเพื่อการ
แกไขปญหาในสถานการณจริง 
 

1. ปรับปรุงการจัดโปรแกรมการ
เรียนภาคปฏิบัติ เพ่ิมเติมกิจกรรม
การแกปญหาสุขภาพฟารมใน
ภาพรวม 
2.  เพิ่มเติมกิจกรรมการวิเคราะห
เพ่ือการแกปญหาสุขภาพฟารมใน
รายวิชาปฏิบัติการ 

 
 
 
 
2.1 จํานวนกิจกรรมในรายวิชา
ปฏิบัติการ 

2.สงเสริมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง  
 
 

1.เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการ
สงเสริมผูเรียนเปนศูนยกลางใน
การเรียนรู 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง 
3. สงเสริมการประเมินผลที่เนน
พัฒนาการของผูเรียน 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 
2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูดวย
ตนเอง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

 
 

 3. ผลการประเมินการมีสวนรวมของ
ผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื่นๆของคณะ 

3. เพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
 

1. ใหมีการนําเสนอสัมมนาเปน
ภาษาอังกฤษ 

1. จํานวนนักศึกษาที่นําเสนอสัมมนา
เปนภาษาอังกฤษ 

4. ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร
โดยมุงผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. ประชุมชี้แจงอาจารย และ
มอบหมายความรับผดิชอบตอผล
การเรียนรูใหอาจารยประจําวิชา 
2. ติดตามผลการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. มีการจัดทํารายละเอียดรายวิชา 
และรายงานรายวิชาทุกรายวิชา 
2. มีการทวนสอบผลสัมฤทธของ
นักศึกษาและจัดทํารายงานหลักสูตร
ทุกปการศึกษา 

 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการและโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศกึษา 
 1.1ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ขอ 7 (ภาคผนวกที่ 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 
 1.2การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมม ี
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
2.  การดําเนินการหลกัสูตร 
 2.1วัน-เวลาดําเนินการเรียนการสอน 

- ภาคการศึกษาตน เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
- ภาคการศึกษาปลาย เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
(1) ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548หมวด

ที่ 5 ขอ 26.1 (ภาคผนวกที่ 4) หรือเปนไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม และ 
(2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
(3) ผูสมัครตองสามารถใชภาษาอังกฤษในการเรียน ตามที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา

อนุมัติ 
 2.3 ปญหาของนกัศึกษาแรกเขา  
   - นักศึกษาชาวตางประเทศที่ไมสามารถพูดภาษาไทยไดจะมีปญหาบางในกรณีที่ตองสื่อสารกับ
เกษตรกรหรือหาขอมูลที่เปนภาษาไทย 
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 2.4กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
   - ไมมี 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ปที่ 1 3 3 3 3 3 
รวม 3 3 3 3 3 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 3 3 3 3 3  

 2.6  งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
คาธรรมเนียมการศึกษา 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

งบประมาณแผนดิน - - - - - 
รวมรายรับ 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

 

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบใชสอย ตอบแทนและวัสดุ 75,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

งบดําเนินการ (พัฒนาการเรียน 
การสอน พัฒนานักศึกษา ฯลฯ) 

75,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

รวมรายจาย 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร =50,000  บาท 

2.7 ระบบการศกึษา 
  ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน 
 2.8การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ (ภาคผนวกที่ 5) และระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (ภาคผนวกที่ 6) 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1หลักสูตร 
  3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวม           24 หนวยกิต 
  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
   (1) หมวดวิชาบังคับทั่วไป             2 หนวยกิต 
   (2) หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา           22 หนวยกิต 
  3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
   (1) หมวดวิชาบังคับทั่วไป             2 หนวยกิต 
     710 891  สัมมนาทางสัตวแพทย 1           1(1-0-2) 
         Seminar in Veterinary I 
     710 892  สัมมนาทางสัตวแพทย 2           1(1-0-2) 
         Seminar in Veterinary II 
   (2) หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา           22 หนวยกิต 
     714 701  การปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคสุกร         2(0-4-2) 
         Practice in Swine Disease Diagnosis 
     715 721  ธุรกิจและการจัดการฟารม           2(2-0-4) 
         Business and Administration for Farm Animal 
     715 722  การปฏิบัติคลินิกทางการผสมเทียมและวิทยาการสืบพันธุ  1(0-2-1) 
         Clinical Practice in Artificial Insemination and Reproductive       
            Technology 
     717 731  ปญหาสุขภาพและการจัดการในสัตวเคี้ยวเอ้ือง     3(3-0-6) 
         Health Problems and Management in Ruminant 
     717 732  การจัดการคุณภาพและการผลิตน้ํานม       2(2-0-4) 
         Milk Quality and Production Management 
     717 733  ปฏิบัติการคลินิกดานสัตวเคี้ยงเอื้อง        3(0-6-3) 
         Ruminant Clinical Practice 
     717 734  โภชนคลินิกสัตวเคี้ยวเอ้ือง           2(2-0-4) 
         Clinical Ruminant Nutrition 
     717 735  ปฏิบัตใินการวินิจฉัยโรคสัตวปก         2(0-4- 2) 
         Practice in Poultry Disease Diagnosis 
     717 736  โภชนคลินิกสุกร              2(0-4-2) 
         Clinical Nutrition in Swine 
     717 737  การจัดการสุขภาพและการผลิตในฟารมสุกร      1(1-0- 2) 
         Health and Production Management in Swine Herd 
     717 738  ปฏิบัตใินการจัดการสุขภาพและการผลิตในฟารมสุกร   2(0-4-2) 
         Practice Health and Production Management in Swine Herd 
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   คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
   คณะสัตวแพทยศาสตร ใชระบบวิชาตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน(ฉบับที่ 403/2548) เร่ืองการ
ใชระบบรหัสวิชา คือใชรหัสวิชาที่ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว  
เลขตัวที่ 1-3             แทนคณะและภาควิชาที่เปดสอนวิชาน้ัน 
เลขตัวที่ 4                แสดงระดับวิชา 
เลขตัวที่ 5                แสดงหมวดวิชา 
เลขตัวที่ 6                แสดงลําดับที่ของวิชาในหมวดวิชา 

วิชารวม(ทุกภาควิชารวมกันสอน) รหัส    710 
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา รหัส    714 
ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ รหัส    715 
ภาควิชาอายุรศาสตร รหัส    717  

  3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 
  ภาคการศึกษาตน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
710 891 สัมมนาทางสัตวแพทย 1 

Seminar in Veterinary I 
1(1-0-2) 

715 722 การปฏิบัติคลินิกทางการผสมเทียมและวิทยาการสืบพันธุ 
Clinical Practice in Artificial Insemination and Reproductive 
Technology 

1(0-2-1) 

717 731 ปญหาสุขภาพและการจัดการในสัตวเคี้ยวเอ้ือง 
Health Problems and Management in Ruminant 

3(3-0-6) 

717 734 โภชนคลินิกสัตวเคี้ยวเอ้ือง 
Clinical Ruminant Nutrition 

2(2-0-4) 

717 735 ปฏิบัตใินการวินิจฉัยโรคสัตวปก 
Practice in Poultry Disease Diagnosis 

2(0-4- 2) 

717 736 โภชนคลินิกสุกร  
Clinical Nutrition in Swine 

2(0-4-2) 

717 737 การจัดการสุขภาพและการผลิตในฟารมสุกร 
Health and Production Management in Swine Herd 

1(1-0- 2) 

รวมหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 12 
รวมหนวยกิตสะสม 12 

 
 ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
710 892 สัมมนาทางสัตวแพทย 2 

Seminar in Veterinary II  
1(1-0-2) 

714 701 การปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคสุกร  
Practice in Swine Disease Diagnosis 

2(0-4-2) 
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715 721 ธุรกิจและการจัดการฟารม 
Business and Administration for Farm Animal 

2(2-0-4) 

717 732 การจัดการคุณภาพและการผลิตน้ํานม 
Milk Quality and Production Management 

2(2-0-4) 

717 733 ปฏิบัติการคลินิกดานสัตวเคี้ยงเอื้อง 
Ruminant Clinical Practice 

3(0-6-3) 

717 738 ปฏิบัตใินการจัดการสุขภาพและการผลิตในฟารมสุกร 
Practice Health and Production Management in Swine Herd 

2(0-4-2) 

รวมหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 12 
รวมหนวยกิตสะสม 24  

  3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
710 891 สัมมนาทางสัตวแพทย 1             1(1-0-2) 

      Seminar in Veterinary I 
      เง่ือนไขของรายวิชา  ไมม ี
   การทบทวน และอภิปรายวรรณกรรมตาง ๆ ทางสัตวแพทยและวิทยาศาสตร

การแพทยที่เกี่ยวของ รวมทั้งรายงานสัตวปวย 
   Literature review and discussion in veterinary and related medical 

sciences and case report. 
710 892 สัมมนาทางสัตวแพทย 2             1(1-0-2) 

      Seminar in Veterinary II 
      เง่ือนไขของรายวิชา   ไมม ี
   การทบทวน และอภิปรายวรรณกรรมและรายงานสัตวปวยที่เก่ียวของวิทยาการใหม 

สาขาสัตวแพทย 
   Review and discussion of Literature and case report related to current 

tissues in modern  
714 701 การปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคสุกร           2(0-4-2) 

      Practice in Swine Disease Diagnosis 
      เง่ือนไขของรายวิชา  ไมม ี
   การเก็บและสงตัวอยางเพื่อการวินิจฉัยโรคสุกร การตรวจชันสูตรซากสุกร การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ ดานจุลชีววิทยา แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา ปรสิตวทิยา วิทยาซีร่ัม
และเทคนิกทางดานชีวโมเลกุล และการอภิปรายการตรวจวินิจฉัยโรคสัตวปวย การรักษา
อนามัย การควบคุมปองกันการแพรกระจายของโรค 

   Sample collection for swine disease diagnosis, postmortem 
examination, Laboratory examination for swine disease, histopathology, 
bacteriology, virology, serology and molecular biology, discussion of case 
diagnosis. 
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715  721 ธุรกิจและการจัดการฟารม            2 (2-0-4) 
      Business and Administration for Animal Farm 
      เง่ือนไขของรายวิชา  ไมม ี
   การบัญชีและการเงินสําหรับปศุสัตว การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการการตลาด 

ตนทุนการผลิตการจัดการการดําเนินงานและโซอุปทาน นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ 
ตลาดและการตลาดปศุสัตว   ในประเทศไทย พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาฟารม 

   Accounting and financing for livestock, strategy management, marketing 
management, production cost, supplies chains and operating management, 
innovation and business building, market and livestock market in Thailand, 
consumer behavior, change and farm improvement. 

715 722 การปฏิบัติคลินิกทางการผสมเทียมและวิทยาการสืบพันธุ   1(0-2-1) 
       Clinical Practice in Artificial Insemination and Reproductive Technology 
      เง่ือนไขของรายวิชา  ไมม ี
   การฝกปฏิบัติทางดานการผสมเทียมสุกรการผสมเทียมโคการผสมเทียมสัตวปกและ

การใชเครื่องมือตางๆทางดานการผสมเทียม 
   Practice in swine artificial insemination, practice in cattle artificial 

insemination, practice in poultry artificial insemination, practice in handling 
of artificial insemination instruments. 

717731    ปญหาสุขภาพและการจัดการในสัตวเคี้ยวเอ้ือง      3(3-0-6) 
      Health Problems and Management in Ruminant 
      เง่ือนไขของรายวิชา  ไมม ี
   ปญหาสุขภาพในสัตวเคี้ยวเอ้ืองปจจัยที่มีผลตอสุขภาพสัตวเคี้ยวเอ้ืองเทคนิคการ

ตรวจวินิจฉัยปญหาสุขภาพสัตวเคี้ยวเอ้ืองแนวทางปฏิบัติในการจัดการปญหาสุขภาพสัตว
เคี้ยวเอ้ืองการควบคุมและปองกันปญหาสุขภาพในสัตวเคี้ยวเอ้ือง 

   Factors affecting ruminant health; health problems in ruminant; 
diagnostic techniques for ruminant health problems in ruminent; practical 
guidelines for of health management in ruminant; control and prevention of 
health problems in ruminant. 

717 732 การจัดการคุณภาพและการผลิตน้ํานม         2(2-0-4) 
      Milk Quality and Production Management   
      เง่ือนไขของรายวิชา  ไมม ี
   สถานการณปจจุบันของการผลิตและคุณภาพน้ํานมปจจัยที่มีผลตอการผลิตและ

คุณภาพนํ้านมดิบ การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและปญหาสุขภาพเตานมรายตัวและระดับ
ฝูง แนวทางการรักษาปญหาสุขภาพเตานม การควบคุมโรคเตานมอักเสบและคุณภาพนํ้า
นม และการจัดการการรีดนม 

   Current situation of milk production and quality,factors affecting the 
raw milk production and quality,investigation of milk quality and udder 
health problems individuals and herd levels,therapeutic guidelines for udder 
health problems,milk quality and mastitis control and milking management. 
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717 733 ปฎิบัติการคลินิกดานสัตวเคี้ยวเอ้ือง          3(0-6-3) 
      RuminantClinical Practice 
      เง่ือนไขของรายวิชา  ไมม ี
   การฝกปฏิบัติกระบวนการตรวจประวัติ การตรวจรางกายสัตว การเก็บตัวอยางเพ่ือ

การวินิจฉัย  การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ  เทคนิคการตรวจวินิจฉัยเฉพาะ  การ
รักษา  การพยากรณโรค การควบคุมและปองกันโรคทางดานอายุรกรรม วิทยาการสืบพันธุ
สูติกรรม ศัลยกรรมและพยาธิวิทยาในสัตวเคี้ยวเอื้องรายตัว  การฝกปฏิบัติการจัดการ
สุขภาพในระดับฝูง การเก็บรวบรวมรวม การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การวางแผนและการใหคําแนะนําการจัดการฟารม 

   Practice in processes of history taking, physical examination, sample 
collection for diagnosis, laboratory diagnosis, techniques of special diagnosis, 
treatment, prognosis, control and prevention of diseases in ruminant in 
aspects of medicine, theriogenology, obstetrics, surgery and pathology in the 
individuals. Practice in herd health management in ruminants: collection, 
validation and analysis of data, planning and giving advices for herd 
management. 

717 734 โภชนคลินิกสัตวเคี้ยวเอ้ือง            2(2-0-4) 
      Clinical Ruminant Nutrition 
      เง่ือนไขของรายวิชา  ไมม ี
   ระบบทางเดินอาหารของสัตวเคี้ยวเอ้ือง ความสําคัญของสภาวะโภชนาการตอ

สุขภาพและการผลิต ความตองการสารอาหารขั้นตํ่าของโค ความผิดปกตจิากกระบวนการ
เมตาบอลิซึมที่สัมพันธกับระบบทางเดินอาหาร การสืบสวนสภาวะโภชนาการคลินิกรายตัว
และระดับฝูง การจัดการดานโภชนาการเพ่ือเพิ่มสมรรถนะการผลิตและสงเสริมสุขภาพ 

   Ruminant alimentary system, importance of nutritional condition on 
health and production, minimum nutritional requirement for cattle, 
metabolic disorders related to alimentary system, investigation of nutritional 
condition clinical nutrition—individuals and herd levels, nutritional 
management enhancing productive performance and health. 

717 735 การปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคสัตวปก          2(0-4-2) 
      Practice in Poultry Diseases Diagnosis 
      เง่ือนไขของรายวิชา  ไมม ี
   การวินิจฉัยโรคติดเช้ือไวรัสโดยใชไขไกฟกหรือเซลลเพาะเลี้ยงการประเมินความ

รุนแรงของเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลการเตรียมปริมาณเชื้อตั้งตนเพื่อใชในงานวิจัยการออกแบบ 
primer สําหรับโรคที่สําคัญการวินิจฉัยโรคทางจุลพยาธิวิทยา 
   Diagnosis of viral infectious disease using egg inoculation or cell 
culture method, an assessment of Newcastle disease virus virulence, 
preparation of inoculation dose for research trial, primer designs for 
diagnosis important diseases, histopathology diagnosis. 
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717 736 โภชนคลินิกสุกร                2(0-4-2) 
      Clinical Swine Nutrition 
      เง่ือนไขของรายวิชา  ไมม ี
   สูตรอาหารสุกรและสวนประกอบผลของความไมสมดุลในดานโภชนาการตอสภาวะ

เจริญพันธุและระบบภูมิคุมกันโรคของสุกรความสัมพันธระหวางโภชนาการสุขภาพและ
ภาวะเจริญพันธุของฝูงสุกรกลยุทธการควบคุมและการวินิจฉัยปญหาดานโภชนาการในฝูง
สุกร 

   Feed formula and ingredients, effect of nutrition imbalance to fertility 
and disease immunity in swine, relationship among nutrition, health and 
fertility in the pig herd, control and diagnostic strategies for nutritional 
problem in the pig herd. 

717 737 การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟารมสุกร       1(1-0-2) 
      Health and Production Management in Swine Herd 
      เง่ือนไขของรายวิชา  ไมม ี
   ความสําคัญของการจัดการสุขภาพระดับฝูงและประสิทธิภาพการปลิตในฟารมสุกร   

การจัดการทั่วไป  การควบคุมและปองกันโรค  การประเมินประสิทธิภาพการผลิตในการ
ผสมพันธุ 

                                 Importance of herd health management and production efficiency in  
                         swine herd, General management, disease control and prevention,  

              production efficiency evaluation in breeding herd.  
717 738 ปฏิบัติการการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟารมสุกร    2(0-4-2) 

      Practice in Health and Production Management in Swine Herd 
      เง่ือนไขของรายวิชา  ไมม ี
   การจัดการทั่วไป และมาตรการในการควบคุมและปองกันโรค  การวิเคราะหตัวเลข

การผลิต ในสวนสุกรแมพันธุ  สรุปผลและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 

                                General management, disease control and prevention program, analysis  
                         of production parameter in breeding herd, conclusion and advice for  
                         practical management. 
 
 3.2 ชื่อเลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคณุวุฒิของอาจารย 
  3.2.1อาจารยประจําหลักสูตร 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นายสาธร  พรตระกูลพพิัฒน 310170042xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. Dr. med. vet (Swine 
Diseases) 

2 นายสุชาติ  วัฒนชัย 322060013xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.(เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

3 นายพงษธร  สุวรรณธาดา 344990020xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม.(บริหารธุรกิจ) 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

4 นายธวัชชัย  โพธิ์เฮือง 344060114xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวปก), 
ปร.ด. (อายุรศาสตรสัตวแพทย) 

5 นายสุวลักษณ  ศรีสุภา 330210067xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุสัตว) 

หมายเหตรุายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวกที่ 2 
 
3.2.2  อาจารยประจํา 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางกัลยา  เจือจันทร 345010065xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวปก) 
2 นายคมกริช   พิมพภักด ี 340050025xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D.(Veterinary 

Toxicology) 
3 นายชูชาติ   กมลเลิศ 346030045xxxx รองศาสตราจารย น.บ., สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) 
4 นายถาวร  มิ่งสกุล 320090036xxxx รองศาสตราจารย กศ.บ., สศ.บ.,ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) 
5 นายนริศร  นางาม 334990067xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. ,ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร), ปร.ด.  
6 นางสาวบงกช  นพผล 345010139xxxx รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา),M.P.H., Ph.D. 

(Veterinary Medicine) 
7 นายบัณฑิตย  เต็งเจริญกุล 340990012xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Vet. Embryology) 
8 นายประสาน  ตังควัฒนา 334990018xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ.,  Ph.D. (Bioscience) 
9 นายปรีณัน  จิตะสมบัติ 310200186xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (ศัลยศาสตร) 
10 นางสาวฟานาน  สุขสวัสดิ ์ 360100041xxxx รองศาสตราจารย 

 
สพ.บ. (เกียรตินิยม), M.S., Ph.D. 
(Comparative Biomedical Science)  

11 นายมงคล  โปรงเจริญ 316040018xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ.,F.R.V.C.S. 
(Theriogenology) 

12 นายสมบูรณ  แสงมณีเดช 370990001xxxx รองศาสตราจารย 
 

สพ.บ. (เกียรตินิยม), M.Sc., Ph.D. 
(Veterinary Parasitology) 

13 นายสุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ 340990071xxxx รองศาสตราจารย 
 

สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย)

14 นางสาวสุณีรัตน  เอี่ยมละมัย 340990040xxxx รองศาสตราจารย 
 

สพ.บ.(เกียรตินิยม), F.R.V.C.S., Ph.D. 
(Veterinary Reproduction) 

15 นางสาวอารินี  ชัชวาลชลธีระ 310090285xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. 
16 นายกรวุธ พันธุอารีวัฒนา 370970008xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. , Ph.D. (Veterinary Toxicology)
17 นางสาวกชกร  ดิเรกศลิป 341990055xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ.,(เกียรตินิยม), M.S., 

Ph.D.(SwineMedicine) 
18 นางสาวขวัญเกศ  กนิษฐานนท 310060164xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ.(เกียรตินิยม), M.Sc., Ph.D. 

(Epidemiology) 
19 นายคณิต  ชูคันหอม 344030062xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Medicine) 
20 นางจารุวรรณ  คําพา 330990072xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), M.Sc., Ph.D. 

(Ruminant Medicine) 
21 นายเจษฎา  จิวากานนท 310170147xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), M.Sc., Ph.D. 

(Reproduction) 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

22 นายชัยวัฒน  จรัสแสง 346060009xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุสัตว) 
23 นายไชยพัศร  ธํารงยศวิทยากุล 340040045xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Large Animal Clinical 

Science) 
24 นางสาวดวงเดือน  แกนคางพล ู 340070090xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (ศัลยศาสตร) 
25 นางสาวนภัทร  ทองสรอย 310020148xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
26 นายนฤพนธ   คําพา 358010015xxxx ผูชวยศาสตราจารย 

 
สพ.บ., M.S., Ph.D. (Vet. Radiology) 

27 นายประพันธศักดิ์   ฉวีราช 346990006xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Public Health) 
28 นางสาวประภาพร  ตั้งธนธานิช 310150190xxxx ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เกียรตินิยม),สพ.บ.(เกียรตินิยม), วท.

ม. (สรีรวิทยา), Ph.D. (Physiology)  
29 นายประวิทย  บุตรอุดม 341010100xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. 
30 นายพงษธร  สุวรรณธาดา 344990020xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.บ. 
31 นางพัชนี  ศรีงาม 342050002xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา) 
32 นางพิมชนก  สุวรรณธาดา 341010147xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
33 นายพิสิทธิ์  สุวรรณโชต ิ 335080075xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Physiology) 
34 นายพีระพล  สขุอวน 333030054xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Vet. Anatomy.) 
35 นายไพรัตน  ศรแผลง 345100004xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตวศาสตร) 
36 นางราณี  ซิงห 340990011xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (เภสัชวิทยา) 

37 นางสาววราภรณ  ศุกลพงศ 330990066xxxx ผูชวยศาสตราจารย วท.บ., วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน) 
38 นายวีรพล  ทวีนันท 345120007xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Vet. Parasitology) 
39 นายสาธร  พรตระกูลพพิัฒน 310170042xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. Dr. med. vet (Swine Diseases) 
40 นายสายใจ  กองเพชร 344050042xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
41 นางสาวสุปราณี  จิตรเพียร 545019001xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
42 นายสมโภชน  วีระกุล 334990057xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Aquatic Medicine) 

43 นายสรรเพชญ  อังกิติตระกูล 340990000xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (สัตวแพทยสาธารณสุข), 
ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร) 

44 นายสราวุธ  ศรีงาม 315060019xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
45 นางสิริขจร  ตังควัฒนา 340990040xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย), 

ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 
46 นายสุชาติ  วัฒนชัย 322060013xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.(เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา) 
47 นายสุวิทย  อุปสัย 344990030xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
48 นายสุรสิทธิ์  อวนพรมมา 340010036xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย) 
49 นายเสร ี แข็งแอ 340050057xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
50 นางสาวอารยาพร  มคธเพศ 330990151xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
51 นายเอกชัย  ภัทรพันธวิเชียร 370970004xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
52 นางสาวจรีรัตน  เอี่ยมสะอาด 360990061xxxx อาจารย วท.บ., วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
53 นางสาวทรรศิดา  พลอยงาม 311040080xxxx อาจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. (Molecular 

Veterinary Biosciences) 
54 นายธนาคาร  นะศรี 340040013xxxx อาจารย สพ.บ., M.S. (Animal Pathology) 

55 นางสาวธนิกุล  ศรีธัญรัตน 335990016xxxx อาจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (ศัลยศาสตร) 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

56 นายธวัชชัย  โพธิ์เฮือง 344060114xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวปก), ปร.ด. 
(อายุรศาสตรสัตว51แพทย) 

57 นางนุสรา  สุวรรณโชต ิ 341010138xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (ชีวเคมี) 
58 นางสาวน้ําฟา   เพื่องบุญ 332010002xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวแพทย) 
59 นางสาวปาณิสรา  คุณกิตต ิ 340990041xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุ) 
60 นายปยวัฒน  สายพันธ 534999002xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตวแพทย

สาธารณสุข) 
61 นางสาวศริญญา  ฤกษอยูสุข 362010000xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวแพทย) 
62 นายศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร 319990040xxxx อาจารย 

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

63 นางสาวสุพรรณิกา  พุทธชาล ี 336010031xxxx อาจารย สพ.บ.ม วท.ม. (คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย) 
64 นายสุวลักษณ  ศรีสุภา  330210067xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุสัตว) 
65 นายอรัญ  จันทรลุน 340050097xxxx อาจารย สพ.บ., M.Sc., Ph.D. (Ruminant 

Medicine) 

  3.2.3 อาจารยพิเศษ 
 ไมมีอาจารยพิเศษที่สอนประจําหลักสูตร 

4. องคประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) (ถามี) 
  ไมมีการฝกงานภาคสนาม 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกบัการโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
  ไมม ี

 
 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรอืกิจกรรมของนักศึกษา 
 (1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและ
ทฤษฎีสําคัญทางดานอายุรศาสตรและการจัดการสุขภาพ
ในปศุสัตว และสามารถนําไปใชไดอยางมีบูรณาการ 

- มีรายวิชาที่เก่ียวของ และฝกการแกปญหาทาง
คลินิก เพ่ือใหนักศึกษาไดเกิดประสบการณและการ
เรียนรูอยางเต็มความสามารถ 

 (2) มีความรูความเขาใจ ดานโรคและการจัดการ
สุขภาพในปศุสัตวที่มีลักษณะเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

- กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนเนื้อหา และการ
ฝกการแกปญหาสุขภาพสัตวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน 
2.1การพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 
    (1)สามารถปฏิบัตติามจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    (2)สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว 
    (3) มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
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2.1.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
    - การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 
    - สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน  
    - การเขาชั้นเรียน และการเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย 
    - การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา 

 2.1.3กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
- ประเมินผลการเรียนรู โดยนักศึกษา อาจารยผูสอน ทั้งกอน ระหวาง และหลังการเรียน 
- ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชบัณฑิต 

โดยแบบสอบถาม สัมภาษณ และสนทนากลุม 
2.2ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาโรคและการจัดการ

สุขภาพในปศุสัตว  
(2) มีความรูในสาขาวิชาอ่ืนไดแก โภชนาการศาสตร พันธุศาสตร เศรษฐศาสตร ในสวนที่เกี่ยวของ 

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
   - การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยง
ความรูใหมกับความรูเดิม การเช่ือมโยงความรูจากวิชาหน่ึงไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น และการเลือกใช
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาสาระ 

 - ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเน้ือหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การฝก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหา
เปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง  

- การเรียนรูจากสถานการณจริง การทัศนศึกษา จากวิทยากรภาคเอกชนและนักวิชาการนอก
สถาบัน ในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย 

2.2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
- ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียนในวิชาสัมนา 
- ประเมินลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถวางแผน และคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของ
และวิชาชีพ 

(2) สามารถสืบคน ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

(3) สามารถพัฒนาวิธีการทํางานและการแกไขปญหาทางสัตวแพทยที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม และ
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
- ฝกการซักประวัติ การตรวจรางกาย การแปรผลทางหองปฏิบัติการ และเทคนิกตางๆในการรักษา

โรคสัตวรายตัว จากสัตวปวยในฟารม ในรายวิชาปฏิบัติตางๆ  
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- ฝกการวิเคราะหขอมูลฟารม ขอสารสนเทศ การเก็บตัวอยาง การชันสูตรซาก เทคนิกทาง
หองปฏิบัติการ การแปลผลทางหองปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะหสุขภาพสัตวในระดับฟารม รวมทั้งฝกการวิเคราะห 
เสนอรายงาน วางแผนในการแกปญหาที่เกิดขึ้น ในรายวิชาปฏิบัติตางๆ  

- การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น 
2.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

- ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการ 
วิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหา 
- การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา 
- ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1)สามารถทํางานรวมเปนทีม เปนสมาชิกที่ดีของกลุม และมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค 
(2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา และผูตามในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในกลุม 
ปฏิบัติงาน 

2.4.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- การสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับเกษตรกร 
และผูรวมทีมสุขภาพ 

- จัดใหมีรายวิชาสัมมนา และมอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย   
- มีการปฏิบัติในภาคสนามที่มีความหลากหลายสถานการณ 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
- ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาสัมมนา และ รายวิชาที่มีการสงเสริมการทํางานเปนกลุม 
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทกัษะในการวิเคราะห การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)สามารถใชเทคนิกทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล ในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

(2) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือการดําเนินการทางวิชาชีพการสัตวแพทย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(3) สามารถใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการส่ือสาร รวมทั้งใชรูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสือ่สารและ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

- การเรียนรูจากการฝกวิเคราะหโปรแกรมเพ่ือการจัดการฟารมในบางรายวิชา 
- การมอบหมายงานในรายวิชาตางๆ ที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการ

นําเสนอดวยวาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ 
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวเิคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เก่ียวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล 

- ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคยพบมากอน 
- ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมในสวนที่

นักศึกษานั้นรับผิดชอบ 
- ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การ

นําเสนอสัมมนาการนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา 
- ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.6 ทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทกัษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 

(1)สามารถประยุกตใชความรูพื้นฐานและความรูทางวิชาชีพการสัตวแพทย ในการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยขั้นพ้ืนฐาน 

(2) สามารถทําหัตถการทางดานสัตวแพทย ไดแก วิธีการเชิงตรรกะในการซักประวัติ การบังคับ
สัตว การชันสูตรโรคสัตว การใชเครื่องมือทางหองปฏิบัติการและคลินิก  การใชเทคนิคทางอายุรกรรม 
ศัลยกรรมและเวชกรรมอื่นๆ เปนตน ไดอยางถูกตอง 

(3) สามารถบันทึก แปลผลและวิเคราะหการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการ รวมทั้ง
ขอมูลดานสุขภาพสัตวหรือการระบาดของโรคสัตว 

2.6.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 
- ฝกการซักประวัติ การตรวจรางกาย การแปรผลทางหองปฏิบัติการ และเทคนิกตางๆในการรักษา

โรคสัตวรายตัว จากสัตวปวยในฟารม ในรายวิชาปฏิบัติตางๆ  
- ฝกการวิเคราะหขอมูลฟารม ขอสารสนเทศ การเก็บตัวอยาง การชันสูตรซาก เทคนิกทาง

หองปฏิบัติการ การแปลผลทางหองปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะหสุขภาพสัตวในระดับฟารม รวมทั้งฝกการวิเคราะห 
เสนอรายงาน วางแผนในการแกปญหาที่เกิดขึ้น ในรายวิชาปฏิบัติตางๆ  

- การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น 
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 

- ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการ
วิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหา 

- การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา 
- ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (ภาคผนวกที่ 1) 
 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 
  เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 
(ภาคผนวกที่ 4)หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 
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2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
 - เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปนตางกลุม ตางชั้นป ตางคณะ แลวแตกรณี
เพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 
 - ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหา
ใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และทบทวนเนื้อหา
โดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให
เกิดการพัฒนาเน้ือหาใหทันสมัย และมีมาตรฐานทางวิชาการ 
3.เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 ขอ 
54.1 (ภาคผนวกที่ 4)หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

 
หมวดที่ 6.การพฒันาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรบัอาจารยใหม 
- การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑให

อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครูและใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การมอบหมายใหอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน 
- การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
- การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่งหรือหลาย

หัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพี่เลี้ยง หรือประธาน
หลักสูตร 

- การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
- กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปด
หลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผล
งานทางวิชาการเปนประจําทุกป 

- การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคน
อื่นรวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

- การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน
ระหวางอาจารยในหลักสูตร  

- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหาและแนวทางการแกไข ระหวางอาจารยใน
คณะ/ภาควิชา 

 



แบบ มคอ. 2 

19 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอื่นๆ  
  -การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  - การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

 
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร 
 การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ซึ่งตองทําหนาที่ดังน้ี 
- พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
- จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม

รายวิชาที่สอน 
- จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ตามที่กําหนดในหลักสูตร 
- ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
- การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระที่มีความรูความสามารถตามหัวขอที่

นักศึกษาสนใจ และกํากับติดตามใหการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 
-สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การ

สงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
- สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร 
- ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษา

ปจจุบัน 
2.การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
 2.1การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก
คณะ โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังนี้ คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ คาใชจายในการพัฒนา
อาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

2.2 การบริหารงบประมาณทรพัยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
          2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการ 

หองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและที่เกี่ยวของทางดานสาขาวิชา สัตว
แพทยศาสตร ใหบริการดังน้ี 

1. หนังสือ 
 ภาษาไทย      จํานวน    862 รายการ 
 ภาษาตางประเทศ   จํานวน 1,042 รายการ 
2. วารสาร 
 ภาษาไทย      จํานวน 17 รายการ 
 ภาษาตางประเทศ   จํานวน 11 รายการ 
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3. โสตทัศนวัสดุ                    จํานวน 2 รายการ 
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส                     จํานวน 3 รายการ 
5. ฐานขอมูล 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Database) 
- Academic Search Premier 
- CHE PDF Dissertation Full Text 
- ISI Web of Science [Uni Net] 
- Dissertation Abstracts Online 
- CSA: Biological Science Database Online 
- SciFinder 
- Wilson Omni File: Full Text Select 
- PubMed 
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
- Knovel online 
- Net library E-books 
- Springer Link E-books 
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) 
- Dissertation Abstracts [and ProQuest Digital Dissertations]  
- Digital Dissertation and Theses  
- CINAHL with Full Text 
- ProQuest Agriculture Journals 
- Blackwell Journals Online 
- Wilson OmniFile: Full Text Select 
- Annual Reviews 
- Nature Online 
- Clinical infectious diseases ป 2004 
- LINK (Springer) 
- Cambridge Journals Online 
- H.W.Wilson [Uni-Net] 
- Science Direct [UniNet] 
- Wilson OmniFile: Full Text Select 
- Journals@Ovid 
- SciFinder 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธ(E-Thesis) 
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/งานวิจัย/วารสารของมหาวิทยาลัยขอนแกน

เทาน้ัน 
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ มหาวิทยาลัยของไทย 
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- ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย Online TIAC 
- ฐานขอมูลบทคัดยอวิทยานิพนธ  การคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฐานขอมูลซีดี-รอม จํานวน 5 ฐานขอมูล 
- Agricola 
- CAB Abstracts 
- Life Science  
- Dissertation Abstracts On disc 
- Medline 

2.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในหองสมุดคณะ 
1. หนังสือ 
 ภาษาไทย      จํานวน  7,867 รายการ 
 ภาษาตางประเทศ   จํานวน 3,467 รายการ 
2. วารสาร 

ภาษาไทย  จํานวน21 รายการ 
ภาษาตางประเทศ   จํานวน       10 รายการ 

3. ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Database) จํานวน 5ฐานขอมูล 
- ACM Digital Library 
- H.W.Wilson 
- ISI Web of Science 
- PUBMED 
- SciFinder 
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) จํานวน 3ฐานขอมูล 
- Kluwer Online 
- Netlibrary 
- Grolier Online 
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) จํานวน 8ฐานขอมูล 
- ACS Publications 
- Blackwell Journals Online 
- H.W.Wilson 
- Journals@Ovid 
- LINK (Springer) 
- ProQuest Medical Library 
- Science Direct 
- Wilson OmniFile 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธ(E-Thesis)  จํานวน 4 ฐานขอมูล 
- Dissertation Fulltext 
- Digital Dissertation 
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- วิทยานิพนธไทย Online 
- วิทยานิพนธฉบับเต็ม 
ฐานขอมูลซีดี-รอม  จํานวน 6ฐานขอมูล คือ 
- Agricola & CAB Abstract 
- Science Citation Index 
- Life Science 
- Dissertation Abstracts On disc[DAO] 
- Medline 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

4. อื่นๆ 
VDO 26 ชื่อ                                      จํานวน 37 มวน 
CD 86 ชื่อ                                     จํานวน 181 แผน 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
มหาวิทยาลัยและคณะ จัดสรรงบประมาณสําหรับหนังสือตําราและวารสารทางวิชาการ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส เปนประจําทุกปและเวียนแจงอาจารยใหเสนอชื่อสื่อที่ตองการ สวนอุปกรณเครื่องมือปฏิบัติการ
จะมีการประชุมวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  
 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา อาจารยประเมินจากการสังเกตการ

ใชงานในรายวิชาที่สอนแลวรายงานตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3.  การบริหารคณาจารย 

 3.1 การรับอาจารยใหม  
การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของ

กับการบริหารงานบุคคล 
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารยทุกคุนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล ฯลฯ โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4ครั้ง 
ซึ่งรวมถึงการประชุมกอนและหลังภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารยทุกคนตองรวมรับผิดชอบในกลุมวิชาที่สอน อาจารยประจําหลักสูตรตองเขารวม
ประชุมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร ไมนอยกวา 80%ทุกครั้ง 

 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จากสถาบันการศึกษาอื่น ภาคเอกชน 

หรือหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีประสบการณตรงมารวมสอน เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูเฉพาะทางเกี่ยวกับการ
จัดการสุขภาพปศุสัตว 
4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่

เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรนี้ มีความจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหนาที่ 
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สัตวบาล นักเทคนิกการแพทย และพนักงานวิทยาศาสตร ที่มีความสามารถในการบังคับสัตว ดูแลสัตวเบื้องตน 
ตรวจวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ ซึ่งรวมไปถึงพื้นฐานในการเลือกตัวอยาง การเก็บตัวอยาง เพื่อสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ เปนตน 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตัิงาน 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดําเนินการโดยการใหเขารับการฝกอบรม การทัศน

ศึกษา การทําวิจัยรวมกับอาจารย การผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ทําหนังสือคูมือหองปฏิบัติการ คูมือปฏิบัต
งาน 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนําแกนักศึกษา 
5.1การใหคําปรกึษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศกึษา  

- อาจารยประจํารายวิชากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ สําหรับแตละชนิดสัตว 
- คณะ/มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนาการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพแกนักศึกษากอนจบ

การศึกษา 
5.2 การอุทธรณของนกัศึกษา  

  - การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 946/2550) เร่ือง แนวปฏิบัติใน
การขออุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ (ภาคผนวกที่ 7) 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผูใชบัณฑิต 

การศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 
6.1 ประมาณความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต จากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต เอกสาร
สิ่งพิมพที่มีการวิเคราะหความตองการงาน  รายงานผลการสํารวจความตองการงานของหนวยงาน
ราชการ/องคกรสาธารณะ กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 
6.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิต 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ(Key Performance Indicator) 
ตัวบงชี้แผนการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตาม ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชี้วัดตามที่ 
สกอ.กําหนด และเปนไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึง
ดําเนินการทุกส้ินปการศึกษา ผานระบบออนไลน http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑการประเมิน
ประกอบดวย 8 องคประกอบ 27 ตัวชี้วดั (ภาคผนวกที่ 8) 

   
หมวดที่ 8.  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธผิลของการสอน  
1.1การประเมินกลยุทธการสอน  

- การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําขอเสนอแนะ
จากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน 

- การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการเรียน
แตละรายวิชา 

- การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
- การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 
- การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนรวมงานตาม

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

   2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 
   2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 
   2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ผูใชบัณฑิตเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการดําเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร 
   การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตาม ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชีว้ัดตามที่ สกอ.
กําหนด และเปนไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นป
การศึกษา ผานระบบออนไลน http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑการประเมินประกอบดวย 8 องคประกอบ 27 
ตัวชี้วัด (ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ขอ 7) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 
   4.1อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษา ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
   4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มีขอบกพรอง 
สําหรับปการศึกษาถัดไป 
   4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและ
อาจารย โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวกที่ 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย  สาขาวิชา โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว หลักสูตรนานาชาติ 

●= ความรับผิดชอบหลัก  ○= ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะทางวิชาชีพ
สัตวแพทย 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
710 891 สัมมนาทางสัตวแพทย 1 ●   ●  ● ● ●  ●   ●    
710 892 สัมมนาทางสัตวแพทย 2 ●   ●  ● ● ●    ●     
714 731 การปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคสุกร ●  ● ● ● ● ● ● ●    ●  ● ● 
715 721 ธุรกิจและการจัดการฟารมสัตว    ●  ●     ●      
715 722 การปฏิบัติคลินิกทางการผสมเทียมและวิทยาการ
สืบพันธุ    ●  ●        ●   

717 731 ปญหาสุขภาพและการจัดการในสัตวเค้ียวเอ้ือง ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●    
717 732 การจัดการคุณภาพและการผลิตนํ้านม  ●  ● ●  ● ●  ●  ● ● ● ● ● ● 
717 733 ปฏิบัติการคลินิกดานสัตวเคี้ยงเอ้ือง ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
717 734 โภชนคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ือง ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● ● ●    
717 735 ปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคสัตวปก ●  ● ●          ● ●  

717 736 โภชนคลินิกสุกร ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ●    

717 737 การจัดการสุขภาพและการผลิตในฟารมสุกร ●   ●  ● ●    ● ●  ●  ● 

717 738 ปฏิบัติในการจัดการสุขภาพและการผลิตในฟารม
สุกร 

●   ● ● ● ●  ● ● ● ●  ●  ● 
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ผลการเรียนรู 
 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
(2) สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว 
(3) มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 

2. ดานความรู 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญใน

สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว  
(2) มีความรูในสาขาวิชาอ่ืน ไดแก โภชนาการศาสตร พันธุศาสตร 

เศรษฐศาสตร ในสวนที่เก่ียวของ  
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
(1) สามารถวางแผน และคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองค

ความรูทางวิชาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของและวิชาชีพ 
(2) สามารถสืบคน ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูล

ตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
(3) สามารถพัฒนาวิธีการทํางานและการแกไขปญหาทางสัตวแพทยที่มี

ประสิทธิภาพเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถทํางานรวมเปนทีม เปนสมาชิกท่ีดีของกลุม และมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค 

(2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา และผูตามในการผลักดันใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงที่ดีในกลุมปฏิบัติงาน 

 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใชเทคนิกทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
(2) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือการดําเนินการทางวิชาชีพ

การสัตวแพทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมท้ังใช

รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 
6. ดานทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 

(1) สามารถประยุกตใชความรูพื้นฐานและความรูทางวิชาชีพการสัตว
แพทย ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยขั้นพื้นฐาน 

(2) สามารถทําหัตถการทางดานสัตวแพทย ไดแก วิธีการเชิงตรรกะใน
การซักประวัติ การบังคับสัตว การชันสูตรโรคสัตว การใชเคร่ืองมือทาง
หองปฏิบัติการและคลินิก  การใชเทคนิคทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และ
เวชกรรมอื่นๆ เปนตน ไดอยางถูกตอง 

(3) สามารถบันทึก แปลผลและวิเคราะหการตรวจทางคลินิกและทาง
หองปฏิบัติการ รวมท้ังขอมูลดานสุขภาพสัตวหรือการระบาดของโรคสัตว 
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ภคผนวกที่ 2  ประวัตอิาจารยประจําหลกัสูตร 
 
1. นายสาธร พรตระกูลพพิัฒน 

ตําแหนง:   ผูชวยศาตราจารย   ระดับ  8 
ประวัตกิารศึกษา: 

2536   ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2548   ปริญญาเอก (Dr.Med.Vet)   School of Veterinary Medicine, 

Hannover, Germany 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการและรายงานสัตวปวย 

1. Porntrakulpipat, S., K.R. Depner and V. Moennig (1998): Detection of 
classical swine fever virus in peripheral blood leukocytes by flow cytometry In: 
Proceeding of the OIE symposium on classical swine fever (hog cholera), 
Birmingham, 9-10 july 1998, 44 

2. Depner, K.R., E. Lange, S. Porntrakulpipat and D. Fichtner (1999): Does 
porcine reproductive and respiratory syndrome virus potentiate classical swine 
fever virus infection in weaner pigs?  J. Vet. Med. B 46, 485-491 

3. Depner, K.R. and S. Porntrakulpipat (1999): Clinical, Pathological and 
Diagnostic Aspects of Classical Swine Fever. In: ACIAR Proceedings no. 94; 
Blacksell, S.D. (Ed.); Classical swine fever and emerging diseases in southest asia, 
Vientiane, Lao PDR, 19-22 September 1999 

4. Porntrakulpipat, S., K. R Depner and V. Moennig (2001): Are low-density 
granulocytes the major target cells of classical swine fever virus in the peripheral 
blood? J. Vet. Med. B (Infect Dis Vet Public Health) 48, 593-6021 

5. Kanbutra, P., S. Porntrakulpipat, P. Borisutpeth, K. Sarachoo, J. 
Jivaganon, C. Aromdee and S. Wongkam (2003): Anti-bacterial Activity of Thai 
Medicinal Plants on Escherichia coli (F18+). In: Proceeding of the 2th International 
conference on medicinal mushroom and the international conference on 
biodiversity and bioactive compounds. PEACH. Pattaya. Thailand. 17-19 July 2003. 
479-481. 

6. Kanbutra, P., Borisutpeth, P., Porntrakulpipat, S., Sarachoo, K., Jivaganon, 
J., Aromdee, C., and S. Wongkham (2003): Anti-bacterial Activity of Thai Medicinal 
Plants on Escherichia coli (F18+). In: Proceeding of the 29th Congress on Science 
and Technology of Thailand. Golden Jubilee ConventionHall, Khon Kaen 
University. Thailand 20-22 October 2003. 

7. Jiwakanon, J., Papirom, P., Worarach, A., Jiwakanon, N., Buttasri, A., and 
S. Porntrakulpipat (2003): An Assesment of Antimicrobial Efficacy of Garlic Extract 
Constituents Against Selected Pathogenic Bacteria in Poultry and Pigs. KKU. Vet. J. 
13(2), 24-37 
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8. Jiwakanon, J., Porntrakulpipat, S. and P. Suwannathada (2003): Effect of  
Adding Dehydrated Garlic Flakes into Nursery Feed on Growth and Health 
Performance in an Incidence of Colibacillosis. KKU. Vet. J. 13(2), 38-45 

9. Porntrakulpipat, S., Kanbutra, P., Borisutpeth, P., Sarashoo, K. and V. 
Sukolapong (2003): Diarrhea Caused by Escherichia coli in Wild Hog Piglets: A Case 
Report. KKU. Vet. J. 13(2), 46-52 

10. Prapakorn Thongnok, Vichai Leelavatcharamas, Chariya 
Hahnvajanawong and Sarthorn Porntrakulpipat (2004): Production of infectious 
bursal disease virus using continuous cell lines. In: The 15th Meeting of the Thai 
Society for Biotechnology “Sustainable Development of SMEs Through 
Biotechnology” and JSPS – NRCT Symposium “The forefront of Bioinformatics 
Application”. Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand 3-6 February 2004.  

11. Thongnok, P., V. Leelavatcharamas, C. Hahnvajanawong, and S. 
Porntrakulpipat (2004): Production of Infectious Bursal Disease Virus Using 
Continuous Cell Lines. In: AgBiotech Graduate Conference I. Rama Gardens Hotel, 
Bangkok, Thailand 18-19 March 2004. 

12. Prapakorn Thongnok, Vichai Leelavatcharamas, Chariya 
Hahnvajanawong and Sarthorn Porntrakulpipat (2004): Production of infectious 
bursal disease virus using continuous cell lines in stationary cell culture. ใน: การ
ประชุมวิชาการประจําป ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย ครั้งที่ 16 “นวัตกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ: หนึ่งทางเลือกเพื่อยกระดับสูครัวโลก” ณ. โรงแรมทอปแลนด จังหวัด
พิษณุโลก, ประเทศไทย 12-15 ธันวาคม พ.ศ. 2547. 

13. Thongnok, P., V. Leelavatcharamas, S. Porntrakulpipat, C. 
Hahnvajanawong (2005): The Optimum Condition for Growth of Continuous Cell 
Lines and Production of Infectious Bursal Disease Virus in Stationary Cell Culture. 
In: AgBiotech Graduate Conference II. Chulabhorn Research Institute, Bangkok 16-
17 May 2005. 

14. Porntrakulpipat, S., J. Jiwakanon, P. Suwannatada, P. Borisutpeth, K. 
Sarachoo, P. Kanbutra (2005): Effects of beta-glucans on ADG, ADFI, FCR and Rate 
of sick of Growing Pigs. In: Proceeding of  the 2nd APVS Congress 2005 “Efficient 
Pig Production in Borderless Asia”. Edsa Shangri-La Manila, Ortigas Center, 
Mandaluyong City, Philippines. September 19-21, 2005. 

15. Prasatporn Borisutpeth, Pithai Kanbutra, Sompoth Weerakhun, Kingkan 
Sarachoo, Sarthorn Porntrakulpipat (2005): Anti-bacterial Activity of Thai Medicinal 
Plant Extracts on Aeromonas hydrophila and Streptococcus agalactiae from 
diseased Tilapia (Oreochromis niloticus)In: Proceeding of the 31th Congress on 
Science and Technology of Thailand. Technopolis, Suranaree University of 
Technology, Nakhon Ratchasima. Thailand 18-20 October 2005.  
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16. Porntrakulpipat S., Kanbutra P., Sarachoo K, Jiwakanon J and 
Seanchisuriya P. (2007): Study on anti-coccidial effect of 3 Thai herb extracts 
against coccidiosis in pig. In: Proceeding of the 3rd Congress of the asian pig 
veterinary society. Wuhan. China. April 22-25, 2007. 

17. S Supankong, S Porntrakulpipat, and P Pakdee (2008) RNA interference 
Targeting Nucleocapsid Protein (C) Inhibit Classical Swine Fever Virus Replication 
in SK-6 Cell Line. In: the 7th ESVV Pestivirus Symposium in Uppsala, Sweden, 16-
19 Sept. 2008 (Oral Presentation) 

 

ประสบการณในการสอน   17  ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
717 421   อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย 

    717 525   อายุรศาสตรสุกร 
    717 541   การปฏิบัติคลินิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 1 
    717 543   การปฏิบัติคลินิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 3 
    717 544   การปฏิบัติคลินิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 4 
    717 545   การปฏิบัติคลินิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 5 
    717 692   ปญหาพิเศษ 
    717 591   สัมมนา 
     ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรน้ี) 
    717 737    การจัดการสุขภาพและการผลิตในฟารมสุกร 
 
2.  นายสุชาติ  วัฒนชัย 
   ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
   ประวัตกิารศึกษา 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    1992 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแกน     2004 
ปร.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแกน     2010 

  ผลงานทางวิชาการ 
   หนังสือ 

1.  สุชาติ  วัฒนชัย   นฤพนธ คําพา  อดิศักดิ์  สังขแกว และประยงค แสงศรีเรือง. 2540.  คูมือ
ปฏิบัติการศัลยศาสตรสัตวใหญ  ภาควิชาศัลยศาสตร   คณะสัตวแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

2.  สุชาติ  วัฒนชัย . 2541. ศัลยกรรมสัตวใหญ. ภาควิชาศัลยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

3.  สุชาติ  วัฒนชัย . 2543. การเอกซเรยมา. ภาควิชาศัลยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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งานวิจัยตีพิมพ (เฉพาะที่เลือก) 

1. Prawit Butudom , Suchat Wattanachai,  Pavin Sai-Hoo ,Chonlawit Yuwachit ,  
Prasatporn  
Borisutpeth .2007 . Preliminary study of dehydration and electrolyte changes in  
Thoroughbred racehorses after exercise under hot and humid condition in Thailand . 
The Journal of Veterinary Practictioners  vol. 19 no. 2 April -june. :43-56 

2. Wattanachai,Suchat; Chajaroen, Sumalee; Khanjuk, Issara; and Insorn, 
Pornsawan.(2008). Design and Development of Learning Innovation Enhancing 
Learning Potential Using Brain-Based Learning. Faculty of Education, Khon Kaen 
University.  

3. Khanjug, Issara;  Chaijaroen, Sumalee;  Wattanachai, Suchat;  Seehamath, Paguydow;   
and Leelacharoenporn, Chutchawan. (2008). Learners’ Cognitive Learning  Potential   
Using Learning Innovation Enhancing  Brain-Based Learning Potential.  
Faculty  of Education, Khon Kean University 

4. Suchat  Wattanachai, Charunee Zamart, Sumalee Chaijaroen, Issara Khanjuk, 
Kittayanee Kong-im and Pornsawan Insorn. (2005). Design and Develop Learning 
Innovation Enhancing the Learners’ Thinking. Faculty of Education, Khon Kean 
University 
บทความทางวิชาการ 
1.  สุชาติ  วัฒนชัย . 2538.  การแกไขส่ิงแปลกปลอมอุดตันในหลอดอาหารโดยไมใชวิธีการผาตัด:

รายงานสัตวปวย.  วารสารสัตวแพทยศาสตร  มข.   5(2): 35-41. 
2.  สุชาติ  วัฒนชัย. 2543. การดูแลสุขภาพฟนมา. สาสนโรงพยาบาลสัตว มข. 1(3).  
 

ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา   12 ป 
ภาระงานสอน  

ระดับปริญญาตร ี
715 261   บังคับสัตว 
715 411   ศัลยศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย 
715 421   รังสีวิทยาทางสัตวแพทย    
715 514   ศัลยศาสตรสัตวใหญ  
717 524   อายุรศาสตรมา 
717  542   การปฏิบัติคลินิกอายรุศาสตรทางสัตวแพทย 2 
717  543   การปฏิบัติคลินิกอายรุศาสตรทางสัตวแพทย 3 
717  644   การปฏิบัติคลินิกอายรุศาสตรทางสัตวแพทย 4 
717  645   การปฏิบัติคลินิกอายรุศาสตรทางสัตวแพทย 5 
715  412   ศัลยศาสตรสัตวเล็ก 
715  413   ศัลยศาสตรออรโธปดิกสทางสัตวแพทย 
715  431   การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตรสัตวเล็ก 

     ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรน้ี) 
  710 891    สัมมนาทางสัตวแพทย 1 
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3. นายพงษธร สุวรรณธาดา 
ตําแหนง:   ผูชวยศาตราจารย   ระดับ  8 
ประวัตกิารศึกษา: 
2536   ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2008   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ผลงานทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการและรายงานสัตวปวย 

1. นงเยาว สุวรรณธาดา พงษธร สุวรรณธาดา น้ําฟา เฟองบุญ เสาวนีย ยศสอน การศึกษา
เปรียบเทียบระดับการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเกล็ดเลือดและระดับไฟบริโนเจนกอนและหลังการรักษา
ดวย Melarsomine Dihydrochloride ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มข. ครั้งที่3 ประจําป 2545 

2. พงษธร สุวรรณธาดา อดศิักดิ์ สังขแกว กิ่งกาญจน สาระชู การศึกษาเบื้องตนผลของ
ฤดูกาลตอความผิดปกติของรูปรางอสุจิสุกร ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มข. ครั้งที่3 ประจําป 
2545   

3. อดิศักดิ์ สังขแกว พงษธร สุวรรณธาดา ประยงค แสงศรีเรือง  เร่ืองระดับกรีเซอรอลที่
เหมาะสมในการทําน้ําเชื้อไกพื้นเมืองแชแข็ง ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มข. ครั้งที่3 ประจําป 
2545  

4. Jatesada, J., Porntrakulpipat, S, Suwannathada, P. 2005. Effect of beta glucan 
on ADG ADFI FCR FCG and sick rate.  Processdings of 2nd APVS congress. 2005. 
Phillipines.19-21 september 2005 

5. Pongthorn suwannathada   Hypoosmotic swelling (HOS) as a screening for 
artificial insemination in swine. Processding of  The 12th International Congress on 
Biotechnology in animal reproduction. Thailand.4-6 August 2005. 

6. Adisak Sangkaew Pongthorn suwannathada Prayong Saengsriruong Effect of  
dimethysulfoxide(DMSO) on cryopreserved Thai cock semen. Processding of  The 12th 
International Congress on Biotechnology in animal reproduction. Thailand. 4-6 August 
2005 

7. Pongthorn suwannathada Nongyao suwannathada The study of effect of 
oxytocim supplemented semen on fertility of weaned and repeated sows 
performance. Processding in The 2nd MUT Veterinary annual conference.  28-29 
november 2009. 
 
ประสบการณในการสอนในการศกึษา  16   ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
715 421   เธนุเวชวิทยาทางสัตวแพทย  
715 512   การผสมเทียมทางสัตวแพทย 
715 521   สูติศาสตรทางสัตวแพทย  
715  551   การปฏิบัติคลิทางวิทยาการสืบพันธุสัตว 1 
715 552   การปฏิบัติคลิทางวิทยาการสืบพันธุสัตว 2 
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715 553   การปฏิบัติทางสูติศาสตร 1 
715 654   การปฏิบัติทางสูติศาสตร 2 

     ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรน้ี) 
715 731    ปญหาสุขภาพและการจัดการในสัตวเคี้ยวเอ้ือง 

 
4. นายธวัชชัย  โพธิ์เฮอืง 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ประวัตกิารศึกษา  

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     พ.ศ. 2544 
วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวปก)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     พ.ศ. 2549 
ปร.ด. (อายุรศาสตรสัตวแพทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     พ.ศ. 2553  

  ผลงานทางวิชาการ 
1) กุหลาบ สุวรรณโสภา นัฐพงศ วิศาลกิติ และธวัชชัย โพธิ์เฮอืง 2544 การศึกษาผลของโปรไบโอติกตอ

การเกาะกลุมของเช้ือซัลโมเนลลา และผลตอระดับภูมิคุมตอโรคหลอดลมอักเสบติดตอ กัมโบโร และ
นิวคาสเซิล จุลสารยาและเคมีภัณฑสําหรับสัตว 10(1): 12-28. 

2) ธวัชชัย โพธิ์เฮอืง เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล และกัลยา เจือจันทร 2547 ประสิทธิภาพของการใชโปร
ไบโอติกในการเลี้ยงไก วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 14 (2): 52-61. 

3) ธวัชชัย โพธิ์เฮอืง และกัลยา เจือจันทร 2549 S1 glycoprotein กับประสิทธิภาพของวัคซีนปองกัน
โรคหลอดลมอักเสบติดตอในไก วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 16 (3): 100-108.  

4) ธวัชชัย โพธิ์เฮอืง กัลยา เจือจันทร และกิ่งกาญจน สาระชู 2552 ผลของสารสกัดเปลือกผลทับทิม 
(Punica granatum L.) ตอการตานเชื้อ Salmonella Enteritidis บนเปลือกไขและเยื่อไข วารสาร
สัตวแพทยศาสตร มข. 19 (1): 38-47. 

5) Tawatchai Pohuang, Niwat Chansiripornchai, Achara Tawatsin and Jiroj Sasipreeyajan. 
2009. Detection and molecular characterization of infectious bronchitis virus isolated 
from recent outbreaks in broiler flocks in Thailand. J. Vet. Sci. 10: 219-223. 

6) Tawatchai Pohuang, Niwat Chansiripornchai, Achara Tawatsin and Jiroj Sasipreeyajan. 
2009. Pathogenesis of a new genotype  infectious bronchitis virus isolated in 
chickens. Indian Vet. J. 86:1110-1112. 

7) Tawatchai Pohuang, Kanlaya chuachan, Niwat Chansiripornchai and Jiroj 
Sasipreeyajan. 2009. Efficacy of Various Strains of Infectious Bronchitis Vaccine against 
Nephropathogenic Infectious Bronchitis Virus Isolated from Chickens in Thailand. Thai 
J. Vet. Med. 39(4): 319-323.  

8) ธวัชชัย โพธิ์เฮอืง กัลยา เจือจันทร ก่ิงกาญจน สาระชู และวราภรณ  ศุกลพงศ 2553 ผลของ
ไมโครเวฟ แสงอัลตราไวโอเลท คลอร็อกซ และเดทตอล ตอการฆาเช้ือไวรัสนิวคาสเซิล แต
สามารถตรวจพบอารเอ็นเอของเชื้อ วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 20 (2): 165-177. 

9) Tawatchai Pohuang, Niwat Chansiripornchai, Achara Tawatsin and Jiroj Sasipreeyajan. 
2011. Development and application of one-step RT-PCR combined with nested PCR 
for detection of infectious bronchitis virus. Indian Vet. J. 88(3): 15-17 
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10) Tawatchai Pohuang, Niwat Chansiripornchai, Achara Tawatsin and Jiroj Sasipreeyajan. 
2011. Sequence analysis of S1 genes of infectious bronchitis virus isolated in Thailand 
during 2008-2009: Identification of natural recombination in the field isolates. Virus 
Genes. DOI: 10.1007/s11262-011-0635-3. 

  

ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา    6 ป 
ภาระการสอน 

ระดับปริญญาตร ี
  717 525   อายุรศาสตรสัตวปก     

717 541  การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรสัตวแพทย1   
717 542  การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรสัตวแพทย2   

  717 543  การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรสัตวแพทย3 
717 644  การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรสัตวแพทย4 
717 645  การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรสัตวแพทย5     

  717 591  สัมมนา 
  717 692   ปญหาพิเศษ 
    ระดับบัณฑิตศึกษา 

717 735   ปฏิบัตใินการวินิจฉัยโรคสัตวปก 
 

5. นายสุวลักษณ  ศรีสภุา 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ประวัตกิารศึกษา 

สพ.บ. (เกียรตินิยม) คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2546 

วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุสัตว) คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2553 

ผลงานทางวิชาการ 
1. สุวลักษณ ศรีสุภา, สุณีรัตน เอ่ียมละมัย, ชัยวัฒน จรัสแสง, ขวัญเกศ กนิษฐานนท.  

การศึกษาความสัมพันธของภาวะกีบอักเสบและความสมบูรณพันธุในโคนม.  ประมวลเรื่องประชุม
วิชาการสัตวแพทยศาสตร มข.  ครั้งที่ 11 ประจําป 2553; 11-12 มิถุนายน 2553.  คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  2553. หนา 43-40. 

2. ธนพล หนองบัว, อรัญ จันทรลุน, สุวลักษณ ศรีสุภา, สุณีรัตน เอ่ียมละมัย,  อนันตชัย ชัยยศ
วิทยากุล.ปญหาสุขภาพโคจากงานบริการของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. ประมวลเรื่องประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มข.  ครั้งที่ 8 ประจําป 
2550; 7-8 มิถุนายน 2550.คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน.  2550. หนา 67-73. 

3. Seesupa S, Aiumlamai S, Junkoup N.  Laminitis and milk production in dairy 
cows. Proceeding of International Conference on Global Issues Influencing Human 
and Animal Health for ASEAN; One Health Concept; 2011 June 9-10; Thailand.  Khon 
Kaen: Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel; 2011.  p.  234. 
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4. Seesupa S, Pilachai R, Kanistanon K, Chaiyotwittayakun A, Aiumlamai S.  Effect 
of subclinical laminitis on reproductive performance in lactating cows in small 
holder dairy farms. . Proceeding of the 13th Associations of Institutions for Tropical 
Veterinary Medicine Conference 2010. 23- 26 August 2010. Thailand. Bangkok: Grand 
Sofitel Centara.  2010. p.  145-6. 

5. Pilachai R, Schonewille J, Chaiyotwittayakun A, Aiumlamai S, Wachirapakorn C, 
Seesupa S et al.  Feeding pattern risk factors for subclinical laminitis of milking cows 
in small holder dairy farms Thailand. The 2nd Federation of Asian Small Animal 
Veterinary Associations (FASAVA) Congress 2009 and The 35th Veterinary medicine 
and Livestock Development Annual Conference 2009; 2009 Nov 3-5; Thailand.  
Bangkok: Procongress (Thailand) Co. Ltd.; 2009.  p.  577. 

6. Chaiyotwittayakun A, Aiumlamai S, Chanlun A, Seesupa S. Alternative Method 
for Determination of Milk Somatic Cell Count in Dairy Cow. Proc.The 15th Congress 
of the Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA)-OIE Joint Symposium on 
Emerging Disease.Thailand, 27-30 October, 2008. 

7. Chaiyotwittayakun A, Pattarapanwichien E, Seesupa S, Senayai S.  
Lymphosarcoma in a beef cow: A case report. KKU Vet J 2004; 14(2): 68-76.  
 

ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา    8 ป 
ภาระการสอน 

ระดับปริญญาตร ี
   715 261   บังคับสัตว 
   715 411   ศัลยศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย 
   715 413   ศัลยศาสตรออรโธปดิกสทางสัตวแพทย 
   715 514   ศัลยศาสตรสัตวใหญ 
   715 534   การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร 3 
   715 635   การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร 4 
   715 636   การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร 5  
     ระดับบัณฑิตศึกษา 
   717 732    การจัดการคุณภาพและการผลิตน้ํานม  
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ภาคผนวกที่ 3 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 

 
เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และ

สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   และ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่     5/2548 เมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
 

หมวดที่  1 

บททั่วไป 
 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกหลักสูตรตั้งแตปการศกึษา 2548 
เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544บรรดาขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4    ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ    
 หนวยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “คณบด”ี หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหนา 

   หนวยงานที่มี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีเพื่อ 

   รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “ประธานหลักสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 “สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ” หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ 

   พัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 

   ขอนแกน (ฉบับที่ 3/2548) 

 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “นักศึกษา”      หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไมขัด
หรือแยงกับระเบียบนี ้

ภาคผนวกที่ 4 
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ในกรณีที่มิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัติไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปญหเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี และใหอธิการบดีมี
อํานาจวินิจฉัยสั่งการ  คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความใหยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

 
 

หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี ้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษามาตรฐานของหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สวนคณะและ
ภาควิชามีหนาที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวมเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตร
ที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวของกับหลายคณะโดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 7  ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ 
หนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห    สวนภาคฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปน
ของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออื่นๆ ก็ได โดยใหถือแนวทางดังนี ้

ระบบไตรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอน หนึ่งภาค การศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

ระบบจตุรภาค  หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอน หนึ่งภาค การศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

ขอ 8 การคิดหนวยกิต  
8.1 ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 
หนวยกิต 

รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ   ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  45 ชั่วโมงตอภาค การศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ  1 หนวยกิต 

8.2 ระบบไตรภาค 

1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต ระบบทวิภาค 
เทียบไดกับ  5 หนวยกิต ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตุรภาค 

1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบ
ไดกับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค 

ขอ 9  การจัดแผนการศกึษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 

9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด
จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศกึษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด
จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวา  9  หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 
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ขอ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได  
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
 

 

หมวดที่ 3 

หลักสูตร 

ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาทีส่รางเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ

ในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาบัณฑิต
หรือเทียบเทามาแลว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและหรือการวิจัย
ในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาขัน้ปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   เปนหลักสูตรการศึกษาทีส่รางเสริมความเชี่ยวชาญหรอื 
ประสิทธิภาพในทางวิชาชพี และเปนหลักสูตรที่มีลกัษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัยใน
สาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   
ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน  2  แผนคือ 

แผน ก     เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี ้
แบบ ก 1  ทําเฉพาะวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดใหศึกษา รายวิชา

เพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกําหนด 

แบบ ก 2   ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แผน ข    เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการศกึษาอิสระไมนอยกวา 
3 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต  

  ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตร แผน ก ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข ดวย แตถาเปดสอน
หลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ใหนักศกึษาเลือกศึกษาไวดวย 

12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต      
ผูเขาศึกษาทีส่ําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร  ไมนอยกวา  48 หนวยกิต  
ผูเขาศึกษาทีส่ําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

ไมนอยกวา 72 หนวยกิต    
แบงการศึกษาเปน   2  แบบ คือ 

แบบ 1  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดองคความรูใหม หลักสตูรอาจ
กําหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอืน่เพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต แต
ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี ้

แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปรญิญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตอง
ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
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แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปรญิญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

ทั้งนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

แบบ 2    เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้

แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาทีส่ําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตอง
ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปรญิญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

ทั้งนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 

13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใชภาษาไทยเปนสื่อหลักในการเรียน
การสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยก็ได 

13.2 หลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อในการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร รวมทั้งการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอสิระ 

13.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองคความรู และเนือ้หาสาระที่มีความ
เปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ เพื่อมุงผลิตบัณฑิตใหม ี

คุณภาพ  และมาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน 

ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังนี ้
14.1    ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา 

14.2    ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกนิ 5 ปการศึกษา 

14.3   ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูทีส่ําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปรญิญามหาบัณฑิต   
ไมเกิน 6 ปการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือที่จัดการศกึษาแบบอื่น ให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 15 การประกันคุณภาพ 

ใหกําหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลักสูตรไวในทุกหลกัสูตรใหชัดเจน และมีการดาํเนินการควบคุม
มาตรฐาน คุณภาพ และจัดทํารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
อยางนอยแตละหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองปละหนึ่งครั้ง เสนอตอคณบดีตนสังกัดพรอมสงสําเนา
ใหบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

หมวดที่  4 

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย  
16.1  อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนกังาน หรือผูที่มหาวิทยาลัยจางเพื่อปฏิบัติงานในหลักสูตร สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาที่หลักดานการสอนและวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่กําหนด ของภาระงาน
ดานการเรียนการสอน 

16.2  อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับมอบหมายใหเปนหลักในกระบวนการจัด
การศึกษาของหลักสูตร โดยทําหนาที่อาจารยผูสอน และ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้   อาจารยแตละคนจะเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ในขณะใดขณะหนึ่งไดเพียงหลักสูตรเดียวเทานั้น 

16.3  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหนาที่อื่นทีเ่กี่ยวของ 
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16.4  อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยบัณฑิตพิเศษที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหทํา
หนาที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 

16.5  อาจารยที่ปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารยประจําที่คณะแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศกึษา
และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

16.6  อาจารยที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรูเพื่อวิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระของนกัศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การให
คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระ
ของนักศึกษา 

16.7  อาจารยที่ปรึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยบัณฑิตพิเศษที่คณะ   แตงตั้ง 
เพื่อใหทําหนาที่รวมกับอาจารยที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมทั้งชวยเหลือให คําแนะนําและ
ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระของนักศกึษา 

16.8  ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการตามที่กําหนดในหนาที่
นั้นๆ 

16.9  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่บางสวนในการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตาํแหนงทางวิชาการ
ตามที่กําหนดในหนาที่นั้นๆ แตมีความเชี่ยวชาญ หรอืความชํานาญเฉพาะที่เปนประโยชนอยางย่ิงโดยตรง
ตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  จะตองเปนผูมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด แตหากจะแตงตั้งใหเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเทานั้น 

16.10  อาจารยบัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่คณบดีแตงตั้งใหทําหนาที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 17  คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร  

ตองเปนอาจารยประจําและมีคุณสมบัติไมต่ํากวาคุณสมบัติของการเปนอาจารยผูสอนตามระดับของ
หลักสูตรนั้น  ๆ

ขอ 18  คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

18.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 
คน 

18.2  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือเปนผูดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 

ขอ 19  การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร อยางนอยตองมีองคประกอบ ดังนี ้
19.1   มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยตองประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ      

หลักสูตรอยางนอย 3 คน 

19.2 หลักสูตรหนึ่งๆ ตองอยูภายใตการกํากับดแูลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะแตงตั้งคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรดังกลาว อาจกํากับดแูลหลักสูตรใดหลกัสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร กไ็ดทั้งนี้ให
เปนไปตามที่คณะกําหนดองคประกอบและอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร      หลักสูตรดังกลาว 
ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด 



42 
 

ขอ 20  ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อทําหนาที่กาํกับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะนั้นๆ องคประกอบและอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการดังกลาว ให
เปนไปตามที่คณะกําหนด 

ขอ 21  อาจารยผูสอน ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
21.1   หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 
หรือ เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ
กัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

21.2   หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

ขอ 22  อาจารยที่ปรึกษาหลัก ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา  รอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

ขอ 23  อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
เปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ  รวมทั้งประสบการณการ

ทําวิจัย เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม   อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวมก็ได 

ขอ 24 ในกรณีที่มีความจําเปนคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 
หรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ     ใหเปนอาจารยที่
ปรึกษาหลักได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 25 ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศกึษาอิสระ   

อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตได ไมเกิน 5 คน หรือเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําการศึกษาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ใหนับรวมนักศึกษาที่ยัง
ไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน   

หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนกัศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ไดมากกวา    5 คน 
อาจขอขยายเพิ่มขึ้นไดแตตองไมเกิน 10 คน ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

หมวดที่  5 

การรับเขาศึกษา 

ขอ 26 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

26.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามที่หลกัสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

26.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต   ตามที่
หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอืน่เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 
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 26.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา   ตามที่หลกัสูตรกําหนด และมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 26.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

26.4.1   ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอืน่เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   และ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ 

26.4.2   ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธกันกับหลักสตูรที่เขาศกึษา โดยมีผลการเรียนดีมาก 
และมีพื้นความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 27 การรับสมัคร 

ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
ขอ 28 การรับเขาศึกษา 

28.1   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนดเงื่อนไข 
วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะและคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

28.2   คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษได 
ทั้งนี้ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ 

28.3   คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพืน้ความรูไมต่ํากวาปริญญาบัณฑิต 
และมีคุณสมบัติตามขอ 26 เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพเิศษเฉพาะรายได ทั้งนี้ตอง
ผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และคณะที่เกี่ยวของ 

28.4   ในกรณีที่ผูสมัครกําลังรอผลการศกึษาขั้นปรญิญาบัณฑิต หรือปรญิญามหาบัณฑิต แลวแตกรณี การรับเขา
ศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลกัฐานการสําเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่หลกัสูตรที่
เขาศึกษานั้นกําหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

28.5 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ขอ 29 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 30 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 

30.1  นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนกัศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา หรือรับเขา
เปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแตละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผานการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของ
แตละสาขาวิชา  จึงจะไดรับเขาเปนนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาตาง ๆ เพือ่รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร 

30.2  นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา  โดยไมขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร การดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 

หมวดที่  6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ขอ 31  การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน 

31.1  การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

32.1.1  การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 

32.1.2  การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

31.2  การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกต ิ
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นักศึกษาในหลกัสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 9 
หนวยกิต และไมมากกวา 15 หนวยกิต 

นักศึกษาในหลกัสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 
3 หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต 

นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เขาศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง และ
นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

อาจไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ทั้งนี้ตองตอทะเบียนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็ม
ตามอัตราที่กําหนด 

31.3  ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศกึษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  
31.4  การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาที่กําหนดในขอ 31.2 และ 31.3 จะกระทําไดในกรณีที่จํานวน

หนวยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาที่กําหนดไวขางตน และจําเปนตองสําเร็จ
การศึกษาในภาคการศกึษานั้นๆ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

31.5  นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และไดผลการเรียนตั้งแต
ระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได 

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 จะ
สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าํเพือ่คิดคาคะแนนในวิชาทีเ่คยลงทะเบียนและไดผลการเรียนต่ํากวาระดับ
คะแนน A ได 

31.6  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศกึษาที่ลาพกัการศึกษา
จะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

31.7  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเทาใน
สถาบันอุดมศึกษาอืน่เพือ่นับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลกัสูตรได เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป และไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ 

ขอ 32 เกณฑการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 33  การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่นและจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 34 การเปลี่ยนสาขาวิชา  
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 หนวยกิต มี

รายวิชาที่สามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนตองไดระดับคะแนน B ขึ้น
ไป หรือ S แลวแตกรณี และไดศกึษามาแลวไมเกนิ 3 ป 

สําหรับหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 นักศึกษา
อาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 
ป โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได 

การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 35 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
นักศึกษาในหลกัสูตรระดับที่ต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับทีสู่งกวา หรือ

ในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับทีสู่งกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสตูรระดับที่     ต่ํา
กวาได ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในหลกัสูตรนัน้ๆ  และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

หมวดที่ 7 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขอ 36 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
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36.1  การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เวนแตรายวิชาที่ไดถอนโดย
ถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวิชาสงผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอรมของสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ผานความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีที่เกี่ยวของ 
แลวแจงใหสํานกับริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

36.2  การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา หรือ
การสอบทั้งสองแบบขางตน สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบดวยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาทีเ่กี่ยวของ โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวล
ความรูซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้ง 

36.3  การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญา  
มหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวย การตรวจอานและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุม
พิจารณาผลงานของกรรมการ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ  

36.4  การสอบการศึกษาอสิระ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญา
มหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอสิระ ประกอบดวย การตรวจอานและประเมนิ
คุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศกึษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมตัดสินผลงาน
ของกรรมการ  

36.5  การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอกและ
สาขาวิชาอืน่ที่เกี่ยวของ สําหรับนักศกึษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินวานักศกึษามี
ความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูสอบ ใหผูสอบ
ผานการสอบวัดคุณสมบัติ มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได 

36.6   การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต
ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 37    การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ  ตามขอ 
36.2, 36.5, 36.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ 

ขอ 38 นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ ใหดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของ
นักศึกษา พ.ศ 2547 หรือระเบียบอื่นที่จะมีการแกไข โดยอนโุลม  

ขอ 39 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค 

ขอ 40 การประเมินผลรายวิชา ใหกําหนดระดับคะแนนหรือสัญลกัษณ ซึ่งมีความหมาย และคาคะแนนดังนี ้
 ระดับคะแนน  ความหมาย        คาคะแนนตอหนวยกิต 

  A   ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)       4.0 

  B+   ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)   3.5 

  B   ผลการประเมินขั้นดี (Good)      3.0 

  C+   ผลการประเมินขั้นคอนขางดี (Fairly Good)    2.5 

  C   ผลการประเมินขั้นพอใช (Fair)     2.0 

  D+   ผลการประเมินขั้นออน (Poor)     1.5 

  D   ผลการประเมินขั้นออนมาก (Very Poor)   1.0 

  F   ผลการประเมินขั้นตก (Failed)       0 

      สัญลักษณ   ความหมาย 

I   การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชสําหรับรายวิชาที่มีคาคะแนน 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี ้
(1) นักศึกษาไมสามารถเขาสอบโดยเหตุสุดวิสัยหรือ 

(2)  นักศึกษายังปฏิบัติงานไมครบเกณฑตามที่ผูสอนกําหนด  
ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ  
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S ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory)  ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  

U ผลการศึกษายังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต  
W ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนหรือใชในกรณีที่นักศึกษาไดรับ

อนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

ขอ 41 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนดังนี ้
 S (Satisfactory)    หมายความวา  สอบผาน 

 U (Unsatisfactory)  หมายความวา  สอบไมผาน 

 การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกนิ 2 ครั้ง ในแตละหลักสูตร สําหรับการสอบ
ภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนครั้งที่สอบ 

ขอ 42 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวิชาบังคับถือวาต่ํากวามาตรฐาน ใหลงทะเบียน
เรียนซ้ํา 

ขอ 43 การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

43.1  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวย 

กิตตามหลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 

43.2  ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณจากทุกรายวิชาที่มีคา
คะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนที่
ไดทุกครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหารถึงทศนิยม 4 
ตําแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงที่ 4 เพื่อใหเหลือทศนิยม 2 
ตําแหนง 

 
 

หมวดที่  8 

การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 
 

ขอ 44 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แตละหลักสูตรกําหนด 
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้ หลักเกณฑอื่นๆ ใหเปนไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 45 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

ใหมีอาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยที่ปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณี ทั้งนี้
ใหเปนไปตามประกาศหรอืขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี) 

ขอ 46 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

46.1   การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทําในทุกภาคการศึกษา 

46.2   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

46.3  ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมินความกาวหนา
ในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น แต
ทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวย
กิตที่ไดในภาคการศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณ ี
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46.4  นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน  S 

เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูนั้นไดรับการ
พิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณา
ตอคณบดีเพื่อหาขอยุต ิ

ขอ 47 ในกรณีที่นักศึกษาใดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิตจากหัวขอเดิม 
ที่สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ผานในหัวขอเดิม ทั้งนี้ใหนับจํานวนหนวยกิตดังก
ลาว เปนจํานวนหนวยกิตที่ผานไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได โดยตอง
ไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมทั้งใหคณะแจงหนวยงาน
รับผิดชอบดานทะเบียนการศึกษา ภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ขอ 48 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระ 

48.1  การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระ ตองดําเนนิการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่นักศึกษาผานการ
ประเมินผลความกาวหนาและไดสญัลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระของหลักสูตรนั้นๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสญัลักษณ S 

ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารยที่ปรึกษาตอง
เสนอใหคณบดแีตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระ รวมทั้งใหเสนอวันที่จะทําการ
สอบไปพรอมกนัดวย 

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสญัลักษณ S ในครั้งการ
ประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ 

48.2  การสอบวิทยานิพนธ  

48.2.1 ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไมไดเปน
อาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจํา ซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาไมนอยกวา 
1 คน และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทั้งนี้อาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) เปน
กรรมการสอบดวยก็ได โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไมใชอาจารยที่ปรึกษาเปนประธาน
คณะกรรมการสอบ 

อาจารยประจําและผู ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ เปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวา     รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจําเปน คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบได  ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย 

48.2.2  การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและตอบ
คําถามของผูเขาสอบได และคณะวิชาตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถาม
หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และ
การควบคุมใหดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 

48.2.3  ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําซึ่ง
ไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตอง
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กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึน้ใหม จะไดใชตรวจ
อานวิทยานิพนธได  

48.2.4  ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ 
(คณะ)อาจารยที่ปรึกษาเปน 1 เสียง (คณะ)อาจารยประจําเปน 1 เสียง และ(คณะ) ผูทรงคุณวุฒิ
เปน 1 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด 

48.3 การสอบการศึกษาอสิระ  

48.3.1  ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไมไดเปน
อาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารยที่ปรึกษา
รวม (ถามี) โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการสอบ 

48.3.2  ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 2 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระจึงจะถือวา
การสอบนั้นมีผลสมบูรณ  

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตอง
กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึน้ใหม จะไดใชตรวจ
อานรายงานการศึกษาอิสระได 

48.3.3  ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยที่ปรึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 1 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ขอ 49 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ แบงเปน 4 ระดับคือ 

  Excellent หมายความวา ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  
Good  หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี  
Pass  หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน 

Fail   หมายความวา ผลการประเมินขั้นตก  
 การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน  2 ครั้ง 
ขอ 50 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบภายใน 3 วันทําการถัด

จากวันสอบ  
50.1   ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไข พรอมทั้งมีการอธิบายชี้แจง

ใหผูเขาสอบรับทราบ ทั้งนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบภายใน 
45 วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานในการสอบครั้ง
นั้น ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทายตอคณบด ี

50.2   กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร รายงานตอคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบ 

ใหคณะแจงผลการสอบใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

ขอ 51 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสดุวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 

ขอ 52 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระครั้งแรกไมผานตามขอ 50.2 มีสิทธิย่ืนขอสอบครั้งที่ 2 ไดภายใน 15 วันหลังวัน
สอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  

ในกรณีที่ไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 50.1 ใหยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกําหนดการ
แกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข  

การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด  
หากไมดําเนินการตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

การใหโอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑ
ที่กําหนดไวที่อื่นแตอยางใด 
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ขอ 53 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลขิสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือรายงานการศกึษาอิสระ 

53.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

53.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวน ลักษณะ และระยะเวลา
ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

53.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ เปนของมหาวิทยาลัยขอนแกน     
นักศึกษาและ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนําไปเผยแพรใน
เชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

กรณีที่การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ 

 
 

หมวดที่  9 

การสําเร็จการศึกษา 

ขอ 54  การสําเร็จการศึกษา 
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี ้

 54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  54.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

  54.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00 

 54.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

54.2.1  มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

54.2.2  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา  3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปล าขั้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00  
สอบผานการสอบการศึกษาอิสระ และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive 

Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

 54.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

54.3.1  ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ ตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย 

54.3.2   สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

54.3.3  แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น 

54.3.4  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ
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วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น 

ขอ 55   สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขในการสําเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการจนผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถวนแลวแตอยูในระหวางรอการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนดและนักศึกษาไดใชเวลาในการศึกษาครบตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในขอ 14  แลว นักศึกษาสามารถยื่นคํารอง  ขอขยายเวลาการศึกษาไดครั้งละ  1  ภาคการศึกษา  
แตไมเกิน  2  ครั้ง  ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศกึษา และใหถือวันที่ไดรับอนุมัตนิั้นเปนวันสําเร็จ
การศึกษา 

ขอ 56  การขออนุมัติปรญิญา 

56.1  นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ
การศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษานั้น 

56.2  นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชือ่จากคณะเพื่อขออนุมัติปรญิญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
56.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 54 

56.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

56.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 
56.2.4   สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่จัดทําตามรูปแบบและ

จํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

56.2.5  การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 57  ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใดเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกไ็ด ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 58  การเพิกถอนปรญิญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จการศึกษาผู
หนึ่งผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี ้
58.1  ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา หรือผูสําเร็จ

การศึกษา ของหลักสูตรที่ตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 26 หรือ ขอ 54 แหงระเบียบนี้ การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับ
บุคคลนั้น 

58.2  วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เปนองคประกอบสําคัญตอการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ลอกเลียนงานผูอื่น หรือมิไดกระทําดวยตนเอง การ
เพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้ งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 

58.3  ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรีแหง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ใหมีผลตั้งแต
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 
 

หมวดที่  10 

สถานภาพของนักศึกษา 

ขอ 59 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 
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59.1  นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษาตองยื่นคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผานการพิจารณาของอาจารย
ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตรเพื่อเสนอ
คณบดีพิจารณาอนุมัต ิ

59.2     การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลกัสูตร 

59.3     นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

59.4 นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาตองย่ืนคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผานการพิจารณา
ของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ประธานหลักสูตร และ 
คณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ

ขอ 60  การพนสภาพการเปนนักศกึษา 
   นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี ้

60.1 ตาย 

60.2 ลาออกและไดรับอนุมัตแิลว 

60.3 สําเร็จการศึกษา 
60.4 มหาวิทยาลัยสั่งใหออก อันเนื่องมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียม

การศึกษา 

60.5 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนในหลักสูตร และ
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 2.50 

60.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนในหลักสูตร และได
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 

60.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน โดยไดสัญลักษณ  
S  เปน  0  ติดตอกัน  2  ภาคการศึกษา 

60.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองไม
ผาน 

60.9 หลังสอบครั้งที่  1 ไมผาน ไมดําเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  

60.10 ใชเวลาการศกึษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว 

60.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด 

60.12 ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

60.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 
ขอ 61  การขอกลับเขาเปนนักศกึษา 

นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 

หมวดที่  11 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 62  หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
ใหใชเกณฑมาตรฐานที่เกี่ ยวของกับหลักสูตรตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 ทั้งนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน 5 ป นับจากการปรับปรุงครั้ง
สุดทาย หรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆแลวแตกรณ ี

ขอ 63  ใหยกเวนการบังคับใชขอ 14, 54 และ 60 กับนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2548 โดยใหใชเกณฑที่เกี่ยวของ
ดังกลาวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน 
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ขอ 64  อาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระที่ไดรับการแตงตั้งกอนการประกาศใชระเบียบนี้ 
ใหยังคงเปนอาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ไดรับการแตงตั้งนั้นตอไป 

ขอ 65 บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑอันเกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูกอนระเบียบนี้มีผลบังคับ
ใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    14  กรกฎาคม   พ.ศ.  2548   

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)   พลตาํรวจเอก เภา   สารสิน 

                                                                                                              (เภา สารสิน) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวกที่ 5 
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ภาคผนวกที่ 6 
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ภาคผนวกที่ 7 
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ภาคผนวกที่ 8   
 

องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 
 

 องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดแบงตาม
กระบวนการจัดการหลักสูตร 3 กระบวนการคือ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และ
การประเมินผลการใชหลักสูตร มีองคประกอบรวม 8 องคประกอบ และตัวชี้วัดสําหรับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว มี 24 ตัว ดังน้ี 
 

องคประกอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตว
แพทย  สาขาวิชาโรคและการจัดการ

สุขภาพในปศุสัตว 
ตัวชี้วัด จํานวน 

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   
1.1 คุณภาพของหลักสูตร 1.1.1  1 
2. การนําหลักสูตรไปใช   
2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร 2.1.1, 2.1.2 2 
2.2 คุณภาพของนักศึกษา 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 4 
2.3 คุณภาพของอาจารย 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 

2.3.6, 2.3.7  
6 
 

2.4 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 4 
2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน 2.5.1, 2.5.2 2 
3.  การประเมินผลการใชหลักสูตร   
3.1 คุณภาพของบัณฑิต 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 4 
3.2 คุณภาพของผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ 3.2.1  1 
 รวมตัวชี้วัด 24 
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รายละเอียดขององคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 

องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

1.   การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการเพื่อใหหลักสูตร
และรายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนมีความทันสมัย คุณภาพและไดมาตรฐาน ตอบสนองเปาหมายการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่กําหนด  
1.1 คุณภาพ
ของหลักสูตร 

1.1.1 
 

หลักสูตรไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง
ใหสอดคลองกับความตองการของ
ต ล า ด ง า น แ ล ะ สั ง ค ม  ค ว า ม
เป ลี่ ย น แ ปล ง ท า ง ด าน วิ ช า ก า ร 
เปาหมายคุณลั กษณะบัณฑิตที่พึ ง
ป ร ะ สง ค  แ ล ะ เก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ตามระยะเวลาที่กําหนดทุก 5 ป กรณี
หลักสูตรปรับปรุง) 

- รายงานขอมูล
หลักสูตรแตละป
การศึกษา 

- สํ านัก บ ริห า ร
แ ล ะ พั ฒ น า
วิชาการ 
 

2.  การนําหลักสูตรไปใช หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการเพื่อใหกระบวนการจัดการ
หลักสูตร การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งปจจัยหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนไป
ตามเปาหมาย ที่กําหนด 
2.1 คุณภาพ
ของการ
บริหาร
หลักสูตร 

2.1.1 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูต รมี
องคประกอบ คุณสมบัติ จํานวน และ
อํานาจหนาที่ตามเกณฑมาตรฐานและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 

-  รายชื่อคณะกรรม 
การบริหารหลักสูตร 
พ ร อ ม คุ ณ วุ ฒิ 
ตําแหนง และสังกัด 
 

- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหาร หลักสูตร 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.1.2 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการ
ประชุมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือพิจารณา
และตัดสินใจรวมกันในเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับการจัดการหลักสูตร 

-  รายงานการ
ประชุมหรือมติการ
ประชุมของ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

2.2 คุณภาพ
ของนักศึกษา 

2.2.1 
 

สัดสวนจํานวนผูสมัคร : จํ านวน
ประกาศรับ : จํานวนผูรายงานตัวเขา
ศึกษา 
(กรณีไมแยกสาขาใหใชคาเฉลี่ยของ
การรับในทุกสาขานั้นเชน วิศวกรรม
ทั่วไป เกษตรทั่วไป) 

- จํานวนผูสมัคร 
- จํานวนประกาศ
รับ 
- จํานวนผูรายงาน
ตัวเขาศึกษา 

- สํานักบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หนวยงาน 
(กรณีโครงการ
พิเศษ และรับ
เอง) 

2.2.2 
 

คาเฉลี่ย GPA ของผูเขาศึกษาในแตละ
ป 
ป.ตรี เฉพาะรับตรงกับ admission 
สํานักบริหารฯ โครงการพิเศษ (คณะ) 
บัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 
(กรณีไมแยกสาขาใหใชคาเฉลี่ยของ
การรับในทุกสาขานั้นเชน วิศวกรรม
ทั่วไป เกษตรทั่วไป) 

-  GPA ของ
ผูรายงานตัวเขา
ศึกษา 
- จํานวนผูรายงาน
ตัวเขาศึกษา 

- สํานักบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หนวยงาน 
(กรณีโครงการ
พิเศษ และรับ
เอง) 

2.2.3 
 
 

ค า เฉลี่ ย ค ะแนนผลการสอบวิ ชา
ภาษาอังกฤษของผูเขาศึกษาในแตละ
ป  
(กรณีไมแยกสาขาใหใชคาเฉลี่ยของ
การรับในทุกสาขานั้นเชน วิศวกรรม
ทั่วไป เกษตรทั่วไป) 

- คะแนนผลการ
สอบวิชา
ภาษาอังกฤษของ
ผูรายงานตัวเขา
ศึกษา 
- จํานวนผูรายงาน
ตัวเขาศึกษา 

- สํานักบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หนวยงาน 
(กรณีโครงการ
พิเศษ และรับ
เอง) 

2.2.4 
 

จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศ 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับหลักสูตร
นานาชาติ) 

-  จํานวนนักศึกษา 
ชาวตางประเทศ 

- สํานักบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
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2.2.5 
 

รอยละของนักศึกษาที่คงสภาพเปน
นักศึกษาในปการศึกษาปจจุบัน จาก
จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาใน
ภาพรวม 

- จํานวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเขาศึกษา
ในแตละป 
- จํานวนนักศึกษาที่
พนสภาพ 
- จํานวนนักศึกษาที่
ลาออก 
- จํานวนนักศึกษาที่
หมดสภาพใน
ลักษณะอื่น 

- สํานักบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
 

2.3  คุณภาพ
ของอาจารย 

2.3.1 
 

สัดสวนจํานวนอาจารยแยกตาม
คุณวุฒิ  ตรี : โท : เอก 
(อาจารยผูสอน) 

-  จํานวนอาจารย
ในสังกัด และทํา
หนาที่สอนใน
หลักสูตร จําแนก
ตามคุณวุฒิในแตละ
ระดับ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.2 
 

สัดสวนจํานวนอาจารยแยกตาม
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย : ผศ : 
รศ : ศ 

-  จํานวนอาจารย
ในสังกัด และทํา
หนาที่สอนใน
หลักสูตร จําแนก
ตามตําแหนงทาง
วิชาการ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.3 
 

สัดสวนจํานวนอาจารย ตอจํานวน
นักศึกษา 

- จํานวนอาจารยใน
สังกัด และทําหนาที่
สอนในหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา
ปจจุบัน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.4 
 

จํ านวนอาจ ารย  ผู เชี่ ย วชาญชาว
ตางประเทศที่เปนผูสอน เชิญมาสอน 
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ และมาปฏิบัติงาน
อื่นๆ ในหลักสูตร 

- จํานวนอาจารย
ชาวตางประเทศ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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2.3.5 
 

จํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่
ตีพิมพหรือเผยแพรในวารสาร และ/
หรือเสนอในการประชุมวิชาการ ตอ
จํานวนอาจารยในหลักสูตร  

- จํ า น ว นผ ล ง า น
วิชาการและวิจัยที่
ตีพิมพหรือเผยแพร 
และ/หรือเสนอใน
การประชุมวิชาการ  
- จํานวนอาจารยใน
หลักสูตร  

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.6 
 

จํานวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือ
ตํ ารา และสื่อการสอนที่ผลิต โด ย
อาจ ารย ใ นหลั กสู ต ร  ต อจํ านว น
อาจารยทั้งหมด 

- จํานวนผลงาน
(เรื่อง) 
- จํานวนอาจารยใน
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.7 
 

รอยละของอาจารยที่ไดรับเชิญใหเปน
กร รม กา รใ นวิ ชา ชีพ  ก รร มก า ร
วิทยานิพนธ  และผูทรงคุณวุฒิด าน
วิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัย ตอ
จํานวนอาจารยทั้งหมด 

- จํานวนอาจารยที่
ไดรับเชิญ 
- จํานวนอาจารยใน
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.4  คุณภาพ
ของการจัดการ
เรียนการสอน 

2.4.1 
 

รอยละของรายวิชาที่มีการสอนแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากจํานวน
รายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตร
ในแตละปการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่
เปดสอนในป
การศึกษานั้น 
- ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา ผูสอน 
และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตร  

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.4.2 
 

รอยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยใช
สื่อเทคโนโลยี หรือระบบ e-learning 
จากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอน
ในหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่
เปดสอนในป
การศึกษานั้น 
- จํานวนรายวิชาที่มี
การสอนโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีหรือ
ระบบ e-learning  

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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2.4.3 
 

รอยละของรายวิชาที่มีการสอนโดย
บูรณาการหรือสอดแทรกการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักศึกษา 
จากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอน
ในหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่
เปดสอนในป
การศึกษานั้น 
- ผลการประเมิน
โดยนักศึกษาผูสอน 
และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.4.4 
 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพ/ประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยในหลักสูตรใน
ภาพรวม 

- ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 
- จํานวนรายวิชาที่
เปดสอนในป
การศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.5 คุณภาพ
ของการจัด
กิจกรรม
สงเสริมการ
เรียนการสอน 

2.5.1 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม
เสริมความรูและทักษะทางวิชาการ ที่
ดําเนินการในระดับหลักสูตร (เชน 
การใหคําปรึกษา การจัดอบรม/
สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
ผานเกณฑตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดใน
กิจกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.5.2 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ป ระส งค  ที่ ดํ า เ นินก ารใน ระดั บ
หลักสูตร (เชน การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม การมีวินัยในตนเองและ
ทํางานรวมกับผูอื่น ฯลฯ) 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
ผานเกณฑตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดใน
กิจกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.  การประเมินผลการใชหลักสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการเพื่อใหผลผลิตคือ 
บัณฑิตและองคความรูอันเกิดจากกระบวนการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เปนไปตามเปาหมาย 
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคม 
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3.1  คุณภาพ
ของบัณฑิต 

3.1.1 
 

รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเขาศึกษา
ในปการศึกษาหนึ่งๆ 
- จํานวนนักศึกษาที่
สํ า เร็ จ การ ศึ กษ า
ตามระยะเวลาของ
หลักสูตรในแตละรุน
ปการศึกษานั้น 

สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

 3.1.2 
 

ร อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด ง า น ทํ า 
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอใน
ระยะเวลา  12 เดือนหลังจบการศึกษา 
(และการได งานทําตรงสาขาวิชาที่
สํ า เร็ จ ก ารศึ กษ า  และก ารได รั บ
เงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑ) 

- ผลการวิจัย
ภาวะการมีงานทํา 
และการศึกษาตอ
ของบัณฑิต ป
การศึกษาที่ผานมา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.1.3 
 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
คุณภาพบัณฑิต (ดานความรู
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะ
งานสาขานั้นๆ ดานความรู
ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ
ทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ) 

- ผลการวิจัยผูใช
บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในป
การศึกษาที่ผานมา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.1.4 
 

จํานวนนักศึกษา/ศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอ่ืนที่
เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 
3 ปที่ผานมา (คน) 

- รายงานขอมูล
จํานวนนักศึกษา
หรือศิษยเกาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติ
คุณ หรือรางวัล 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.2 คุณภาพ
ของผลงาน
วิชาการหรือ
วิทยานิพนธ 

3.2.1 
 

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ 
3 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน) 

- รายงานขอมูล
จํานวนผลงาน
วิทยานิพนธของ
นักศึกษาที่ไดรับ
รางวัล 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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3.2.2 
 

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาโทของผูสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษานั้นที่ตีพิมพเผยแพร ตอ
จํานวนวิทยานิพนธของผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษาน้ันทั้งหมด 

- จํานวนบทความ
จากวิทยานิพนธ
ปริญญาโทของ
ผูสําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษานั้นที่
ตีพิมพเผยแพร (นับ
ทั้งหมดที่เปนผลงาน
ของผูสําเร็จ
การศึกษา) 
- จํานวน
วิทยานิพนธปริญญา
โทของผูสําเร็จ
การศึกษาในป
การศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

 

การจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสตูร 
ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําขอมูลและรายงานผลการจัดการหลักสูตรตามองคประกอบ

และตัวชี้วัดที่กําหนดขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ระบุวา “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปน
ผู รั บ ผิ ด ช อบ ใ ห ข อ มูล ” โ ด ย ก าร ก รอ ก ข อมู ล ใน แ บบ ฟ อร ม ใน ร ะ บบ อ อน ไ ลน ผ าน เ ว็ บ 
http://gsmis.gs.kku.ac.th/curriculum ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัสสําหรับ Login และ Password ให
ผูรับผิดชอบแตละหลักสูตรดําเนินการ  

เพ่ือใหการดําเนินการประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
จึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ปฏิทินการดํ าเนินการ ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกสิ้นปการศึกษา โดยทุก
หลักสูตรจะตองจัดทําขอมูลและรายงานผลการประเมินภายในส้ินเดือนพฤษภาคมของทุกป  

2. หนวยงานรับผิดชอบ ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยกลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ เปน
หนวยงานกลางในการประสานงาน รวบรวมขอมูลและรายงานผลการจัดการหลักสูตรแตละหลักสูตร และ
จัดทําสรุปรายงานการประเมินผลการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

3. การจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสูตรตามระบบนี้ ใหถือเปนความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร ซึ่งคณะ/หนวยงานจะตองดําเนินการแตงตั้งใหทุกหลักสูตรมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางเปนทางการคณะ/หนวยงานอาจกําหนดระบบหรือกลไกการรวบรวม
ขอมูลและจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสูตรในแตละคณะ/หนวยงาน เพื่อประโยชนในการกํากับติดตาม
และปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรได 

4. ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการจัดการแบบโครงการพิเศษ ใหจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ แยกออกจากการจัดการหลักสูตรในระบบปกติ ทั้งน้ี เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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วาดวย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548  นอกจากนี้ หลักสูตรโครงการพิเศษตองจัดทํารายงาน
การตรวจสอบบัญชีเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัยตามระเบียบฯ ดังกลาวดวย 

 
การนาํผลการประเมินการจัดการหลกัสูตรไปใช 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรตามระบบนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริม กระตุนและกํากับ
ติดตามใหผูรับผิดชอบการจัดการหลักสูตรแตละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ไดมีการสํารวจตนเอง และ
ตระหนักถึงความจําเปนและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร และเปาหมายการผลิตบัณฑิตที่กําหนด ดังน้ันในระยะแรกนี้จะไมมีการ
กําหนดเกณฑการประเมินและการจัดอันดับคุณภาพของการจัดการหลักสูตร อยางไรก็ตาม จะมีการรายงาน
ขอมูลผลการประเมินเพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร   และการวางแผนการผลิตบัณฑิตและการ
จัดการหลักสูตรในสาขาวิชาน้ันๆในอนาคต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะ/หนวยงานอาจพิจารณา
ใชเกณฑการประเมินและใหคะแนนของ สมศ., กพร., สกอ. เพื่อประเมินหลักสูตรของตนเองได ซึ่งจะทําให
ทราบสถานะของหลักสูตรและเปรียบเทียบกับหลักสูตรอ่ืนๆ ได 
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ตัวบงชี้ผลการดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
เพื่อการประกนัคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงชี้และเปาหมาย ปการศึกษา 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

x x x x x 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการเรียนที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

x x x x x 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

 x x x x 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 x x x x 

8.อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9.อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ีย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 7 11 12 12 12 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 7 11 11 12 12 
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รายงานผลการประเมินหลกัสูตรหรอืรายงานผลการศกึษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
ผลการประเมินหลักสูตร  

  คณะสัตวแพทยศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย สาขาวิชา โรคและการ
จัดการสุขภาพในปศุสัตว หลักสูตรนานาชาติ  ตั้งแต พ.ศ. 2554 และจัดใหมีการประเมินหลักสูตรขึ้นเพื่อให
หลักสูตรมีความเหมาะสม และถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 ในการประเมินไดแบงกลุมผูประเมินออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษ (2) 
อาจารยจากมหาวิทยาลัย Nabong สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (3) อาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยประจํา รายละเอียดและผลการประเมิน ดังนี้  
1. ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษ  

แบบสอบถามจํานวน 2 ชุดไดสงถึง ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษประจําหลักสูตรและไดรับตอบ
กลับ 1 ชุด (50%) ซึ่งจากแบบสอบถามดังกลาวพบวา เนื้อหาของหลักสูตรมีความความสัมพันธกับความ
ตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต, วัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม ใน
ระดับมาก และจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาบังคับมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด แตความเหมาะสมใน
รายวิชาอยูในระดับปานกลาง สวนในกลุมวิชาเลือกพบวาจําหนวยหนวยกิตและรายวิชาอยูในระดับปาน
กลาง  เน้ือหารายวิชามีความทันสมัยอยูในระดับมาก และเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนาใหผูเรียน
มีความรูและทักษะดาน โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว ที่เพียงพอตามวัตถุประสงคหลักสูตร ไดใน
ระดับมากที่สุด   

แบบสอบถาม ผูทรงคุณวุฒ/ิอาจารยพิเศษ 
เพื่อประเมินหลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตทางสัตวแพทย  

สาขาวิชา โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว หลักสูตรนานาชาต ิ
 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที่แนบมา เติมหรือทําเครื่องหมาย √ ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูทรงคณุวุฒิ/อาจารยพิเศษ 

1. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนผูประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย สาขาวิชา โรค
และการจัดการสุขภาพในปศุสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

□ เคย       ไมเคย 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร 

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
1. ความสัมพันธของหลักสูตรกับความ
ตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต 

 1    

2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตร  1    
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ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
3. ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร  1    
4. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาบังคับ 

1     

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
บังคับ 

  1   

6. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาเลือก 

  1   

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
เลือก 

  1   

8. เน้ือหาของรายวิชามีความทันสมัยและ
นาสนใจ  

 1    

9. เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนา
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะดาน โรคและ
การจัดการสุขภาพในปศุสัตว ที่เพียงพอตาม
วัตถุประสงคหลักสูตร 

1     

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
เน้ือหาหลักสูตรอยูในเกณฑที่ดี แตในหัวขอที่ระดับความคิดเห็นที่ปานกลาง ควรไดรับการพิจารณาและพัฒนา
ตอหลังการใชหลักสูตรและมีการประเมินในโอกาสตอไป   
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2. อาจารยจากมหาวิทยาลัย Nabong สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
อาจารยทั้งหมด  7 ทาน ไดตอบกลับ 7 ทาน (คิดเปนรอยละ 100)  โดยสงเอกสารรายละเอียด

หลักสูตรและแบบสอบถามให โดยอาจารยจากมหาวิทยาลัย Nabong ทั้งหมด ไมเคยเปนผูประเมินหลักสูตรฯ 
ดังกลาวมากอน  ในดานเนื้อหาหลักสูตร พบวา 86% เห็นวาเนื้อหาหลักสูตรมีความสัมพันธของกับความ
ตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต, วัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมและมีโครงสรางหลักสูตรที่
เหมาะสมในระดับ มากและมากที่สุด  รอยละ 43 มีความพึงพอใจตอจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาบังคับระดับ
ปานกลาง ทั้งน้ีในกลุมวิชาบังคับ รอยละ 29 และ 71 เห็นวาจํานวนรายเหมาะสมมากที่สุดและมาก ตามลําดับ 
สวน กลุมวิชาเลือก รอยละ 29 และรอยละ 43 เห็นวาจํานวนหนวยกิตและจํานวนรายวิชาเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง  ผูประเมินทั้งหมดประเมินวา เน้ือหาของรายวิชามีความทันสมัยและนาสนใจ และ เนื้อหารายวิชา
ในหลักสูตรสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะดาน โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว ที่เพียงพอ
ตามวัตถุประสงคหลักสูตร โดยใหระดับคาคะแนนที่มากที่สุดและมาก   
 
 
 

แบบสอบถาม อาจารยจากมหาวิทยาลัย Nabong 
เพื่อประเมินหลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตทางสัตวแพทย  

สาขาวิชา โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว หลักสูตรนานาชาต ิ
 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที่แนบมา เติมหรือทําเครื่องหมาย √ ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของอาจารยจากมหาวิทยาลัย Nabong  

1. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนผูประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย สาขาวิชา โรค
และการจัดการสุขภาพในปศุสัตว หลักสูตรนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
หรือไม 

□ เคย           ไมเคย 7 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร 
ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
1. ความสัมพันธของหลักสูตรกับความ
ตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต 

3 3 1   

2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตร 
 

2 4 1   
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ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
3. ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร 
 

1 5 1   

4. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาบังคับ 

1 3 3   

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
บังคับ 

2 5    

6. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาเลือก 

2 3 2   

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
เลือก 

2 2 3   

8. เน้ือหาของรายวิชามีความทันสมัยและ
นาสนใจ  
 

3 4    

9. เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนา
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะดาน โรคและ
การจัดการสุขภาพในปศุสัตว ที่เพียงพอตาม
วัตถุประสงคหลักสูตร 

 7    

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ไมมีขอเสนอแนะ   



74 
 

3. อาจารยประจําหลกัสูตรและอาจารยประจํา  
ผลการประเมินดาน เน้ือหาหลักสูตร โดยอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา  พบวาหลักสูตร

มีความสัมพันธกับความตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิตในระดับมากรอยละ 80 และระดับกลาง
รอยละ 20  หลักสูตรมีความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตรและความเหมาะสมของโครงสรางในระดับ
มากรอยละ 80 และระดับกลางรอยละ 20 กลุมวิชาบังคับมีความเหมาะสมของหนวยกิตระดับมากที่สุดรอยละ 
20 และระดับมากรอยละ 80  แตความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชาบังคับพบวารอยละ 20 ใหคาคะแนน
ในระดับปานกลาง  ในกลุมวิชาเลือก มีความเหมาะสมของหนวยกิตระดับปานกลางรอยละ 60 และความ
เหมาะสมในรายวิชาในกลุมวิชาเลือกมีความเหมาะในระดับปานกลางรอยละ 40  เน้ือหาวิชามีความทันสมัยใน
ระดับมากที่สุด, มากและปานกลางเปนรอยละ 20, 40 และ 40 ตามลําดับ  ผูประเมินสวนใหญ (รอยละ 80) 
เห็นดวยระดับมากที่สุดและมากวา เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะ 
ดาน โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว ที่เพียงพอตามวัตถุประสงค และเวลาที่ใชการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม 

ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน รอยละ 80 ของผูประเมิน พบวา ระบบสารสนเทศเพื่อการ
คนควา และการเรียนการสอน มีความเพียงพอในระดับมาก แต รอยละ 40 เห็นวาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
สนับสนุนการเรียนการสอนมีในระดับปานกลาง  

ดานนักศึกษา ผูประเมินรอยละ 80 เห็นวาขอกําหนดการรับนักศึกษาและคุณสมบัติของนักศึกษามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดและมาก 

ดานการบริหารหลักสูตร พบวา การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการบริหารหลักสูตร และการ
กําหนดแนวทางการประเมินผลหลักสูตรอยูในระดับมากรอยละ 50 และในระดับปานกลางรอยละ 50  การ
กําหนดแผนการบริหารหลักสูตรในระยะส้ันและระยะยาว มีความเห็นในระดับปานกลาง   

มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม วาควรเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เพื่อตอยอดการทํางานของ
บุคลากรสาขาสัตวแพทยและสาขาที่เกี่ยวของใหสนใจเขาศึกษามากข้ึน 
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แบบสอบถาม อาจารยประจําหลกัสูตร/อาจารยประจํา 
เพื่อประเมินหลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตทางสัตวแพทย  

สาขาวิชา โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว หลักสูตรนานาชาต ิ
 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที่แนบมา เติมและทําเครื่องหมาย √  ในชองวางที่ตรงกับความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจํา 
1. ผูตอบแบบสอบถามเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยประจํา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางสัตวแพทย สาขาวิชา โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

       อาจารยประจําหลักสูตร 2          อาจารยประจํา  3 
2. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนผูประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย สาขาวิชา โรคและ
การจัดการสุขภาพในปศุสัตว หลักสูตรนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

□ เคย          ไมเคย 5 
3. ระยะเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามทําหนาที่อาจารยในหนวยงาน อายุเฉล่ีย 16.6 ป (ชวงอายุ 13-18 ป) 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร 

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
1. ความสัมพันธของหลักสูตรกับความ
ตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต 

 4 1   

2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตร  4 1   
3. ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร  4 1   
4. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาบังคับ 

1 4    

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
บังคับ 

 4 1   

6. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาเลือก 

 2 3   

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
เลือก 

 3 2   

8. เน้ือหารายวิชามีความทันสมัยและ
นาสนใจ (จากรายวิชาปจจุบัน) 

1 2 2   

9. เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนา
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะ ดาน โรคและ
การจัดการสุขภาพในปศุสัตว ที่เพียงพอตาม
วัตถุประสงค 

1 3 1   
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ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

10. ความเหมาะสมของวันเวลาที่ใชในการ
เรียนการสอน 

1 4    

ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
1. ความเพียงพอของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การคนควา และการเรียนการสอน 

 4 1   

2. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 3 2   

ดานนักศกึษา 
1. ความเหมาะสมของขอกําหนดการรับ
นักศึกษาและคุณสมบัติของนักศึกษา 

2 2 1   

เกี่ยวกบัการบริหารหลักสูตร (ประเมินเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตร) 
1. มีการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการ
บริหารหลักสูตร 

 1 1   

2. มีการกําหนดแผนการบริหารหลักสูตรใน
ระยะส้ันและระยะยาว 

  2   

3. มีการกําหนดแนวทางการประเมินผล
หลักสูตร 

 1 1   

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เพ่ือตอยอดการทํางานของบุคลากรสาขาสัตวแพทยและสาขาที่
เก่ียวของใหสนใจเขาศึกษามากขึ้น  
 
 
  



77 
 

 
ภาคผนวกที่ 9 
ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลกัสูตรเดิม (2552) กับหลักสูตรปรบัปรุง (2555) 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยมหีนวยกิตในหมวดวิชา ดังน้ี 
 

หลักสูตรเดิม 
(2552) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(2555) 

หนวยกิต 
ที่เปลี่ยน 
แปลง 

หมวดวิชาและกลุมวิชา หนวยกิต หมวดวิชาและกลุมวิชา หนวยกิต  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

24 จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

24 - 

   หมวดวิชาบังคับทัว่ไป   2    หมวดวิชาบังคับทัว่ไป   2 - 
   หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา   22    หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา   22 - 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
หมวดวิชาบังคับทั่วไป 710 891 สัมมนาทางสัตวแพทย 1                           1(1-0-2) 

            Seminar in Veterinary I 
710 891 สัมมนาทางสัตวแพทย 1                              1(1-0-2) 
            Seminar in Veterinary I 

วิชาเดิม 

 710 892 สัมมนาทางสัตวแพทย 2                           1(1-0-2) 
            Seminar in Veterinary II 

710 892 สัมมนาทางสัตวแพทย 2                              1(1-0-2) 
            Seminar in Veterinary II 

วิชาเดิม 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะ
สาขา 

714 701 การปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคสุกร              2(0-4-2) 
            Practice in Swine Disease Diagnosis 

714 731 การปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคสุกร                 2(0-4-2) 
            Practice in Swine Disease Diagnosis 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

  715 721 ธุรกิจและการจัดการฟารมสัตว              2 (2-0-4) 
           Business and Administration for Animal Farm 

715 721 ธุรกิจและการจัดการฟารมสัตว                 2 (2-0-4) 
           Business and Administration for Animal Farm 

วิชาเดิม 

 715 722 การปฏิบัติคลินิกทางการผสมเทียมและวิทยา 
            การสืบพันธุ                                         1(0-2-1) 
            Clinical Practice in Artificial Insemination and  
            Reproductive Technology 

715 722 การปฏิบัติคลินิกทางการผสมเทียมและวิทยา 
            การสืบพันธุ                                            1(0-2-1) 
            Clinical Practice in Artificial Insemination and  
            Reproductive Technology 

วิชาเดิม 

  717 731 ปญหาสขุภาพและการจัดการในสัตวเคี้ยวเอื้อง 3(3-0-6) 
            Health Problems and Management in Ruminant  

717 731 ปญหาสขุภาพและการจัดการในสัตวเคี้ยวเอื้อง 3(3-0-6) 
            Health Problems and Management in Ruminant  

วิชาเดิม 

 717 732 การจัดการคุณภาพและการผลิตน้ํานม     2(2-0-4) 
           Milk Quality and Production Management 

717 732 การจัดการคุณภาพและการผลิตน้ํานม       2(2-0-4) 
           Milk Quality and Production Management 

วิชาเดิม 

 717 733 การปฏิบัติคลินิกดานสัตวเคี้ยวเอื้อง         3(0-6-3) 
Ruminant Clinical Practice 

717 733 การปฏิบัติคลินิกดานสัตวเคี้ยวเอื้อง           3(0-6-3) 
Ruminant Clinical Practice 

วิชาเดิม 

  717 734 โภชนคลนิิกสัตวเคี้ยวเอื้อง               2(2-0-4) 
           Clinical Ruminant Nutrition 

717 734 โภชนคลนิิกสัตวเคี้ยวเอื้อง                2(2-0-4) 
           Clinical Ruminant Nutrition 

วิชาเดิม 

  717 735 การปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคสัตวปก         2(0-4- 2) 
          Practice in Poultry Disease Diagnosis 

717 735 การปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคสัตวปก          2(0-4- 2) 
          Practice in Poultry Disease Diagnosis 

วิชาเดิม 

 717 736 โภชนคลนิิกสุกร                         2(0-4-2) 
          Clinical Swine Nutrition 

717 736 โภชนคลนิิกสุกร                          2(0-4-2) 
          Clinical Swine Nutrition 

วิชาเดิม 

 717 737 การจัดการสุขภาพและการผลิตในฟารมสุกร   1(1-0- 2) 
Health and Production Management in Swine    
Heard 

717 737 การจัดการสุขภาพและการผลิตในฟารมสุกร    1(1-0- 2) 
Health and Production Management in Swine    
Heard 

วิชาเดิม 
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เฉพาะสาขา 

717 738  การปฏิบัติในการจัดการสุขภาพและการผลิตใน 

             ฟารมสุกร                                     2(0-4-2) 
              Practice in Health and Production Management in  
            Swine Herd 

717 738  การปฏิบัติในการจัดการสุขภาพและการผลิตใน 

             ฟารมสุกร                                     2(0-4-2) 
            Practice in Health and Production Management in  
           Swine Herd 

วิชาเดิม 

 

 
 


