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หัวขอและรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตทางสัตวแพทยคลนิิก 

สาขาวิชาสัตวเลี้ยง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา            มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะสัตวแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 

หมวดที่ 1.  ขอมูลโดยทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย            ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก   สาขาวิชาสัตวเลี้ยง 
ภาษาอังกฤษ           Graduate Diploma Program in Veterinary Clinic in Companion Animal                           

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย            ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก (สัตวเล้ียง) 
                           ป. บัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก (สัตวเล้ียง) 
ภาษาอังกฤษ           Graduate Diploma in Veterinary Clinic (Companion Animal) 
                           Grad. Dip. Veterinary Clinic (Companion Animal) 

3.  วิชาเอก  
สัตวเล้ียง 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
25 หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ    หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

5.2 ภาษาที่ใช    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเขาศึกษา  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยเปนอยางดี 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  ไมม ี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลกัสูตร 

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

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2556  
8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา 

สัตวแพทยประจําสถานประกอบการรักษาสัตวเล็ก ทั้งรัฐบาลและเอกชน  และเจาของกิจการรักษาสัตวเล็ก 
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9.  ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคณุวุฒกิารศกึษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  
1 นางสาวฟานาน  สุขสวัสดิ ์ 360100041xxxx รองศาสตราจารย 

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

2 นายสุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ 340990071xxxx รองศาสตราจารย 
 

สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตว
แพทย) 

3 นางสาวทรรศิดา  พลอยงาม 311040080xxxx อาจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. 
(Molecular Veterinary 
Biosciences) 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะสัตวแพทยศาสตร และโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน  

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
11.1 สถานการณหรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

   11.1.1  ความกาวหนาทางวิทยาการทางการรักษาสัตวเล็กอยางรวดเร็ว ซึ่งตองการสัตวแพทยที่มี
ความรูทางวิทยาการและเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัย 
   11.1.2  การแขงขันของสถานประกอบการรักษาสัตวที่มีจํานวนมากขึ้น ตองการสัตวแพทยที่มีความ
เช่ียวชาญจะเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน    

11.2 สถานการณหรอืการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   11.2.1   พฤติกรรมการเล้ียงสัตวเล้ียงของเจาของสัตว ซึ่งเพิ่มการเอาใจใส ดูแลมากขึ้น จึงตองการ
สัตวแพทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานสุนัขและแมว 
   11.2.2  การเปลี่ยนแปลงจากครอบครัว ขยายเปนครอบครัวเดี่ยว ทําใหสัตวเล้ียงเพิ่มบทบาทเปน
เพ่ือนและสมาชิกในครอบครัว 
   11.1.3  ความคาดหวังของเจาของสัตวตอความสามารถทางวิชาชีพของสัตวแพทยที่มีมากข้ึน และ
โอกาสที่จะเกิดการฟองรองและรองเรียนจากเจาของสัตวที่เพ่ิมมากขึ้น 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวของกบัพนัธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   12.1.1 หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจและสังคม และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของโรคในสัตวเล็ก 
   12.1.2 หลักสูตรตองพัฒนาผูเรียนใหมีความรูที่เปนมาตรฐาน และสามารถเพ่ิมศักยภาพทางการรักษา
สัตวเล็กของผูเรียน ใหไดในระดับที่เหนือกวา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

   12.1.3 มาตรฐานหลักสูตรตองไดรับการยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ 
   12.1.4 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควา และสามารถประยุกตใชขอมูลจาก
การคนควาในทางคลินิกได 
   12.1.5 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  แกปญหาเฉพาะหนาได และดํารงชีวิต
รวมกับผูอื่นในสังคมได 
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   12.2.1  สถาบันตองผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเปนที่ตองการของสังคม แลตลาดแรงงาน 
   12.2.2  สถาบันตองรับผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนมีความ
พรอมในการเรียนทุกดาน 
        12.2.3  สถาบันตองเปนผูนําเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมหรือชุมชน 
13. ความสัมพันธ (หากมี) กบัหลักสูตรอืน่ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  - ไมมี 
 13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  - ไมมี 

หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถปุระสงคของหลักสตูร   
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ  

               หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก สาขาวิชาสัตวเล้ียง  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุงผลิตบัณฑิตสัตวแพทยที่ประกอบอาชีพการบําบัดโรคสัตวเล้ียง ใหมีความรู
ความสามารถ  ทักษะในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค  และความเช่ียวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะดานโรคสัตวเล้ียง 
หลักการและทฤษฎีในสาขาวิชา พึงเปนผูที่กอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและ
วิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัตตินอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วัตถุประสงคของหลกัสูตร  
              หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก สาขาวิชาสัตวเลี้ยง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบตัิดังน้ี 

1  มีความรู ความสามารถในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะ 
    ดานโรคสัตวเล้ียง 

          2  มีทักษะและประสบการณในการบําบัดรักษาโรคสัตวเลี้ยง  โดยมุงเนนการฝกปฏิบัติงานจริงใน 
              โรงพยาบาลสัตว 
          3  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
             สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม ที่จะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวง 
              กวาง 
          4  ภาวะผูนําและปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.  แผนพัฒนาปรบัปรุง  

 ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
1. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการพัฒนาการเรียนการ
สอนใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะ
การวินิจฉัย และการรักษาสัตวเล็ก 
เฉพาะทาง 
 
 
 
 
 
 
 
3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารยตาม
ผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการ
สงเสริมผูเรียนเปนศูนยกลางใน
การเรียนรู 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 
3. สงเสริมการประเมินผลที่เนน
การพัฒนาการของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
1. เพิ่มวิชาเลือกที่เปดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูกับสัตวปวยจริง 
และฝกปฏิบัติกับอาจารยที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง เชน โรค
ตา โรคหวัใจรวมหลอดเลือด และ
โรคเน้ืองอก และศัลยกรรมกระดูก 
2. เพิ่มวิชาเลือกทางดานสัตว
แปลก เพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางการแขงขันของผูสําเร็จ
การศึกษา ในตลาดแรงงาน 
 
1. พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารยที่เนนการสอนดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  
ทักษะทางปญญา  ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ทักษะในการ
วิเคราะหและการสื่อสาร  ทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 
2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูดวย
ตนเอง 
3. จํานวนรายวิชาที่ใชการ
ประเมินผลที่เนนพัฒนาการของ
ผูเรียน 
4. ผลการประเมินการมีสวนรวมของ
ผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมการรายงานสัตวปวยและ
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ ของคณะ 
 
1. รายวิชาเลือก  10 รายวิชา และ
รายวิชาที่อาจเปดเพิ่มภายหลัง 
     
 
 
 
 
 
 
1. จํานวนโครงการการพัฒนาทักษะ
การสอนและการประเมินผลของ
อาจารยตามผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอทักษะการสอนของอาจารยที่มุง
ผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการและโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศกึษา 
 1.1 ระบบ  
   ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ว าดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ขอ 7 (ภาคผนวกที่ 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
   เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
2.  การดําเนินการหลกัสูตร 
 2.1  วัน-เวลาดําเนินการเรียนการสอน      
  - ภาคการศึกษาตน เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
  - ภาคการศึกษาปลาย เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ 
  - ภาคการศึกษาฤดูรอน    เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม (ถามี) 
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศกึษา  

(1) ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด
ที่ 5 ขอ 26.1 (ภาคผนวกที่ 4) หรือเปนไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม และ 

(2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร 

 2.3  ปญหาของนักศกึษาแรกเขา  
  1. นักศึกษามีระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และมีประสบการณการทํางาน
ดานการรักษาสัตวเล็กไมเทากัน 
  2. นักศึกษามีความตองการที่หลากหลาย และมีจุดประสงคในการเขาศึกษาในหลักสูตรแตกตางกัน   
  3. นักศึกษายังไมเขาใจระบบการทํางานของโรงพยาบาลสัตว  ซึ่งเปนสถานที่ศึกษาหลักของหลักสูตร 
  4. นักศึกษามีบุคลิกที่หลากหลาย ซึ่งอาจไมเหมาะกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตวเล็ก 
 2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  1. จัดอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษา เพ่ือประเมินระดับประสบการณและความสามารถของนักศึกษา และ
เพ่ือช้ีแนะวิชาพื้นฐานหรือความรูพ้ืนฐานที่นักศึกษาจะตองศึกษาดวยตนเอง 
  2. มีการแนะแนวนักศึกษาใหมเพื่อใหเขาใจระบบการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติ 
  3. มีวิชาเลือกที่หลากหลาย เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกเรียนตามความตองการของตนเอง ตามแต
จุดมุงหมายหลังจากจบการศึกษาของนักศึกษาแตละคน 
  4. กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกความรูและทักษะทางดานการสื่อสาร  และการพัฒนาบุคลิกภาพ  
 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ปที่ 1 5 5 5 5 5 
รวม 5 5 5 5 5 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 5 5 5 5 5  
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 2.6  งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
คาธรรมเนียมการศึกษา 125000 125000 125000 125000 125000 

งบประมาณแผนดิน - - - - - 
รวมรายรับ 125000 125000 125000 125000 125000 

 

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบใชสอย ตอบแทนและวัสดุ 100000 100000 100000 100000 100000 

งบดําเนินการ (พัฒนาการเรียน 
การสอน พัฒนานักศึกษา ฯลฯ) 

25000 25000 25000 25000 25000 

รวมรายจาย 125000 125000 125000 125000 125000 
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร = 25,000  บาท 

 
2.7 ระบบการศกึษา 

  ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน 
 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ (ภาคผนวกที่ 5) และระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (ภาคผนวกที่ 6) 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวม           25 หนวยกิต 
  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
   (1) หมวดวิชาบังคับทั่วไป               3  หนวยกิต 
   (2) หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา           22  หนวยกิต 

                    กลุมวิชาบังคับ                                           16  หนวยกิต 
               กลุมวิชาเลือก                                              6  หนวยกิต 
 

        3.1.3  รายวิชา 
        หมวดวิชาบังคบัทั่วไป                          3     หนวยกิต 
710 771 การบริหารโรงพยาบาลสัตว                         

Animal Hospital Administration 
1(1-0-2) 

710 890 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
Literature Analysis in Veterinary Science 

1(1-0-2 

710 891 สัมมนาทางสัตวแพทย 1        
Seminar in Veterinary  I 
 

1(1-0-2) 



 แบบ มคอ. 2 

7 
 

         หมวดวิชาบังคบัเฉพาะสาขา               22     หนวยกิต 
    กลุมวิชาบังคับ                     16   หนวยกิต 
714 751 คลินิกพยาธิวิทยาสัตวเลี้ยง                

Companion An mal  Pathology Clinic 
2(0-4-2) 

715 711 คลินิกสูติศาสตรสัตวเลี้ยง 
Companion Animal  Obstetrics Clinic 

2(0-4-2) 

715 712 คลินิกศัลยกรรมสัตวเล้ียง                               
Companion Animal Surgery Clinic 

3(0-6-3) 

715 713 คลินิกศัลยศาสตรออรโทพีดิกสสัตวเล้ียง        
Companion Animal Orthopedic Surgery Clinic 

2(0-4-2) 

715 714 การถายภาพรังสีและการบันทึกดวยคลื่นเสียงความถี่สูง                
Radiography and Ultrasonography 

2(0-4-2) 

717 751 คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง 1                              
Companion Animal Medicine Clinic I 

3(0-6-3) 

717 752 คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง 2                              
Companion Animal Medicine Clinic II 

2(0-4-2) 

                    กลุมวิชาเลือก(ไมนอยกวา)           6 หนวยกิต 
                          ใหเลือ เรียนจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่จะเปดเพ่ิมภายหลัง 
715 715 คลินิกพิเศษโรคระบบสืบพันธุในสัตวเล้ียง 

Specialty Clinic in Companion Animal Reproductive Diseases 
2(0-4-2) 

715 716 คลินิกพิเศษโรคตาในสัตวเลี้ยง 
Specialty Clinic in Companion Animal  Ophthalmology  

2(0-4-2) 

717 711 คลินิกพิเศษโรคผิวหนังในสัตวเลี้ยง 
Specialty Clinic in Companion Animal Dermatology 

2(0-4-2) 

717 712 คลินิกพิเศษโรคหัวใจรวมหลอดเลือดในสัตวเล้ียง 
Specialty Clinic in  Companion Animal Cardiovascular Diseases 

2(0-4-2) 

717 713 คลินิกพิเศษโรคระบบประสาทในสัตวเล้ียง 
Specialty Clinic in Companion Animal Neurological Diseases 

2(0-4-2) 

717 714 คลินิกพิเศษทางอายุรกรรมในมา                       
Specialty Clinic in Equine Medicine 

2(0-4-2) 

717 715 คลินิกพิเศษทางศัลยกรรมในมา                                
Specialty Clinic in Equine Surgery  

2(0-4-2) 

717 716 คลินิกพิเศษโรคระบบสบืพันธุในมา                                      
Specialty Clinic in Equine Reproductive  Diseases 

2(0-4-2) 

717 717 คลินิกพิเศษสัตวเลี้ยงชนิดแปลก    
Specialty  Clinic in  Exotic Animals     

2(0-4-2) 

717 718 คลินิกพิเศษโรคเน้ืองอกในสัตวเลี้ยง 
Specialty Clinic in Companion Animal  Tumor 

2(0-4-2) 

   คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
   คณะสัตวแพทยศาสตร ใชระบบวิชาตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน(ฉบับที่ 403/2548) เร่ืองการ
ใชระบบรหัสวิชา คือใชรหัสวิชาที่ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว  
           เลขตัวที่ 1-3             แทนคณะและภาควิชาที่เปดสอนวิชาน้ัน 
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           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 
ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา หนวยกิต 

710 771 การบริหารโรงพยาบาลสัตว                         
Animal Hospital Administration 

1(1-0-2) 

710 891 สัมมนาทางสัตวแพทย 1          
Seminar in Veterinary   I 

1(1-0-2) 

714 751 คลินิกพยาธิวิทยาสัตวเลี้ยง                
Compan on Animal  Pathology Clinic 

2 (0-4-2) 

715 711 คลินิกสูติศาสตรสัตวเลี้ยง                               
Companion Animal Obstetrics Clinic 

2 (0-4-2) 

715 712 คลินิกศัลยกรรมสัตวเล้ียง                               
Companion Animal Surgery Clinic 

3(0-6-3) 

717 751 คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง 1                              
Companion Animal Medicine Clinic I 

3(0-6-3) 

 รวม 
หนวยกิตสะสม 

12 
12 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

710 890 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
Literature Analysi  in Veterinary Science 

1(1-0-2) 

715 713 คลินิกศัลยศาสตรออรโทพีดิกสสัตวเล้ียง        
Companion Animal Orthopedic Surgery Clinic 

2(0-4-2) 

715 714 การถายภาพรังสีและการบันทึกดวยคลื่นเสียงความถี่สูง               
Radiography and Ultrasonography 

2(0-4-2) 

717 752 คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง 2                              
Companion Animal Medicine Clinic II 

2(0-4-2) 

71x xxx วิชาบังคับเลือก (ไมนอยกวา)  
Elective courses 

6 หนวยกิต 

 รวม 
หนวยกิตสะสม 

13 
25  
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   3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
710 771  การบริหารโรงพยาบาลสัตว                          1(1-0-2) 
             Animal Hospital Administration 
             เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

การบริหารโรงพยาบาลสัตว ดานบุคคล การเงิน   เวชภัณฑและอุปกรณเกี่ยวกับสัตว    
   เลี้ยง  การจัดระบบขอมูลประวัติสัตวปวย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร   ในการวิเคราะห การ  
  วางแผน 

               Animal hospital administration on personel, financial, pharmacy and pet    
             equipment,  management of animal data, computer application in analysis and   
             planning. 
710 890  การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย             1(1-0-2) 
           Literature Analysis in Veterinary Science 
             เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

                การวิเคราะหบทความ งานวิจัย รายงานสั้น หรือรายงานสัตวปวย จากวารสารทางสัตว       
          แพทยที่เปนปจจุบัน 

      Literature analysis of articles, research paper case, report from current veterinary  
  journal.  

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

          การทบทวน และอภิปรายวรรณกรรมตาง ๆ ทางสัตวแพทยและวิทยาศาสตรการแพทยที่ 
   เก่ียวของ และรายงานสัตวปวย 

                    Literature review and discussion in veterinary and related medical sciences and   
             case report. 
714 751  คลินิกพยาธิวิทยาสัตวเลี้ยง                     2 (0-4-2) 
             Companion Animal  Pathology Clinic   
             เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

           การเก็บตัวอยาง  การตรวจทางหองปฏิบัติการ  การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ   
  การชันสูตรผาซาก และ   การแปลผล 
           Sample collection, laboratory examination, laboratory diagnosis, necropsy and  
   interpretation. 

715 711  คลินิกสูติศาสตรสัตวเลี้ยง                                2(0-4-2) 
             Companion Animal Obstetrics Clinic 
             เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี  

        การตรวจ วินิจฉัย  รักษาโรคทางระบบสืบพันธุ และการจัดการทางระบบสืบพันธุในสัตวเล้ียง     
    เทคโนโลยีทางดานวิทยาการสืบพันธุในสัตวเล้ียง 
        Examination, diagnosis and treatment of reproductive diseases in companion   
    animals, breeding management, special techniques and instruments for  companion   
    animal reproduction. 
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715 712  คลินิกศัลยกรรมสัตวเลี้ยง                        2 (0-4-2) 
             Companion Animal Surgery Clinic  
             เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

         การปฏิบัติงานการทําศัลยกรรมเน้ือเยื่อออนในสัตวเล้ียง การทําศัลยกรรมตกแตงผิวหนัง  
  ศัลยกรรมชองอกและชองทอง  เทคนิคในการทําศัลยกรรมของระบบทางเดินอาหาร ทางเดิน 
  หายใจ ทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม   การทําสูติกรรมสัตวเล้ียง 

                  Clinical practice in companion animal soft tissue surgery, skin reconstruction,  
  thoracic and abdominal surgery, surgical techniques of digestive, respiratory and   
  genito- urinary systems, emergency surgery and companion animal  obstetrics.  

715 713  คลินิกศัลยศาสตรออรโทพีดิกสสัตวเล้ียง          2 (0-4-2) 
             Companion Animal Orthopedic Surgery Clinic 
             เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

        การปฏิบัติงานการทําศัลยกรรมกระดูก และขอในสัตวเล้ียง   เทคนิคในการทําศัลยกรรม 
  ของกระดูกและขอ 
         Clinical practice of bone and joint surgery in companion animal, surgical  
   techniques for bones and joints. 

715 714  การถายภาพรังสีและการบันทึกดวยคลื่นเสียงความถี่สูง      2(0-4-2) 
             Radiography and Ultrasonography 
             เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

           เทคนิคการถายภาพรังสีวินิจฉัย และการใชอัลทราซาวด สําหรับการตรวจวินิจฉัยโรค 
  สัตวเล้ียง 
        Techniques on diagnostic radiography, uses of ultrasound for examination  and  
  diagnosis of companion animal diseases.                 

715 715  คลินิกพิเศษโรคระบบสืบพันธุในสัตวเลี้ยง    2(0-4-2) 
           Specialty Clinic in Companion Animal Reproductive Diseases  
              เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

การตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเฉพาะทางระบบสืบพันธุในสุนัขและแมว  การตรวจ 
  เพ่ือบงช้ีถึงการเปนสัด การผสมเทียม การตั้งทอง และการคลอด โดยใชเครื่องอัลตราซาวด  
  ฮอรโมนและเซลลวิทยา  
           Diagnosis and management of reproductive diseases in dogs and cats. By using   
   techniques including ultrasonology, hormonal profile and cytology  to diagnosis and  
   management in reproductive problems such as estrus, artificial insemination,  
   pregnancy and parturition. 

715 716  คลินิกพิเศษโรคตาในสัตวเลี้ยง     2(0-4-2) 
   Specialty Clinic  in Companion Animal Ophthalmology 

             เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางโรคตาในสัตวเลี้ยงดวยวิธีการทางอายุรกรรมและหรือ 

             วิธีการทางศัลยกรรม 
Physical examination, diagnosis, and medical and/or surgical treatment of all   

              eye disorders in companion animal 
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717 711  คลินิกพิเศษโรคผิวหนังในสัตวเลี้ยง            2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Companion Animal  Dermatology 
             เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

           การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษโรคผิวหนัง  เทคนิคในการตรวจวินิจฉัย และการรักษา 
         Practice in  specialty clinic  in companion animal  dermatology,  technical  
    examination diagnosis and treatment  of dermatology. 

717 712   คลินิกพิเศษโรคหัวใจรวมหลอดเลือดในสัตวเล้ียง          2(0-4-2) 
              Specialty Clinic in Companion Animal Cardiovascular Diseases 
              เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษโรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต  เทคนิคในการตรวจวินิจฉัย  
              และการรักษา 

Practice in  specialty clinic  in companion animal  cardiology and cardiovascular  
               diseases,   technical examination diagnosis and treatment. 
717 713   คลินิกพิเศษโรคระบบประสาทในสัตวเลี้ยง                   2(0-4-2) 
              Specialty Clinic in Companion Animal Neurological Diseases 
              เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 
                    การตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางโรคทางระบบประสาทในสัตวเล้ียงดวยวิธีการทางอายุรกรรม 

    และหรือวิธีการทางศัลยกรรม ในรูปแบบของการใชปญหาเปนตัวตั้ง (Problem-Oriented  
    Approach)  การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษโรคระบบประสาท 

Physical examination, diagnosis, and medical and/or surgical treatment of  
    neurological  disorders in companion animal by using the problem-oriented  
    approach (POA) and problem-oriented veterinary medical record (POVMR), practice  
    in specialty clinic in companion animal neurological diseases. 

717 714   คลินิกพิเศษทางอายุรกรรมในมา                              2(0-4-2) 
              Specialty Clinic in Equine Medicine 
              เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคมาทางดานอายุรกรรมโดยเนนกระบวนการตรวจ 
   วินิจฉัยโรคและการรักษาดวยการใชปญหาเปนตัวตั้ง (Problem-Oriented Approach หรือ POA)   
    การจัดการฟารมเพาะเลี้ยงลูกมา  

  Physical examination, diagnosis, and medical treatment of equine medical  
    disorders  emphasis on using a problem-oriented approach including the  
    management of stud farm medicine. 

717 715   คลินิกพิเศษทางศัลยกรรมในมา                                 2(0-4-2) 
              Specialty Clinic in Equine Surgery  
              เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

          การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคมาทางดานศัลยกรรม  
         Physical examination, diagnosis, and surgical treatment of equine surgical cases 

 



 แบบ มคอ. 2 

12 
 

717 716   คลินิกพิเศษโรคระบบสืบพันธุในมา                              2(0-4-2) 
              Specialty Clinic in Equine Reproductive Diseases 
              เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

การจัดการทางดานระบบสืบพันธุในพอมา แมมา และการจัดการระบบสืบพันธุในฟารม 
               เพาะเลี้ยงลูกมา การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคทางระบบสืบพันธุในมา  

Reproductive management for stallion, mare, and stud farm. Physical  
                examination, diagnosis, and treatment of reproductive disorders in horses 
717 717   คลินิกพิเศษสัตวแปลก           2(0-4-2) 
           Specialty  Clinic in  Exotic Animals 
              เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 
                  การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษสัตวแปลก  เทคนิคในการตรวจวินิจฉัย และการรักษา 

                Practice in  specialty clinic  in exotic animals ,  technical examination  
         diagnosis and treatment. 

717 718   คลินิกพิเศษโรคเนื้องอกในสัตวเลี้ยง    2(0-4-2) 
              Specialty Clinic in Companion Animal  Tumor  
              เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

              การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเนื้องอกในสัตวเลี้ยง  การตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเนื้องอก 
            Practice in  specialty clinic  in companion animal  tumor,  examination  
    diagnosis and  treatment  of tumor 

717 751   คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง  1                             3(0-6-3) 
              Companion Animal Medicine Clinic I 
              เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 

             การปฏิบัติงานดานคลินิกฉุกเฉินและการดูแลภาวะวิกฤต คลินิกผิวหนัง   และคลินิก 
    หัวใจของสัตวเล้ียง 

                         Clinical practice in emergency service for companion animal, intensive care,  
          dermatology clinic and cardiology clinic. 
717 752    คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง  2                    3(0-4-2) 
               Companion Animal Medicine Clinic II 
               เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมม ี

           การปฏิบัติงานดานคลินิกทางเดินปสสาวะ คลินิกโรคตา และคลินิกสัตวเล้ียงพิเศษ 
            Clinical practice in companion animal in urology clinic, ophthalmology clinic  
     and exotic pet clinic. 
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 3.2  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคณุวุฒิของอาจารย 
  3.2.1  อาจารยประจําหลกัสูตร 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางสาวฟานาน  สุขสวัสดิ ์ 360100041xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

2 นายสุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ 340990071xxxx รองศาสตราจารย 
 

สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตว
แพทย) 

3 นางสาวดวงเดือน  แกนคางพล ู 340070090xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. 
(ศัลยศาสตร) 

4 นางพิมชนก สุวรรณธาดา 341010147xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
5 นางสาวทรรศิดา  พลอยงาม 311040080xxxx อาจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. 

(Molecular Veterinary 
Biosciences) 

หมายเหต ุรายละเอียดเก่ียวกับประวัติ 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)



 แบบ มคอ. 2 

14 
 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

17 นางสาวกชกร ดิเรกศลิป 341990055xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., (เกียรตินิยม), M.S., Ph.D.(Swine 
Medicine) 

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) 
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 สุ วรรณธาดา 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 นางสาวสุปราณ ี 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) 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

48 นายสุรสิทธิ ์ อวนพรมมา 340010036xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย) 
49 นายเสรี 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) 
56 นายธวัชชัย  โพธิ์เฮือง 344060114xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวปก), ปร.ด. 

(อายุรศาสตรสัตว51แพทย) 
57 นางนุสรา  สุวรรณโชติ 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  อาจารยพเิศษ 
           ไมมี 

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

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา  

                ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เปนความคาดหวังหรือเปาหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พรอม
ทั้งระบุกลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการที่จะสงผลใหเกิดคุณลักษณะพิเศษดังกลาว] 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรอืกิจกรรมของนักศึกษา 
 (1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการ
และทฤษฎีสําคัญทางดานการตรวจวินิจฉัย รักษา
โรค และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะ
ดานโรคสัตวเลี้ยง  

- มีรายวิชาที่เก่ียวของกับการฝกรักษาสัตวเล้ียงที่ปวย
เปนโรคดางๆ  และฝกการปฏิบัติงานจริงเพื่อแกปญหา
อาการปวยของสัตว 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 (2) มีทักษะและประสบการณในการบําบัดรักษา
โรคสัตวเล้ียง  โดยมุงเนนการฝกปฏิบัติงานจริงใน 
โรงพยาบาลสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

- ฝกปฏิบัติงานตามหนวยบริการใหการรักษาใน
โรงพยาบาลสัตวของคณะฯ เพื่อเพิ่มทักษาความชํานาญ
ในการใหบริการการรักษา 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน 

2.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 

    (1) สามารถปฏิบัตติามจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
    (2) มีระเบียบวินัย ซื่อสัตวและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
    (3) มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในสถาบันและประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
    - สอดแทรกเนื่อหาคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียน 
    - การเรียนรูจากสถานการณจริง ยกกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน 
    - สอนโดยการอางอิงประมวลกฏหมาย ที่เก่ียวกับจรรยาบรรณ 
    - การแสดงออกที่เปนแบบอยางที่ดีของผสอน 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 
    - ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 
    - ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู   
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

    (1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญเก่ียวกับการวินิจฉัยและรักษาโรค
ในสัตวเลี้ยงและสัตวแปลก และสามารถนํามาประยุกตในการปฏิบัติงานทางคลินิก 
    (2) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาความรูใหม
หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 
  2.2.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
    - การบรรยาย อภิปราย ในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการใหศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 
    - สอนโดยการสาธิต และการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ  
    - มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุม 
    - ฝกปฏิบัติกับสัตวปวยจริง ภายใตการดูแลอยางใกลชิดจากอาจารยผูสอน 

2.2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
    - ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา
แบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการ 
    - ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
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2.3 ทักษะทางปญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    (1) สามารถวางแผน และคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาพ้ืนฐานที่
เก่ียวของและวิชาชีพ 
    (2) สามารถสืบคน ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    - การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    - การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน และการศึกษาอิสระ  
    - การฝกปฏิบัติจากสัตวปวยจริง ภายใตการชี้แนะจากอาจารยผูสอน 

2.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
    - ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  
    - ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง รายงานที่ไดรับมอบหมาย 
    - ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

    (1) สามารถทํางานรวมเปนทีม เปนสมาชิกที่ดีของกลุม และมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค 
    (2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา และผูตามในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในกลุม
ปฏิบัติงาน 
    (3) มีความรับผดิชอบในการเรียนรู รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนได 

2.4.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    - การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  
    - บรรจุเน้ือหาความสัมพันธระหวางบุคคล และบทบาทความรับผิดชอบของบุคคลในแตละสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพสัตวเลี้ยง 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
    - ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม 
    - ประเมินโดยผรวมชนเรียน และผรวมงาน 
    - ประเมินตนเองกอนและหลังการเรียนในรายวิชาตาง ๆ และเมื่อจบหลักสูตร 
    - ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทกัษะในการวิเคราะห การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) สามารถใชเทคนิกทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล ในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
    (2) สามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร  การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง เพ่ือการดําเนินการทางวิชาชีพสัตวแพทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    (3) สามารถใชภาษาไทยและอังกฤษในการสื่อสารได 
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2.5.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสือ่สาร และ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - การสอนในรายวิชา 
    - ฝกการคํานวณภายใตการชี้แนะของอาจารย จากการรักษาสัตวปวยในโรงพยาบาลสัตว 
    - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพ 
    - การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning 
    - การเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลในรูปแบบตาง ๆ 
    - ฝกใหนําเสนอผลงานจากการคนควาดวยตนเอง 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวเิคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    - ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา 
    - ประเมินจากการผลการนําเสนอผลงาน 
    - ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.6 ทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย  
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทกัษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 

    (1) สามารถประยุกตใชความรูพื้นฐานและความรูทางวิชาชีพการสัตวแพทย ในการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยขั้นพื้นฐาน 
    (2) สามารถทําหัตถการทางดานสัตวแพทย ไดแก วิธีการเชิงตรรกะในการซักประวัติ การบังคับ
สัตว การชันสูตรโรคสัตว การใชเครื่องมือทางหองปฏิบัติการและคลินิก  การใชเทคนิคทางอายุรกรรม 
ศัลยกรรม และเวชกรรมอื่นๆ ไดอยางถูกตอง 
    (3) สามารถบันทึก แปลผลและวิเคราะหผลการตรวจทางคลินิกและทางหอง ปฏิบัติการ  

2.6.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 
- ฝกการซักประวัติ การตรวจรางกาย และเทคนิกตางๆในการวินิจฉัยและรักษาโรคสัตวรายตัว ใน

รายวิชาปฏิบัตติางๆ  
- ฝกวิเคราะหและแปลผลทางหองปฏิบัติการ การเสนอรายงาน 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.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (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 
 - ทบทวนและวิเคราะหจากผลงานการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 
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 หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 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 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอื่นๆ  
  -การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  - การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เร่ือง 

 

 
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.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
            คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรจากคณะ โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ คาใชจายใน
การพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

2.2  การบริหารงบประมาณทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
          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 
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 ภาษาตางประเทศ   จํานวน 11 รายการ 
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 
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- ฐานขอมูลวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ มหาวิทยาลัยของไทย 
- 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                   จํานวน       21 รายการ 
ภาษาตางประเทศ   จํานวน       10 รายการ 

3. ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Database) จํานวน 5 ฐานขอมูล 
- ACM Digital Library 
- H.W.Wilson 
- ISI Web of Science 
- PUBMED 
- SciFinder 
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  จํานวน 3 ฐานขอมูล 
- 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 
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- Digital Dissertation 
- วิทยานิพนธไทย Online 
- วิทยานิพนธฉบับเต็ม 
ฐานขอมูลซีดี-รอม  จํานวน 6 ฐานขอมูล 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

ใชงานในรายวิชาที่สอน แลวรายงานตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3.  การบริหารคณาจารย 

 3.1 การรับอาจารยใหม  
การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของ

กับการบริหารงานบุคคล 
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

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

 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
ไมมีอาจารยพิเศษที่สอนประจําหลักสูตร 

4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรนี้ มีความจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหนาที่ 
สัตวแพทย นักเทคนิกการแพทย และพนักงานวิทยาศาสตร ที่มีความสามารถในทางสัตวแพทย ตรวจวินิจฉัยโรค
ทางหองปฏิบัติการ ซึ่งรวมไปถึงพื้นฐานในการเลือกตัวอยาง การเก็บตัวอยาง เพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
เปนตน 
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4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตัิงาน  
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดําเนินการโดยการใหเขารับการฝกอบรม การทัศน

ศึกษา การทําวิจัยรวมกับอาจารย การผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ทําหนังสือคูมือหองปฏิบัติการ คูมือปฏิบัต
งาน 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนําแกนักศึกษา 
5.1 การใหคําปรกึษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศกึษา  

- อาจารยประจํารายวิชากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ สําหรับแตละชนิดสัตว 
- คณะ/มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนาการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพแกนักศึกษากอนจบ

การศึกษา 
5.2 การอุทธรณของนกัศึกษา  

  - การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 946/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการขออุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ (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.   การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธผิลของการสอน  
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  

   - การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 
   - การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการเรียน
แตละรายวิชา 
   - การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 
   - การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุม
รายวิชา 
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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 
   4.1 อาจารยประจําวิชา 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    แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก สาขาวิชาสัตวเล้ียง 

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะทางวิชาชีพสัตว
แพทย 

 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
710 771 การบริหารโรงพยาบาลสัตว                 
710 890 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการ
สัตวแพทย 

                

710 891 สัมมนาทางสัตวแพทย 1                 
714 751 คลินิกพยาธิวิทยาสัตวเล้ียง                 
715 711 คลินิกสูติศาสตรสัตวเลี้ยง                 
715 712 คลินิกศัลยกรรมสัตวเลี้ยง                 
715 713 คลินิกศัลยกรรมออรโทพิดิกสสัตวเลี้ยง                 
715 714 การถายภาพรังสีและการบันทึกดวยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง 

                

717 751 คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง 1                 
717 752 คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง 2                 

 717 715 คลินิกพิเศษโรคระบบสืบพันธุในสัตวเล้ียง                 
715 716 คลินิกพิเศษโรคตาในสัตวเลี้ยง                 
717 711 คลินิกพิเศษโรคผิวหนังในสัตวเลี้ยง                 
717 712 คลินิกพิเศษโรคหัวใจรวมหลอดเลือดในสัตวเลี้ยง                 
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รายวิชา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะทางวิชาชีพสัตว
แพทย 

 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

717 713 คลินิกพิเศษโรคระบบประสาทในสัตวเลี้ยง                 
717 714 คลินิกพิเศษทางอายุรกรรมในมา                 
717 715 คลินิกพิเศษางศัลยกรรมในมา                 
717 716 คลินิกพิเศษโรคระบบสืบพันธุในมา                 
717 717 คลินิกพิเศษสัตวเล้ียงชนิดแปลก                 
717 718 คลินิกพิเศษโรคเน้ืองอกในสัตวเลี้ยง                 

 



29 
 

ผลการเรียนรู 
 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
(2) มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในสถาบันและประเทศชาติ 
 

2. ดานความรู 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญ

เกี่ยวกับการวินิจฉัยและรักษาโรคในสัตวเล้ียงและสัตวแปลก และสามารถ
นํามาประยุกตในการปฏิบัติงานทางคลินิก  

(2) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ รวมถึงงานวิจัยที่มี
ผลกระทบตอการพัฒนาความรูใหมหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ  

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถวางแผน และคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองค
ความรูทางวิชาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของและวิชาชีพ 

(2) สามารถสืบคน ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูล
ตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถทํางานรวมเปนทีม เปนสมาชิกท่ีดีของกลุม และมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค 

(2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา และผูตามในการผลักดันใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงที่ดีในกลุมปฏิบัติงาน 

(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นได 

 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใชเทคนิกทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
(2) สามารถเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การ

แสวงหาความรูดวยตนเอง เพ่ือการดําเนินการทางวิชาชีพสัตวแพทยได
อยางมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 

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  



30 
 

 

ภาคผนวกที่ 2   ประวัตอิาจารยประจําหลกัสูตร 
 
1. นางสาวฟานาน สุขสวัสดิ์ 
 ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย ระดับ 9 

ประวัตกิารศึกษา 
สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2533 

MS. (Microbiology) Louisiana State University, Baton 
Rouge, U.S.A. 

พ.ศ. 2538 

Ph.D. (Comparative 
Biomedical Sciences) 

North Carolina State University, 
Raleigh, U.S.A. 

พ.ศ. 2543 

ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน 
1. จิราพร สุขสวัสดิ์. 2543.  โรคตดิเชื้อในสุนัข.  ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน. 108 หนา.  
2. จิราพร สุขสวัสดิ์. 2543. โรคในระบบทางเดินปสสาวะ.  ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตว

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน. 108 หนา.   
บทความทางวิชาการ 
1. จิราพร สุขสวัสดิ์ .  2544.  Update on Canine Ehrlichiosis.  การประชุมวิชาการบําบัดโรคสัตว

เล้ียงครั้งที่ 7. สมาคมผูประกอบการบําบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย 25-27 กรกฎาคม 
2544.  กรุงเทพมหานคร. 

2. จิราพร สุขสวัสดิ์. 2545. สถานการณของโรคติดเช้ือเออรลิเชียในคนและสัตวในประเทศไทย. 
วารสารสัตวแพทยมหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 12. กรกฎาคม-ธันวาคม 2545. 

งานวิจัย 
1. Suksawat, J. and Senior, D.  1995. The effect of oral medication with cranberry 

juice extract on the ability of urine to inhibit bacterial adherence to 
canine uroepithelial cells. Presented in ACVIM conference, San Antonio 
Texas. 

2. Suksawat, J., Chomel, B., Hegarty, B.A. and Breitschwerdt, E,B. 2002.  Western 
immunoblot analysis of the immunologic response of dogs to 
Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii antigens. Accepted for publication 
in J Clin Microbiol. 

3. Suksawat, J., Hegarty, B.C. and Breitschwerdt, E.B. 2000.  Seroprevalence of 
Ehrlichia canis, Ehrlichia equi and Ehrlichia risticii in sick dgs from North 
Carolina and Virginia. J Vet Intern Med. 14(1): 50-55. 

4. Suksawat, J., Pitulle, C., Arraga-Alvarado C, Madrigal, K.,  Hancock, S.I.,   Nilkumhang, 
P. and Breitschwerdt, E.B.  2001.  Coinfection with three Ehrlichia species 
in dogs from Thailand and Venezuela with emphasis on consideration of 
16S ribosomal DNA secondary structure.  J Clin Microbiol. 39(1):90-3. 
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5. Suksawat, J., Xuejie, Y., Hancock, S.I., Hegarty, B.C., Nilkumhang P. and 
Breitschwerdt, E.B.  2001.  Serologic and molecular evidence of co-
infection with multiple vector-borne pathogens in dogs from Thailand. J 
Vet Intern Med.15(5):453-62. 

 
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  15 ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
   717423  อายุรศาสตรสัตวเลี้ยง  
   717542  คลีนิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย  
   717591  สัมมนา  
   717421  อายุรศาสตรทั่วไ ปทางสัตวแพทย  
   717422  ปฏิบัติการอายุรศาสตรทั่วไ ป   
   717541  คลินิกทางอายุรศาสตรสัตวแพทย  
   717644  คลินิกทางอายุรศาสตร  
   717692  ปญหาพิเศษ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรน้ี) 

717 751 คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง 1   
717 752 คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง 2                                                      

 
2. นายสุทธิศกัดิ์  นพวิญูวงศ  

ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย  ระดับ 9 
 ประวัตกิารศึกษา 

ปริญญา ชื่อสถาบันการศึกษา ปที่จบ 
 สัตวแพทยศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
1. สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ. 2543.  การศึกษาสถาบัน ตอนที่ 1  : งานของบัณฑิตสัตวแพททย   

มข. รุนที่ 6 และ7. นําเสนอในการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย ครั้งที่ 25  ระหวาง 
วันที่  27-29 ตุลาคม 2542   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนช้ัน     กรุงเทพ 

2. สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ, จิรศักดิ์ สุทัศนะจิดา และพนิดา สังฆพันธ.  2542.  การหางานทํา 
ของบัณฑิตสัตวแพทย มข. รุนที่ 6 วารสารสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ป 
ที่ 8 ฉบับที่  3  ก.ย.-ธ.ค.42 

3. พนิดา สังฆพันธ., จิรศักดิ์ สุทัศนะจิดา ประภาพร ตั้งธนธานิชและ สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ.  
2543. ความพึงพอใจเก่ียวกับระบบการประเมินความดีความชอบ ประจําปของขาราช  
การ สาย ก      คณะสัตวแพทยาสตร ม.ขอนแกน วารสารการบริหารและพัฒนาบุคคล มข. ปที ่
3   ฉบับที่ 7   หนา 10- 16  
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4. สุธิดา วิริยาเมธาโรจน และ สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ. 2543.      เปรียบเทียบการกระจายของ 
เม็ดเลือดขาวในสุนัขที่ตื่นเตนและเครียด.  เสนอผลงานแบบโปสเตอร ในการประชุม 
วิชาการสัตวแพทยศาสตร มข. ครั้งที่ 2  ระหวางวันที่ 25-27 มกราคม 2544  หนา 92- 
99 

5. สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ, จิรศักดิ์ สุทัศนะจิดา และประภาพร ตั้งธนธานิช. 2544  การวิจัย
สถาบัน ตอนที่ 3  สถานะภาพและประเภทงานของบัณฑิตสัตวแพทยหญิง  คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นําเสนอโปสเตอร ประชุมวิชาการสัตวแพทยและการเลี้ยง
สัตว ครั้งที่ 27  ระหวางวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2544  โรงแรมโซฟเทลเซ็นทรัล พลาซา   
กรุงเทพฯ 

6. สมบูรณ  แสงมณีเดช  , นราพล บุญศักดิ์  , เจษฎา  แถวเนิน, บุญสง  พูนดังหวัง, สุธิดา วิริยา 
เมธาโรจน และ สุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ.  2544.      เปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา คลอโรค
วินและอารติซูเนตในการรักษาโรคมาลาเรียไก. นําเสนอโปสเตอร ประชุมวิชาการสัตว แพทยและ
การเล้ียงสัตว ครั้งที่ 27  ระหวางวันที่  24-26  พฤศจิกายน  2544  โรงแรม โซฟเทลเซ็นทรัล 
พลาซา    กรุงเทพฯ 

หนังสือและเอกสารประกอบการสอน 
1. สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ. 2540.   เอกสารประกอบการสอนพยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตว

แพทย  เร่ือง  ระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือด.   ขอนแกน : คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2. สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ. 2540. เอกสารประกอบการสอน พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตว
แพทย   เร่ือง ระบบอวัยวะสืบพันธุเพศเมีย-ผู. ขอนแกน :  คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ. 2540. เอกสารประกอบการสอน คูมือปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกทาง
สัตวแพทย. ขอนแกน :  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

4. สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ. 2541. เอกสารประกอบการสอนพยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย. 
เร่ือง การทดสอบหนาที่ของไต. ขอนแกน :  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน. 

5. สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ. 2543. เอกสารประกอบการสอนพยาธิวิทยาคลินิก ทางสัตวแพทย. 
เร่ือง โลหิตวิทยาและการแปรผลคาเลือด. ขอนแกน :  คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

บทความทางวิชาการและรายงานสัตวปวย 
1. สุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ.  2539 .โรควัวบา(Bovine Spongiform Encephathy : BSE).วารสาร

สัตวแพทยศาสตร มข. ปที่ 6 ฉบับที่ 2  หนา 48-53 
2. สิริจขร ตังควัฒนา, ประสาน ตังควัฒนา, สุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ. และประจักษ พัวเพิ่มพูล 

ศิริ  2543. รายงานสัตวปวย : เนื้องอกของกลามเน้ือเรียบในมดลูกชางเอเชีย. วารสาร 
สัตวแพทยศาสตร มข. ปที่ 10 ฉบับที่ 1-2 หนา 55-61 

ประสบการณการสอนระดับอุมศึกษา 21  ป 
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ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตร ี

        714 311    พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย   
        714 412    พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย 
      714 413    พยาธิวิทยาคลินิกวิทยาทางสัตวแพทย  

714 551   การปฏิบัติคลินิกทางพยาธิวิทยา 1 
714 652    การปฏิบัติคลินิกทางพยาธิวิทยา 2 
714 653     การปฏิบัติคลินิกทางพยาธิวิทยา 3 

        718 551      ปฏิบัตคิลินิก I           
       718 612      ปฏิบัตคิลินิก 2 
    718 613      ปฏิบัตคิลินิก 3 

ระดับบณัฑิตศกึษา (หลกัสูตรนี้) 
714 751 คลินิกพยาธิวิทยาสัตวเลี้ยง                

 
3. นางสาวดวงเดือน แกนคางพล ู

ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8 
ประวัตกิารศึกษา 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2537 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2541 
(สาขาศัลยศาสตรทางสัตวแพทย) 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ 
1. ดวงเดือน แกนคางพลู.  2541.  พยาธิตัวจี๊ดไชทะลุกระเพาะอาหารในแมว.วารสารสัตวแพทย

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว.10(1-4): 22-28.  
2. ดวงเดือน แกนคางพลู. 2545.  นิ่วในไตสุนัข : รายงานสัตวปวย. วารสารสัตวแพทยผูประกอบการ

บําบัดโรคสัตว.14(2): 11-23.  
ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 15  ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
715 411    ศัลยศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย 
715 421    รังสีวิทยาทางสัตวแพทย 
715 412    ศัลยศาสตรสัตวเล็ก  
715 413    ศัลยศาสตรออรโธปดิกซ 
715 431    การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตรสัตวเล็ก 
715 533    การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร 2 
715 534    การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร 3 
715 635    การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร 4 
715 636    การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร 5 

ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรน้ี) 
715 712 คลินิกศัลยกรรมสัตวเล้ียง                    
715 713         คลินิกศัลยศาสตรออรโทพีดิกสสัตวเล้ียง        
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4 นางพิมชนก  สุวรรณธาดา 
ตําแหนงทางวิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
ประวัตกิารศึกษา :  

  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต       มหาวิทยาลัยขอนแกน                  2536 

ผลงานทางวิชาการ 
1. นงเยาว สุวรรณธาดา, พงษธร สุวรรณธาดา, จันทรฉาย อรุณยะเดช, นํ้าฟา เฟองบุญ และ 
เสาวนีย ยศสอน. 2545. การศึกษาเปรียบเทียบระดับการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเกล็ดเลือดและ
ไฟบริโนเจนกอนและหลังการรักษาดวย Melarsomine Dihydrochloride. วารสารสัตว
แพทยศาสตร มข. 12(1): 112-118. 
2. นุสรา สุวรรณโชติ  นงเยาว สุวรรณธาดา   อารยาพร มคธเพศ   พิทยา พาภิรมย  พิทัย กาญบุตร 
และ พิสิทธิ์   สุวรรณโชติ.  2547. การศึกษาเบื้องตน: คาโลหติวิทยาของสุนัขปกติในจังหวัด
ขอนแกน. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 14(2): 30-38. 

 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  19 ป 
ภาระงานสอน 

   ระดับปริญญาตร ี
717  421    อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย     
717  422    การปฏิบัติทางคลินิกอายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย           
717  423   อายุรศาสตรสัตวเลี้ยง       
717  527   อายุรศาสตรสัตวน้ําและสัตวปา   
717  531   การจัดการทางสัตวแพทย      

   717  541  การปฏิบัติคลินิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 1   
   717 542 การปฏิบัติคลินิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 2   
   717 644  การปฏิบัติคลินิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 4   
   717  645  การปฏิบัติคลินิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 5   
   717  591   สัมมนา        
   717 692   ปญหาพิเศษ         

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   717 751 คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง 1     
   710 772 คลินิกพิเศษสัตวเลี้ยง      
   717 752 คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง 2     
 
5  นางสาวทรรศิดา  พลอยงาม 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย ระดับ 7 
ประวัตกิารศึกษา  
 สพ.บ. (เกียรนิยม)   มหาวิทยาลัยขอนแกน   2539 

 Cert. (Distance education program in small animal internal medicine) 
      University of Sydney, Australia 2542 
 MS (Molecular Vet Biociences) University of Minnesota USA  2548 
 PhD (Comparative and molecular biosciences) 
      University of Minnesota USA  2551 



35 
 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยตีพิมพ 
1. Smith SA, Tobias AH, Fine MA, Christine AJ, Ployngam T. Corticosteroids-

associated congestive heart failure in 12 cats. Intern J Appl Res Vet Med 2004; 2: 
159-170. 

2. Ployngam T, Tobias AH, Smith SA, Torres SMF, Ross SJ. Hemodynamic effects of 
Methylprednisolone administration in cats. Am j Vet Res 2006; 67: 583-587. 

3. Sharkey LC, Ployngam T, Tobias AH, Torres SM. Effects of a single injection of 
methylprednisolone acetate on serum biochemical parameters in 11 cats. Vet 
Clin Pathol. 2007; 36(2):184-7. 

4. Ployngam T and Collister JP.  The intact median preoptic nucleus is necessary for 
chronic angiotensin II induced hypertension. Brain Research 2007; 8 (1162): 69-75.  

5. Ployngam T and Collister JP. Role of the median preoptic nucleus in chronic 
anigiotensin II induced hypertension. Brain Research 2008; (1283): 75-84. 

6. Ployngam T and Collister JP. Role of the median preoptic nucleus on chronic  
hypotensive effect of losartan.  The manuscript is accepted and in press at the 
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. 

7. Ployngam T and Collister JP. Role of the median preoptic nucleus in arterial 
pressure regulation and sodium and water homeostasis during high dietary salt 
intake. The manuscript is submitted to the Clinical and Experimental 
Pharmacology and Physiology. 
 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  7 ป 

ระดับปริญญาตร ี
717  423   อายุรศาสตรสัตวเลี้ยง       

   717  541  การปฏิบัติคลินิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 1   
   717 542 การปฏิบัติคลินิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 2   
   717 644  การปฏิบัติคลินิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 4   
   717  645  การปฏิบัติคลินิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 5   
   717  591   สัมมนา        

ระดับบณัฑติศึกษา (หลักสตูรนี้) 
710 772 คลนิิกพิเศษสัตวเลี้ยง      

   717 752 คลนิิกอายุรกรรมสตัวเลี้ยง 2   
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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  

ภาคผนวกที่ 4 
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ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไมขัด
หรือแยงกับระเบียบนี ้

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 
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9.2 การจัดแผนการศกึษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด
จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวา  9  หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

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 แตถาเปด
สอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ใหนักศึกษาเลือกศึกษาไวดวย 

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 ้
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แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปรญิญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตอง
ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

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 และมีการดําเนนิการควบคุม
มาตรฐาน คุณภาพ และจัดทํารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
อยางนอยแตละหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองปละหนึ่งครั้ง เสนอตอคณบดีตนสังกัดพรอมสงสาํเนา
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 
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16.3  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหนาที่อื่นทีเ่กี่ยวของ 

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
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เปนไปตามที่คณะกําหนดองคประกอบและอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร      หลักสูตรดังกลาว 
ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด 

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 
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ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต   ตามที่
หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอืน่เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

 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 
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32.1.1  การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 

32.1.2  การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

31.2  การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกต ิ

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 
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หมวดที่ 7 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขอ 36 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
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 ้
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(1) นักศึกษาไมสามารถเขาสอบโดยเหตุสุดวิสัยหรือ 

(2)  นักศึกษายังปฏิบัติงานไมครบเกณฑตามที่ผูสอนกําหนด  
ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ  

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)) 
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ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณ ี

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

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตอง
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  
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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 

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)  
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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
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 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพือ่ขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 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 



51 
 

58.3  ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรีแหง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ใหมีผลตั้งแต
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 
 

หมวดที่  10 

สถานภาพของนักศึกษา 

ขอ 59 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 
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 
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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 

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 
 

  



53 
 

 
 

 
 

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 ดังนี้ 

 
องคประกอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตว

แพทยคลินิก   สาขาวิชาสัตวเลี้ยง 
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 ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการเพ่ือใหหลักสูตร
และรายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนมีความทันสมัย คุณภาพและไดมาตรฐาน ตอบสนองเปาหมายการผลิต

บัณฑิตที่มคีุณลักษณะที่กําหนด  
1.1 คุณภาพ
ของหลักสูตร 

1.1.1 
 

หลักสูตรไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง
ใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดงานและสังคม ความ
เปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการ 

เปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค และเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ตามระยะเวลาที่กําหนดทุก 5 ป กรณี

หลักสูตรปรับปรุง) 

- รายงานขอมูล
หลักสูตรแตละป

การศึกษา 

- สํานักบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 

 

2.  การนําหลักสูตรไปใช หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการเพื่อใหกระบวนการจัดการ
หลักสูตร การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งปจจัยหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนไป

ตามเปาหมาย ที่กําหนด 
2.1 คุณภาพ

ของการ
บริหาร

หลักสูตร 

2.1.1 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
องคประกอบ คุณสมบัติ จํานวน และ
อํานาจหนาที่ตามเกณฑมาตรฐานและ

ระเบียบที่เกี่ยวของ 

-  รายชื่อคณะกรรม 
การบริหารหลักสูตร 

พรอมคุณวุฒิ 
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 : จํานวน
ประกาศรับ : จํานวนผูรายงานตัวเขา

ศึกษา 
(กรณีไมแยกสาขาใหใชคาเฉล่ียของ
การรับในทุกสาขาน้ันเชน 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) 

(กรณีไมแยกสาขาใหใชคาเฉล่ียของ
การรับในทุกสาขาน้ันเชน วิศวกรรม

ทั่วไป เกษตรทั่วไป) 

-  GPA ของ
ผูรายงานตัวเขา

ศึกษา 
- จํานวนผูรายงาน

ตัวเขาศึกษา 

- สํานักบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 

- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หนวยงาน 
(กรณีโครงการ
พิเศษ และรับ

เอง) 
2.2.3 

 
 

คาเฉลี่ยคะแนนผลการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษของผูเขาศึกษาในแตละ

ป  
(กรณีไมแยกสาขาใหใชคาเฉล่ียของ
การรับในทุกสาขาน้ันเชน 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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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

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 
 

จํานวนอาจารย ผูเช่ียวชาญชาว
ตางประเทศที่เปนผูสอน เชิญมาสอน 
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ และมาปฏิบัติงาน

อื่นๆ ในหลักสูตร 

- จํานวนอาจารย
ชาวตางประเทศ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

2.3.5 
 

จํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่
ตีพิมพหรือเผยแพรในวารสาร และ/
หรือเสนอในการประชุมวิชาการ ตอ

จํานวนอาจารยในหลักสูตร  

- จํานวนผลงาน
วิชาการและวิจัยที่
ตีพิมพหรือเผยแพร 
และ/หรือเสนอใน
การประชุมวิชาการ  
- จํานวนอาจารยใน

หลักสูตร  

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 

2.3.6 
 

จํานวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือ
ตํารา และสื่อการสอนที่ผลิตโดย
อาจารยในหลักสูตร ตอจํานวน

อาจารยทั้งหมด 

- จํานวนผลงาน
(เรื่อง) 

- จํานวนอาจารยใน
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 

2.3.7 
 

รอยละของอาจารยที่ไดรับเชิญใหเปน
กรรมการในวิชาชีพ กรรมการ

วิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิดาน
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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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

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

ประสงค ที่ดําเนินการในระดับ
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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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

3.1  คุณภาพ
ของบัณฑิต 

3.1.1 
 

รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเขาศึกษา
ในปการศึกษาหนึ่งๆ 
- จํานวนนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของ
หลักสูตรในแตละรุน

ปการศึกษานั้น 

สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

 3.1.2 
 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอใน
ระยะเวลา  12 เดือนหลังจบการศึกษา 

(และการไดงานทําตรงสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา และการไดรับ

เงินเดือนเร่ิมตนตามเกณฑ) 

- 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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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน
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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 

ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําขอมูลและรายงานผลการจัดการหลักสูตรตามองคประกอบและตัวชี้วัด
ที่กําหนดขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ระบุวา “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบให

ขอมูล” โดยการกรอกขอมูลในแบบฟอรมในระบบออนไลนผานเว็บ http://gsmis.gs.kku.ac.th/curriculum 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัสสําหรับ Login และ Password ใหผูรับผิดชอบแตละหลักสูตรดําเนินการ  

เพ่ือใหการดําเนินการประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ปฏิทินการดําเนินการ ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกสิ้นปการศึกษา โดยทุกหลักสูตร
จะตองจัดทําขอมูลและรายงานผลการประเมินภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมของทุกป  

2. หนวยงานรับผิดชอบ ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยกลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ เปน
หนวยงานกลางในการประสานงาน รวบรวมขอมูลและรายงานผลการจัดการหลักสูตรแตละ

หลักสูตร และจัดทําสรุปรายงานการประเมินผลการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
3. การจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสูตรตามระบบนี้ ใหถือเปนความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร ซึ่งคณะ/หนวยงานจะตองดําเนินการแตงตั้งใหทุก
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางเปนทางการคณะ/หนวยงานอาจกําหนดระบบ
หรือกลไกการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสูตรในแตละคณะ/หนวยงาน 

เพ่ือประโยชนในการกํากับติดตามและปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรได 
4. ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการจัดการแบบโครงการพิเศษ ใหจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสูตร

โครงการพิเศษ แยกออกจากการจัดการหลักสูตรในระบบปกติ ทั้งน้ี เปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548  นอกจากน้ี 
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หลักสูตรโครงการพิเศษตองจัดทํารายงานการตรวจสอบบัญชีเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบฯ ดังกลาวดวย 

 
การนาํผลการประเมินการจัดการหลกัสูตรไปใช 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรตามระบบนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริม กระตุนและกํากับติดตามให
ผูรับผิดชอบการจัดการหลักสูตรแตละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ไดมีการสํารวจตนเอง และตระหนักถึงความ

จําเปนและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร และเปาหมายการผลิตบัณฑิตที่กําหนด ดังนั้นในระยะแรกนี้จะไมมีการกําหนด

เกณฑการประเมินและการจัดอันดับคุณภาพของการจัดการหลักสูตร อยางไรก็ตาม จะมีการรายงานขอมูลผล
การประเมินเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร   และการวางแผนการผลิตบัณฑิตและการจัดการ

หลักสูตรในสาขาวิชาน้ันๆในอนาคต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะ/หนวยงานอาจพิจารณาใช
เกณฑการประเมินและใหคะแนนของ สมศ., กพร., สกอ. เพื่อประเมินหลักสูตรของตนเองได ซึ่งจะทําใหทราบ

สถานะของหลักสูตรและเปรียบเทียบกับหลักสูตรอ่ืนๆ ได 



69 
 

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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ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตทางสัตวแพทยคลนิิก 

สาขาวิชาสัตวเลี้ยง 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
ระดับความพึงพอใจของผูใชับัณฑิต 

คุณลักษณะของบัณฑิต ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

1) ดานความรูทางวิชาการ/วิชาชีพ 

1.1 มีความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาวิชาทีเ่รียน 70 30   

1.2  มีทักษะในการปฏิบัติงานใหไดคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 70 30   

1.3 มีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 40 50 10  

1.4 ความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาอยางมีเหตุผล 60 30 10  

1.5 คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติได 60 40   

2) ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 

2.1 มีความรูความสามารถในสาขาทีเ่รียนขั้นพื้นฐาน เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน 

60 40   

2.2 มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ 40 40 20  

2.3 มีความรูความสามารถในการสื่อสาร 80 20   

2.4 มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษขัน้พื้นฐาน 20 40 40  

2.5 มีความสามารถในการทํางานเปนทีม 50 30 20  

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ     

3.1 มีความรับผิดชอบตอหนาที ่ 80 20   

3.2 มีความซื่อสัตย สุจริต 90 10   

3.3 มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และสูงาน 70 30   

3.4 มีความเสียสละ อุทิศตน และเห็นแกประโยชนสวนรวม 80 20   

3.5 ใหเกียรติและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 70 30   

 
ลักษณะเดนของบัณฑิตที่ถูกประเมิน 
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพมากกวาบัณฑิตที่จบ สพ.บ. อยางเดียว 
2. มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพมากกวาบัณฑิตที่จบ สพ.บ. อยางเดียว 
3. มีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูใหม ๆ 
 
บัณฑิตที่ถูกประเมินควรพิจารณาและปรับปรุงเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังน้ี 
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1. ควรมีการพัฒนาในเร่ืองการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
2. ควรมีการพัฒนาในเร่ืองหัตถการทางสัตวแพทยที่ซับซอน รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานดาน

ศัลยกรรม 
3. ควรมีการพัฒนาบัณฑิตเร่ืองการดําเนินงานวิจัยทางคลินิก 

 
ความตองการและความคาดหวังที่ผูใชับัณฑติมีตอมหาวิทยาลัย 
       1. พัฒนาแหลงขอมูลทางการสืบคน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2. ใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตทางดานการวิจัยทางคลินิก 
 
การเพิ่มพูนความรูและทักษะใหแกบัณฑิต 
 1. ดานวิชาการ วิชาชีพ 
 - เพ่ิมพูนความรูทางดานคลินิกพิเศษตาง ๆ เชน คลินิกโรคตา โรคหัวใจ โรคเน้ืองอก โรคทางดาน
ฮอรโมน และโรคของสัตวแปลก 
 - เพ่ิมพูนความรูทางดานศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมเนื้อเยื่อออนที่ซับซอน และอัลตราซาวด                    
  2. ดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
 - เพ่ิมพูนความรูในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 
        3. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 - เพ่ิมพูนความรูและความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ ถามี 

1. เพ่ิมหรือขยายหลักสูตรทางดานความรูทางสัตวแพทยเฉพาะทางมากขึ้น  เชน ประกาศนียบัตร
เฉพาะทางโรคตา โรคเน้ืองอก โรคไต ศัลยกรรม หรือ อื่น ๆ 

2. เพ่ิมหรือสนับสนุนโอกาสทางดานการหางานของบัณฑิต 
3. ประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนที่รูจักในวงการวิชาชีพมากขึ้น 
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ภาคผนวกที่ 9 
ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลกัสูตรเดิม (2552) กับหลักสูตรปรบัปรุง (2555) 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยมหีนวยกิตในหมวดวิชา ดังน้ี 
 

หลักสูตรเดิม 
(2552) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(2555) 

หนวยกิต 
ที่เปลี่ยน 
แปลง 

หมวดวิชาและกลุมวิชา หนวยกิต หมวดวิชาและกลุมวิชา หนวยกิต  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

25 จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

25 - 

   หมวดวิชาบังคับทัว่ไป   3    หมวดวิชาบังคับทัว่ไป   3 - 
   หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา   22    หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา   22 - 
         กลุมวิชาบังคับ 16    หมวดวิชาบังคับทัว่ไป   16 - 
         กลุมวิชาเลือก  6    หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา    6 - 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 

หมวดวิชาบังคับทั่วไป   บังคับ 3 หนวยกิต  จากรายวิชา ดังนี้   บังคับ 3 หนวยกิต  จากรายวิชา ดังนี้  

 710 771  การบริหารโรงพยาบาลสัตว                 1(1-0-2)           
              Animal Hospital Administration 

710 771  การบริหารโรงพยาบาลสัตว                 1(1-0-2)           
              Animal Hospital Administration 

วิชาเดิม 

 710 890  การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร 
             การสัตวแพทย                               1(1-0-2) 
              Literature Analysis in Veterinary Science 

710 890  การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร 
             การสัตวแพทย                               1(1-0-2) 
              Literature Analysis in Veterinary Science 

วิชาเดิม 

  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 

หมวดวิชาบังคับ
เฉพาะสาขา 

บังคับ 22 หนวยกิต  จากรายวิชา ดังนี ้ บังคับ 22 หนวยกิต  จากรายวิชา ดังนี้ วิชาเดิม 

     กลุมวิชาบังคับ บังคับ 16 หนวยกิต  จากรายวิชา ดังนี ้ บังคับ 16 หนวยกิต  จากรายวิชา ดังนี้  

 714 751  คลินิกพยาธิวิทยาสัตวเลี้ยง                  2(0-4-2)    
             Companion Animal  Pathology Clinic 

714 751  คลินิกพยาธิวิทยาสัตวเลี้ยง                  2(0-4-2)     
             Companion Animal  Pathology Clinic 

วิชาเดิม 

 715 711  คลินิกสูติศาสตรสัตวเลี้ยง                   2(0-4-2) 
             Companion Animal  Obstetrics Clinic 

715 711  คลินิกสูติศาสตรสัตวเลี้ยง                   2(0-4-2) 
             Companion Animal  Obstetrics Clinic 

วิชาเดิม 

  715 712  คลินิกศัลยกรรมสัตวเลี้ยง                    3(0-6-3)       
             Companion Animal Surgery Clinic 

715 712  คลินิกศัลยกรรมสัตวเลี้ยง                    3(0-6-3)       
             Companion Animal Surgery Clinic 

วิชาเดิม 

 715 713  คลินิกศัลยศาสตรออรโทพีดิกสสัตวเลี้ยง  2(0-4-2) 
              Companion Animal Orthopedic Surgery Clinic 

715 713  คลินิกศัลยศาสตรออรโทพีดิกสสัตวเลี้ยง  2(0-4-2) 
              Companion Animal Orthopedic Surgery Clinic 

วิชาเดิม 

 715 714  การถายภาพรังสีและการบันทึกดวย 
             คลื่นเสียงความถี่สูง                          2(0-4-2)        
             Radiography and Ultrasonography 

715 714  การถายภาพรังสีและการบันทึกดวย 
             คลื่นเสียงความถี่สูง                          2(0-4-2)        
             Radiography and Ultrasonography 

วิชาเดิม 

  717 751  คลินิกอายุรกรรมสัตวเลี้ยง 1                3(0-6-3)       
             Companion Animal Medicine Clinic I 

717 751  คลินิกอายุรกรรมสัตวเลี้ยง 1                3(0-6-3)       
             Companion Animal Medicine Clinic I 

วิชาเดิม 

  717 752  คลินิกอายุรกรรมสัตวเลี้ยง 2                2(0-4-2)               
            Companion Animal Medicine Clinic II 

717 752  คลินิกอายุรกรรมสัตวเลี้ยง 2                2(0-4-2)               
            Companion Animal Medicine Clinic II 

วิชาเดิม 

    กลุมวิชาเลือก เลือก(ไมนอยกวา)  6  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่
จะเปดเพิ่มภายหลัง 

เลือก(ไมนอยกวา)  6  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่จะ
เปดเพิ่มภายหลัง 

วิชาเดิม 
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    กลุมวิชาเลือก 715 715  คลินิกพิเศษโรคระบบสืบพันธุในสัตวเลี้ยง  2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Companion Animal  
              Reproductive Diseases 

715 715  คลินิกพิเศษโรคระบบสืบพันธุในสัตวเลี้ยง  2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Companion Animal  
              Reproductive Diseases 

วิชาเดิม 

 715 716  คลินิกพิเศษโรคตาในสัตวเลี้ยง              2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Companion Animal  
              Ophthalmology  

715 716  คลินิกพิเศษโรคตาในสัตวเลี้ยง              2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Companion Animal  
              Ophthalmology  

วิชาเดิม 

  717 711  คลินิกพิเศษโรคผิวหนังในสตัวเลี้ยง         2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Companion Animal Dermatology 

717 711  คลินิกพิเศษโรคผิวหนังในสตัวเลี้ยง         2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Companion Animal Dermatology 

วิชาเดิม 

  717 712  คลินิกพิเศษโรคหัวใจรวมหลอดเลือดในสัตวเลี้ยง  2(0-4-2) 
            Specialty Clinic in  Companion Animal  
            Cardiovascular Diseases 

717 712  คลินิกพิเศษโรคหัวใจรวมหลอดเลือดในสัตวเลี้ยง  2(0-4-2) 
            Specialty Clinic in  Companion Animal  
            Cardiovascular Diseases 

วิชาเดิม 

 717 713  คลินิกพิเศษโรคระบบประสาทในสตัวเลี้ยง 2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Companion Animal  
              Neurological Diseases 

717 713  คลินิกพิเศษโรคระบบประสาทในสตัวเลี้ยง 2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Companion Animal  
              Neurological Diseases 

วิชาเดิม 

 717 714  คลินิกพิเศษทางอายุรกรรมในมา             2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Equine Medicine 

717 714  คลินิกพิเศษทางอายุรกรรมในมา             2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Equine Medicine 

วิชาเดิม 

 717 715  คลินิกพิเศษทางศัลยกรรมในมา              2(0-4-2)             
             Specialty Clinic in Equine Surgery  

717 715  คลินิกพิเศษทางศัลยกรรมในมา              2(0-4-2)             
             Specialty Clinic in Equine Surgery  

วิชาเดิม 

  717 716  คลินิกพิเศษโรคระบบสืบพันธุในมา         2(0-4-2)                
             Specialty Clinic in Equine Reproductive Diseases 

717 716  คลินิกพิเศษโรคระบบสืบพันธุในมา         2(0-4-2)                
             Specialty Clinic in Equine Reproductive Diseases 

วิชาเดิม 

 717 717  คลินิกพิเศษสัตวเลี้ยงชนิดแปลก  2(0-4-2) 
             Specialty  Clinic in  Exotic Animals     

717 717  คลินิกพิเศษสัตวเลี้ยงชนิดแปลก  2(0-4-2) 
             Specialty  Clinic in  Exotic Animals     

วิชาเดิม 

 717 718  คลินิกพิเศษโรคเนื้องอกในสัตวเลี้ยง        2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Companion Animal Tumor 

717 718  คลินิกพิเศษโรคเนื้องอกในสัตวเลี้ยง        2(0-4-2) 
             Specialty Clinic in Companion Animal Tumor 

วิชาเดิม 

 


