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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย หลักสูตรนานาชาต ิ 

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสัตวแพทยศาสตร 
 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

ภาษาไทย:       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย   
                    หลักสูตรนานาชาติ 
ภาษาอังกฤษ:   Doctor of Philosophy Program in Interdisciplinary Veterinary Science 
                   International Program  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (สหวิทยาการสัตวแพทย) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย):   ปร.ด. (สหวิทยาการสัตวแพทย) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Philosophy (Interdisciplinary Veterinary Science) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ):   Ph.D. (Interdisciplinary Veterinary Science) 

3. วิชาเอก 
สหวิทยาการสัตวแพทย   

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
48 (แบบ 1.1, 2.1), 72 (แบบ 2.2)หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 1.1, 2.1 และแบบ 2.2 
5.2 ภาษาทีใ่ช 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอืน่ 

หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 19/2554 
วันที่  20 กันยายน 2554 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ………. วันที่ ……………………….. 
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1ปการศึกษา 2555 



แบบ มคอ. 2 
 

2 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2556 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

1. สัตวแพทยประจําหนวยงานตางๆทั้งภาคราชการและเอกชน 
2. นักวิชาการ นักวิจัยหรืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
3. ตําแหนงงานตางๆ ที่ตองการความรูในองครวมดานสหวิทยาการสัตวแพทย 
4. ประกอบอาชีพสวนตัวที่เก่ียวของกับงานปศุสัตว 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตร 
1. นางสาวขวัญเกศ  กนิษฐานนท 310060164xxxx ผูชวยศาสตราจารย  สพ.บ. (เกียรตินิยม), M.S., Ph.D. 
         (Veterinary Epidemiology) 
2. นายพิสิทธิ์  สุวรรณโชต ิ  335080075xxxx ผูชวยศาสตราจารย  สพ.บ., Ph.D. (Physiology) 
3. นายวีรพล  ทวีนันท  345120007xxxx ผูชวยศาสตราจารย  สพ.บ., M.S., Ph.D.(Vet.  
         Parasitology) 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณหรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
          ความเจริญทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีการพัฒนากาวหนา
อยางรวดเร็วทําใหมีการคนพบวิธีใหมๆในการวินิจฉัย การติดตามและการรักษาอยางตอเนื่อง ความ
เจริญเหลาน้ีมีผลตอการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ โรคติดเชื้อ และโรคอุบัติใหมที่มีมาก
ขึ้นและคอนชางซับซอนในปจจุบัน การเปดเขตการคาเสรี และขอตกลงความรวมมือในดานการคา
และการศึกษาของประเทศอาเซียน (ONE ASEAN)ที่กําลังจะเกิดขึ้นมีผลโดยตรงตอการพัฒนาความ
เจริญในดานตางๆ ดังน้ันการพัฒนานักวิจัยที่มีความรูความสามารถทางดานวิชาการเปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่งในการพัฒนาประเทศใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  

11.2  สถานการณหรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          การเปลี่ยนแปลงดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอการจัดการดานปศุ
สัตวและผลผลิตที่มาจากสัตว กฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของซ่ึงอาจมีผลกระทบตอชุมชนและสังคม ซึ่ง
การพิจารณาดําเนินการใดๆ ของรัฐหรือเอกชนในการดําเนินการตั้งฟารมหรือโรงฆาสัตว การออก
ประกาศดานมาตรฐานสิ่งแวดลอมของฟารมปศุสัตว จําเปนจะตองมีกระบวนการศึกษาและวิจัยเพื่อ
สรางองคความรูความเขาใจและสอดคลองกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การเปดเขตการคาเสรีของประเทศในกลุมอาเซียนจะมีผลกระทบ
โดยตรงตอการคาและการประกอบการดานปศุสัตว อิทธิพลดานสังคมและวัฒนธรรมของแตละ
ประเทศจะมีการแลกเปลี่ยนและผสมผสานกันซึ่งอาจทําใหตองมีการปรับตัวในดานการบริหาร
จัดการและนโยบาย การผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติเปน
สิ่งจําเปนที่ชวยใหการพัฒนาประเทศรุดหนาและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได 
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสตูร 

       คณะสัตวแพทยศาสตรตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาและ 
เพ่ิมพูนความรูความสามารถของบุคลากรดานการสัตวแพทย ที่มีความรอบรู เขาใจในศาสตรเชิงลึก 
 จึงเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย ซึ่งเปนหลักสูตรที่เกิดจาก 
ความรวมมือจากภาควิชาตางๆในคณะฯ มีจุดประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห วิจัย ชวยพัฒนาประเทศในดานสุขภาพสัตว การเล้ียงและผลิตสัตว คณะฯมีความพรอม 
ทั้งดานคณาจารยและอุปกรณเครื่องมือที่เก่ียวของกับการศึกษา มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
และการศึกษาวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมุงเนนใหนักศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรูความเขาใจใน 
ศาสตรเชิงลึกสามารถนําไปสูวิธีการดําเนินการที่เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน  เปนการสงเสริมการ 
พัฒนาประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และสามารถผลิตงานวิจัยที่ 
มีประโยชน เปนที่ยอมรับ ทั้งสามารถนําความรูไปประยุกตใชในดานตางๆได 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบนั 
       มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายที่จะพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ เปนศูนยกลางของ 
แหลงความรูและขอมูลการวิจัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญและวิธีการ 
วิจัยหาความรูเพ่ิมเติมไดในอนาคต คณะสัตวแพทยศาสตร ไดกําหนดพันธกิจที่สอดคลองกับการ 
พัฒนาคน พัฒนางานของมหาวิทยาลัยเชนกัน การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ชวยสนับสนุนพันธกิจ 
ของสถาบันทําใหมีความกาวหนา และเกิดความรอบรูในสาขา สามารถเชื่อมโยงความรูและการ 
ประยุกตใชพัฒนาประเทศได 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กบัหลักสูตรอืน่ ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
ไมม ี

หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถปุระสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555) มุงเนนผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการดานสหวิทยาการสัตวแพทยในระดับสูงและ
มีความเปนนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถในการวิจัย การวิเคราะหและตอบ
ปญหาโดยใชองคความรูจากหลากหลายสาขาวิชา หลักสูตรมุงเนนการจัดการศึกษาและการออกแบบให
สอดคล องกับการพัฒนาขีด ค วามสามารถอย าง เต็มที่ ตามศั กยภ าพของนักศึ กษา  บัณฑิ ตแห ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน พึงเปนผูที่กอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

1.2 วัตถุประสงค 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวทิยาการสัตวแพทย  หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555)  มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคีุณสมบัตดิังนี้ 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย

และสามารถประยุกตความรูในการทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับนานาชาติได 
(2) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะกอใหเกิดการพัฒนาความรูใหม

หรือวิธีปฏิบตัิงานใหมๆในสาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทยในระดับนานาชาติได 
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม ที่จะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมี
การประพฤติปฏิบัตตินอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 
 ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
 การพัฒนาการเรียนการสอน 1. สงเสริมการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง  
 
2. สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ 

และพัฒนาทักษะดานการอาน 
การเขียน การพูด และการฟง 

3. สงเสริมการวิเคราะหบทความ
วารสารหรืองานวิจัยที่ชวย
พัฒนาทักษะในดานการคิด
วิเคราะห  

1. มีจํานวนชั่วโมงหรือหัวขอการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 

2. มีรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษหรือมีการใช
เอกสารประกอบที่เปน
ภาษาอังกฤษ 

3. มีรายวิชาสัมมนา ที่กําหนดให
นักศึกษามีการศึกษาคนควา
เอกสารทางวิชาการ และมีการ
นําเสนอผลการคนควาหนาชั้น
เรียน 

 การพัฒนานักศึกษา 1. สงเสริมนักศึกษาใหมีความเปน
ผูนําและผูรวมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ 

 
2. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม 

จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
 
3. สงเสริมนักศึกษาใหมีการ

นําเสนอผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. จํานวนกิจกรรมหรือรูปแบบการ
เรียนการสอนที่สงเสริม
นักศึกษาใหมีความเปนผูนําและ
ผูรวมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ 

2. จํานวนกิจกรรมหรือรูปแบบการ
เรียนการสอนที่สงเสริมให
นักศึกษามีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม 

3. จํานวนผลงานที่นําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศกึษา การดาํเนินการ และโครงสรางของหลกัสูตร 
1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ขอ 7 (ภาคผนวกที่ 4)หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 
1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดรูอน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548(ภาคผนวก
ที่ 4) 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมม ี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน         เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย      เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ 
ภาคการศึกษาฤดูรอน    เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 
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(1) เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 หมวด 5 ขอ 26.4 (ภาคผนวกที่ 4)หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่
ปรับปรุงใหม 

(2) เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเทา 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบและไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือมีผลงานวิชาการนําเสนอในที่ประชุมที่มี peer review หรือมีผลงาน
ตีพิมพ ในวารสารวิชาการอยางนอย 1 เร่ือง 

(3) เปนผูผานการทดสอบความสามารถด านภาษาอังกฤษ ไดคะแนน TOEFL อยางนอย 500 
คะแนน หรือไดคะแนน IELTS อยางนอย 5.5 หรือผานการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได
มาตรฐานเทาเทียมกันที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 2.1 
(1) เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 หมวด 5 ขอ 26.4 (ภาคผนวกที่ 4)หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่
ปรับปรุงใหม 

(2) เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเทา 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ และไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือมีผลงานวิชาการนําเสนอในที่ประชุมที่มี peer reviewหรือ มีผลงาน
ตีพิมพ ในวารสารวิชาการอยางนอย 1 เร่ือง หรือ 

(3) ผูที่กําลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดลงทะเบียนรายวิชาไปแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต ในโครงสราง
หลักสูตร และมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 สามารถขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเขาสู
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 ไดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 6 ขอ 35(ภาคผนวกที่ 4) 

(4) เปนผูผานการทดสอบความสามารถด านภาษาอังกฤษ ไดคะแนน TOEFL อยางนอย 500 
คะแนน หรือไดคะแนน IELTS อยางนอย 5.5 หรือผานการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได
มาตรฐานเทาเทียมกันที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 2.2 
(1) เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 หมวด 5 ขอ 26.4 (ภาคผนวกที่ 4)หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่
ปรับปรุงใหม 

(2) เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาไดแก สัตวแพทยศาสตร 
วิทยาศาสตร สัตวศาสตร ชีววิทยา พยาบาลศาสตร เทคนิคการแพทย เทคนิคการสัตวแพทย 
และสาธารณสุขศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นชอบทั้งน้ีตองสําเร็จการศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป 

(3) ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร 
และ 3.00 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นๆ หรือ 

(4) เปนผูสําเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และมีประสบการณการเปนอาจารยผูสอนใน
คณะสัตวแพทยศาสตร อยางนอย 1 ป 

(5) เปนผูผานการทดสอบความสามารถด านภาษาอังกฤษ ไดคะแนน TOEFL อยางนอย 500 
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คะแนน หรือไดคะแนน IELTS อยางนอย 5.5 หรือผานการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได
มาตรฐานเทาเทียมกันที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรอาจมีปญหาดานการปรับตัวใหเขากับระบบการศึกษา และในการใช

ชีวิตประจําวัน  ดานอาหารการกิน  
2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1. ใหคําปรึกษาในดานการลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่สงเสริมทักษะ และพื้นฐานการเรียนรู 
2. อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่สอดสองดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา 
3. จัดใหมีการพบปะพูดคุยระหวางนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอ 
4. มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษาพรอมการแนะนําการเรียน 
5. จัดใหมีนักศึกษาไทยชวยดูแลและใหคําแนะนํานักศึกษาตางชาติในชวงแรกๆ จนปรับตัวได  

2.5 แผนการรบันักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศกึษา 

จํานวนนักศกึษา (คน) แตละปการศึกษาของแตละแบบการศกึษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
1.1 2.1 2.2 1.1 2.1 2.2 1.1 2.1 2.2 1.1 2.1 2.2 1.1 2.1 2.2 

ชั้นปที่ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ชั้นปที่ 2 - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ชั้นปที่ 3 - - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ชั้นปที่ 4 - - - - - - - - - - - 3 - - 3 

รวม(แตละแผน) 3 3 3 6 6 6 9 9 9 9 9 12 9 9 12 

รวมทั้งหลักสูตร 9 18 21 21 21 

จํานวนนักศกึษาที่คาด
วาจะสําเร็จการศึกษา 

- - - - - - 3 3 - 3 3 3 3 3 3 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

งบดําเนินการ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
คาธรรมเนียมการศึกษา 540,000 1,080,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 

รวมรายรบั 640,000 1,280,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 
 

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

คาใชจายเพ่ือการเรียนการ
สอน 

320,000 540,000 730,000 730,000 730,000 

คาดําเนินการ 320,000 540,000 730,000 730,000 730,000 
รวมรายจาย 640,000 1,280,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสตูร =   180,000.00บาท 
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2.7 ระบบการศกึษา 
รูปแบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 22/2550) เร่ือง การเทียบโอน 
รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2541(ภาคผนวกที่ 5)หรือ 
เปนไปตามระเบียบ/หรือประกาศฯที่จะปรับปรุงใหม 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 
แบบ 1.1  รวมตลอดหลักสูตร   48   หนวยกิต 
แบบ 2.1  รวมตลอดหลักสูตร   48   หนวยกิต 
แบบ 2.2  รวมตลอดหลักสูตร   72   หนวยกิต 
 

3.1.2 โครงสรางหลกัสูตร 
  จํานวนหนวยกิต 
  แบบ1.1 แบบ2.1 แบบ 2.2 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 48 48 72 

1)  หมวดวิชาบังคับ 3 (ไมนับหนวยกิต) 4 9 
2)  หมวดวิชาเลือก - 8 15 
3)  วิชาวิทยานิพนธ 48 36 48 
4)  วิชาการศึกษาอิสระ - - - 

 
3.1.3  รายวิชา 
     3.1.3.1  หลักสูตร แบบ 1.1 

หมวดวิชาบังคับ  
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 จะตอง

ลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ และอาจตองลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยไมคิดหนวยกิตและคาคะแนน  

     710 991   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1                     1(1-0-2) 
          Seminar in InterdisciplinaryVeterinary Articles I 
     710 992   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2   1(1-0-2) 

            Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Articles II 
     710 993   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 3   1(1-0-2) 

            Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles III 
 

  วิชาวิทยานิพนธ     48  หนวยกิต 
      710 997   ดุษฎีนิพนธ   48 หนวยกิต 

             Dissertation 
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3.1.3.2 หลักสูตร แบบ 2.1 

  หมวดวิชาบังคับ    4  หนวยกิต 
710 991   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1          1(1-0-2) 
  Seminar in Interdisciplinary  Veterinary Articles I 
710 992   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2   1(1-0-2) 
  Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles II 
710 993   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 3   1(1-0-2) 
  Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles III 
710 896   การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร 1(1-0-2) 
  Writing and Presenting Scientific Papers 
 

  หมวดวิชาเลือก (ไมนอยกวา)  8 หนวยกิต 
                    ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาอื่นที่จะเปดสอนเพ่ิมเติมในภายหลัง 

 กลุมวิชากายวิภาคศาสตร 
711 711   กายวิภาคศาสตรออรโทพีดิกสทางสัตวแพทย  3(2-3-5) 

 Veterinary Orthopedic Anatomy 
 กลุมวิชาสรีรวิทยา 
712 721   สรีรวิทยาของสัตว    3(3-0-6) 

 Animal Physiology 
 กลุมวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
713 721 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง   2(2-0-4) 

 Advanced  Veterinary Pharmacology 
713 722   พิษวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง   2(2-0-4) 

 Advanced Veterinary Toxicology 
 กลุมวิชาพยาธิชีววิทยา 
714 711   พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง  3(2-3-5) 

 Advanced Veterinary Clinical Pathology 
714 721 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-4) 

 Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 
714 722   หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร  2(2-0-4) 

 Principles of Pathogenesis in Veterinary Science 
714 731   เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย 2(1-3-3) 

 Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 
714 732   ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง   2(2-0-4) 

 Advanced in Veterinary Parasitology 
714 741   เทคนิคการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาสัตวแพทย 3(1-6-4) 

 Diagnostic Technique in Veterinary Microbiology 
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 กลุมวิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสบืพันธุ 
715 700   วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง  3 (3-0-6) 

 Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 
715 730  การสืบพันธุในโคและกระบือข้ันสูง   3 (3-0-6) 

 Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 
715 731   การสืบพันธุในสุกรขั้นสูง    3 (3-0-6) 

 Advanced Reproduction in Swine 
715 732   การสืบพันธุในแพะและแกะขั้นสูง   2 (2-0-4) 

 Advanced Reproduction in Goat and Sheep 
715 733   การสืบพันธุในมาขั้นสูง    3 (3-0-6) 

 Advanced Reproduction in Horse 
715 734   การสืบพันธุในสัตวเล้ียงข้ันสูง   3 (3-0-6) 

 Advanced Reproduction in Companion Animals 
715 740   เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง  2 (1-3- 4) 

 Advanced Techniques in Theriogenology 
715 741   เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว  3 (3-0-6) 

 Biotechnology in Animal Reproduction 
715 750   การจัดการสุขภาพฝูงโคนม       3(3-0-6) 

 Dairy Cattle Herd Health Management 
715 751   การจัดการสุขภาพฝูงสุกร          3(3-0-6) 

 Swine Herd Health Management 
715 752   โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว      3(3-0-6) 

 Reproductive System Diseases in Livestock 
 กลุมวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
716 711   โรครับจากสัตวเขตรอน       2(2-0-4) 

 Tropical Zoonotic Disease 
716 712   วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย   3(3-0-6) 

 Advanced Veterinary Epidemiology 
716 713   การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2(2-0-4) 

 Risk Analysis for Veterinary Public Health 
716 715   การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว 2(1-3-3) 

 Analysis of Residue in Foods of Animal Origin 
716 717   การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว   3(2-3-5) 
             Microbial Control in Food of Animal Origin 
716 718  พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และกฎหมายในงาน 
  สัตวแพทยสาธารณสุข         2(2-0-4)   

       Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary Public Health 
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716719    ชีวสถิติทางการสัตวแพทย             3(3-0-6) 
             Biostatistics for Veterinary Science 
716 721  การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร  2(1-3-3) 
            Analysis of Microbial in the Food Chain 
716 761   การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียทางปศุสัตว  2(2-0-4) 

 Environmental and Livestock Waste Management 
716 764  เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตวแพทยสาธารณสุข  3(3-0-6) 
           Economics and Administration of Veterinary Public Health 
 กลุมวิชาอายุรศาสตร 
717 720   เวชศาสตรคลินิกขั้นสูงทางสัตวแพทย  3(3-0-6) 

 Advanced Veterinary Clinical Medicine 
717 721   อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง    3(3-0-6) 

 Advanced Veterinary Medicine 
717 723   โรคสุกรและการจัดการฟารม   3(2-3-5) 

 Swine Diseases and Farm Management 
717 724   อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง    3(2-3-5) 

 Advanced Small Animal Medicine 
717 725   อายุรศาสตรมาขั้นสูง    3(2-3-5) 

 Advanced Equine Medicine 
717 726   อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องข้ันสูง   3(2-3-5) 

 Advanced Ruminant Medicine 
717 727   อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม  3(2-3-5) 

 Aquatic Medicineand Farm Management 
717 728   การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเล้ียง  3(2-3-5) 

 Equine Stud Farm Health Management 
717 729  เวชศาสตรการกีฬา และสรีรวิทยาการออกกําลังสําหรับมา 3(2-3-5) 

 Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 
     717 890   การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1(1-0-2) 
                     Literature Analysis in Veterinary Science 

หมวดวิทยานิพนธ     36 หนวยกิต 
     710 999   ดุษฎีนิพนธ   36 หนวยกิต 
   Dissertation 

 

     3.1.3.3หลักสูตร แบบ 2.2 
      หมวดวิชาบังคับ    9  หนวยกิต 
  710 701  สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย   3(2-3-52) 
    Statistics for Veterinary Research 
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      710 721  การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-3) 
    Experimental Design in Veterinary Medicine 
  710 991   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1   1(1-0-2) 
       Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles I 
  710 992   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2   1(1-0-2) 
           Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Articles II 

710 993   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 3   1(1-0-2) 
           Seminar in  Interdisciplinary Veterinary Articles III 
  710 896   การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร 1(1-0-2) 
    Writing and Presenting Scientific Papers 

หมวดวิชาเลือก (ไมนอยกวา)   15 หนวยกิต  
   ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่จะเปดสอนเพ่ิมเติมในภายหลัง 

   กลุมวิชากายวิภาคศาสตร 
  711 711   กายวิภาคศาสตรออรโทพีดิกสทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 

          Veterinary Orthopedic Anatomy 
   กลุมวิชาสรีรวิทยา 
  712 721   สรีรวิทยาของสัตว    3(3-0-6) 

       Animal Physiology 
   กลุมวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
  713 721 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง   2(2-0-4) 

       Advanced Veterinary Pharmacology 
  713 722 พิษวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง   2(2-0-4) 

  Advanced  Veterinary Toxicology 
   กลุมวิชาพยาธิชีววิทยา 
  714 711  พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง  3(2-3-5) 

     Advanced Veterinary Clinical Pathology 
  714 721   เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-4) 

     Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 
  714 722   หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร  2(2-0-4) 

     Principles of Pathogenesis in Veterinary Sciences 
  714 731 เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย   2(1-3-3) 

     Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 
  714 732   ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง   2(2-0-4) 

     Advanced  Veterinary Parasitology 
  714 741   เทคนิคการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาสัตวแพทย 3(1-6-4) 

     Diagnostic Technique in Veterinary Microbiology 
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     กลุมวิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสบืพันธุ 
  715 700   วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง  3(3-0-3) 

     Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 
  715 730   การสืบพันธุในโคและกระบือข้ันสูง   3(3-0-6) 

     Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 
  715 731   การสืบพันธุในสุกรขั้นสูง    3(3-0-6) 

    Advanced Reproduction in Swine 
  715 732   การสืบพันธุในแพะและแกะขั้นสูง   2(2-0-4) 

    Advanced Reproduction in Goat and Sheep 
  715 733   การสืบพันธุในมาขั้นสูง    3(3-0-6) 

    Advanced Reproduction in Horse 
  715 734   การสืบพันธุในสัตวเล้ียงข้ันสูง   3(3-0-6) 

    Advanced Reproduction in Companion Animals 
  715 740   เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง  2(1-3- 3) 

    Advanced Techniques in Theriogenology 
  715 741   เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว  3(3-0-6) 

    Biotechnology in Animal Reproduction 
  715 750   การจัดการสุขภาพฝูงโคนม   3(3-0-6) 

    Dairy Cattle Herd Health Management 
  715 751   การจัดการสุขภาพฝูงสุกร    3(3-0-6) 

    Swine Herd Health Management 
  715 752   โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว   3(3-0-6) 

    Reproductive System Diseases in Livestock 
   กลุมวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
  716 711   โรครับจากสัตวเขตรอน       2(2-0-4) 

 Tropical Zoonotic Disease 
   716 712   วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย   3(3-0-6) 

 Advanced Veterinary Epidemiology 
  716 713   การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2(2-0-4) 

 Risk Analysis for Veterinary Public Health 
  716 715   การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว 2(1-3-3) 

 Analysis of Residue in Foods of Animal Origin 
  716 717   การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว   3(2-3-5) 

             Microbial Control in Food of Animal Origin 
  716 718  พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และกฎหมายในงานสัตวแพทย 

            สาธารณสุข                                                2(2-0-4) 
    Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary Public Health 
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  716719    ชีวสถิติทางการสัตวแพทย             3(3-0-6) 
             Biostatistics for Veterinary Science 

  716 721  การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร  2(1-3-3) 
            Analysis of Microbial in the Food Chain 

  716 761   การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียทางปศุสัตว  2(2-0-4) 
 Environmental and Livestock Waste Management 

  716 764  เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตวแพทยสาธารณสุข    3(3-0-6) 
           Economics and Administration of Veterinary Public Health 

   กลุมวิชาอายุรศาสตร 
  717 720  เวชศาสตรคลินิกขั้นสูงทางสัตวแพทย  3(3-0-6) 

    Advanced Veterinary Clinical Medicine 
  717 721   อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง   3(3-0-6) 

    Advanced Veterinary Medicine 
  717 723   โรคสุกรและการจัดการฟารม   3(2-3-5) 

    Swine Diseases and Farm Management 
  717 724 อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง   3(2-3-5) 

    Advanced Small Animal Medicine 
  717 725   อายุรศาสตรมาขั้นสูง    3(2-3-5) 

              Advanced Equine Medicine 
  717 726   อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องข้ันสูง   3(2-3-5) 

    Advanced Ruminant Medicine 
  717 727   อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม  3(2-3-5) 

    Aquatic Medicineand Farm Management 
  717 728   การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเล้ียง  3(2-3-5) 

    Equine Stud Farm Health Management 
  717 729   เวชศาสตรการกีฬา และสรีรวิทยาการออกกําลังสําหรับมา 3(2-3-5) 

    Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 
  717 890   การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1(1-0-2) 
                       Literature Analysis in Veterinary Science 

     หมวดวิทยานิพนธ     48 หนวยกิต 
  710 999   ดุษฎีนิพนธ   48 หนวยกิต 

  Dissertation 
 

คําอธบิายระบบรหัสวิชา 
710 xxx         รหัสวิชากลาง ฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร 
711 xxxรหัสวิชาภาควิชากายวิภาคศาสตร 
712 xxxรหัสวิชาภาควิชาสรีรวิทยา 
713 xxxรหัสวิชาภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
714 xxx             รหัสวิชาภาควิชาพยาชีววิทยา 
715 xxx             รหัสวิชาภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ 
716 xxx             รหัสวิชาภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
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717 xxx             รหัสวิชาภาควิชาอายุรศาสตร 
ตัวเลขตัวที่ 4หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโท-เอก 
                           (ใชเลข 7 และ 8) 
ตัวเลขตัวที่ 5หมายถึง หมวดวิชายอย 
7-9   หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา และ วิทยานิพนธ 
ตัวเลขตัวที่ 6หมายถึง ลําดับที่ของวิชาในแตละหมวด 

 3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
หนวยกติ 

   แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
 710 701 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย  

Statistics for Veterinary Research 
- - 3(2-3-5) 

 710 991 สัมมนาสหวิทยาการทางสัตวแพทย 1  
Seminar in Interdisciplinary Veterinary  
Articles I 

1(1-0-2) 
ไมคิดหนวยกิต 

1(1-0-2) 
 

1(1-0-2) 
 

 71x xxx  วิชาเลือก 
Elective 

- 8 6 

 710 997 ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

9 - - 

  รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียนเรียน 9 9 10 
  รวมจํานวนหนวยกติสะสม 9 9 10 
   
 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกติ 
   แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
 710 721 การออกแบบทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร 

Experimental design in Veterinary  Medicine 
- - 2(2-0-4) 

 710 992 สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2  
Seminar in  Interdisciplinary Veterinary  
Articles  II 

1(1-0-2) 
ไมคิดหนวยกิต 

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

 71x xxx วิชาเลือก   
Elective 

- 4 9 

 710 896 การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร 
Writing and Presenting Scientific Papers 

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

 710 997 
 

ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

9 - - 

 710 998 
 

ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

- 6 - 

  รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียนเรียน 9 12 13 
  รวมจํานวนหนวยกติสะสม 18 21 23 
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 ปที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกติ 
   แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
 710 993 สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 3  

Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles III 
1(1-0-2) 

ไมคิดหนวยกิต 
1(1-0-2) 1(1-0-2) 

 710 997 ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation  

9 
(1-12) 

- - 

 710 998 ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation  

- 8 
(1-12) 

- 

 710 999 ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation  

- - 8 
(1-12) 

  รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียนเรียน 9 9 9 
  รวมจํานวนหนวยกติสะสม 27 29 32 
 
 

 
ปที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หนวยกติ 

   แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
 710 997 วดิุษฎีนิพนธ 

Dissertation 
9 

(1-12) 
- - 

 710 998 ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation  

- 8 
(1-12) 

- 

 710 999 ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation  

- - 9 
(1-12) 

  รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียนเรียน 9 8 9 
  รวมจํานวนหนวยกติสะสม 36 37 41 
 
 

 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
หนวยกติ 

   แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
 710 997 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 
9 

(1-12) 
- - 

 710 998 ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation  

- 8 
(1-12) 

- 

 710 999 ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation  

- - 9 
(1-12) 

  รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียนเรียน 9 8 9 
  รวมจํานวนหนวยกติสะสม 45 45 50 
 
 

 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หนวยกติ 

   แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
 710 997 วิทยานิพนธ 

Dissertation 
3 

(1-12) 
- - 

 710 998 วิทยานิพนธ 
Dissertation  

- 3 
(1-12) 

- 

 710 999 วิทยานิพนธ 
Dissertation  

- - 9 
(1-12) 

  รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียนเรียน 3 3 9 
  รวมจํานวนหนวยกติสะสม 48 48 59 
      



แบบ มคอ. 2 
 

16 
 

 
 

 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
หนวยกติ 

   แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
 710 997 วิทยานิพนธ 

Dissertation 
- - - 

 710 998 วิทยานิพนธ 
Dissertation  

- - - 

 710 999 วิทยานิพนธ 
Dissertation  

- - 10 
(1-12) 

  รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียนเรียน - - 10 
  รวมจํานวนหนวยกติสะสม   69 
 
 

 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หนวยกติ 

   แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
 710 997 วิทยานิพนธ 

Dissertation 
- - - 

 710 998 วิทยานิพนธ 
Dissertation  

- - - 

 710 999 วิทยานิพนธ 
Dissertation  

- - 3 
(1-12) 

  รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียนเรียน - - 3 
  รวมจํานวนหนวยกติสะสม   72 

 
3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

    710 701  สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย                 3(2-3-5) 
Statistics for Veterinary Research 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การวิเคราะหทางสถิติสําหรับตัวแปรที่มีลักษณะตอเนื่อง   การวิเคราะหความสัมพันธ
แบบเสนตรง  การวิเคราะหตัวแปรที่มีลักษณะไมตอเน่ือง  การวิเคราะหขอมูลเมื่อตัวแปรไมมี
การกระจายแบบปกติ  การวิเคราะหขอมูลที่ขาดความเปนอิสระ การวิเคราะหโอกาสที่จะรอด
ชีพ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใชทางสัตวแพทยศาสตร 

Statistical description of data in, preliminary data examination for further 
analysis, statistical analysis for continuous variables in veterinary medicine, 
linear correlation analysis, statistical analysis for discrete variables, non-
parametric test, non-independence among observations, probability of survival 
analysis, demonstration of statistical programs used in veterinary medicine. 
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       710 721  การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร              2(2-0-4) 

Experimental Design in Veterinary Medicine 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

นิยามของการทดลอง หนวยตัวอยาง การสุมตัวอยาง การออกแบบการทดลองแบบ
สุมสมบูรณในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตรการทดลองแบบเชิงตัวประกอบ การวิเคราะห
ความแปรปรวนรวมการออกแบบการทดลองแบบแยกข้ันตอน  แบบขามกลุมเพื่อการประเมิน
ผลการรักษา แบบจับคูเพื่อควบคุมปจจัยแทรกซอน และการออกแบบการทดลองแบบวัดซ้ํา
ในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร 

Definition of experiments, experimental units, sampling, 
completlyrandomized design in veterinary research, factorial design, analysis of 
covariance in veterinary research, randomized complete block design, latin 
square design, split plot design, cross-over design for treatment evaluation, 
matched pair design for controlling confounding factors, and repeated 
measurement design in veterinary research. 

 
      710 991   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1    1(1-0-2) 

Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary  Articles  I  
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การรวบรวมขอมูลและการสังเคราะหรายงานทางวิทยาศาสตร  การทบทวน
วรรณกรรมหรือผลงานวิจัยดานสัตวแพทยศาสตร   การเขียนเอกสารทางวิชาการ  การผลิต
และการใชสื่อตาง ๆ และการนําเสนอ 

Information gathering and synthesis of scientific report,  literature 
review or research in veterinary medicine, academic writing, producing and 
usage of various medias and presentation. 

 
      710 992   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2             1(1-0-2) 

Seminar in  Interdisciplinary Veterinary  Articles  II  
เง่ือนไขของรายวิชา :   ไมมี  

การนําเสนอผลงานคนควาทดลองโดยการสังเคราะหรายงานทางวิชาวิทยาศาสตร  
การทบทวนวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่มีความสัมพันธกับความรูดานสัตวแพทยเพื่อนําไปสู
การทําวิทยานิพนธ 

Class presentation of knowledge synthesized from scientific report, 
literature review or research related to veterinary knowledge leading to the 
dissertationwork. 
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      710 993   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 3    1(1-0-2) 

Seminar in  Interdisciplinary Veterinary  Articles  III 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การนําเสนอผลงาน คนควาทดลองโดยการสังเคราะหรายงานทางวิชาวิทยาศาสตร
จากการทบทวนวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่มีความสัมพันธกับความรูดานสัตวแพทย เพื่อ
นําไปสูการทําวิทยานิพนธรายงานความกาวหนาของวิทยานิพนธ 

Class presentation of knowledge synthesized from scientific report, 
literature review or research related to veterinary knowledge leading to the 
dissertation work, presentation of progress dissertation. 

 
      710 896 การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร              1(1-0-2) 

Writing and Presenting Scientific Papers 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย บทนํา วิธี
การศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ การอางอิงเอกสารและการใชโปรแกรมชวยในการอางอิง
เอกสาร การนําเสนอตาราง รูปและแผนภูมิ การเขียนกิตติกรรมประกาศและตั้งช่ืองาน การ
ใชคํายอนอกเหนือจากนี้ยังประกอบดวย การเขียนวิทยานิพนธ,การนําเสนองานดวยการ
บรรยายและแผนโปสเตอรจรรยาบรรณ สิทธิและความยินยอมในการตีพิมพ 

Writing and presenting scientific papers provide how to compose 
anintroduction; methods; results; discussion; citation and computer aid’s 
programs; preparation of table, graphic and diagram; acknowledgement; title 
and use of abbreviation). Furthermore, the coursealso providesan guidance for 
thesis writing, oral and poster presentation, ethic, right and permission of 
publication.   

 
      710 997   ดุษฎีนิพนธ      48  หนวยกิต 

Dissertation 
เง่ือนไขของรายวิชา  :  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธกอน 

การกําหนดหัวขอวิจัย วางแผนและเขียนโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัย  

Defining research problems,   designing   and   developing   a   
research   proposal,   conducting research, and writing a research report. 

 
      710 998   ดุษฎีนิพนธ      36  หนวยกิต 

Dissertation 
เง่ือนไขของรายวิชา  :  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธกอน 

การกําหนดหัวขอวิจัย วางแผนและเขียนโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัย  

Defining research problems, designing and developing a research 
proposal, conducting research, and writing a research report. 
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      710 999   ดุษฎีนิพนธ      48  หนวยกิต 

Dissertation 
เง่ือนไขของรายวิชา  :  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธกอน 

การกําหนดหัวขอวิจัย วางแผนและเขียนโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัย  

Defining research problems,   designing   and   developing   a   
research   proposal,   conducting research, and writing a research report. 

 
      711 711  กายวิภาคศาสตรออรโทพีดิกสทางสัตวแพทย               3(2-3-5) 

Veterinary Orthopedic Anatomy 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

หลักการพ้ืนฐานและการประยุกตความรูทางกายวิภาคศาสตรของระบบกลามเน้ือ
และโครงรางในสุนัขและสัตวใหญ กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของกระดูกแกนกลาง กระดูก
ขาหนา กระดูกขาหลัง และกีบ กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของกลามเนื้อลําตัว กลามเน้ือ
ขาหนา กลามเน้ือขาหลัง กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบโครงสรางขอตอขาหนาและขาหลัง 
รังสีกายวิภาคศาสตรของระบบกลามเน้ือและโครงราง กายวิภาคศาสตรการทํางานของการ
เคลื่อนที่ กลไกการเปลี่ยนแปลงของการเติบโต  กระบวนการแก และโรคที่เก่ียวของทางกาย
วิภาคศาสตรออรโทพีดิกส 

Basic and applied principles of the anatomy of the musculoskeletal 
system in the dog and large animals. comparative anatomy of axial, forelimb 
and hindlimb skeletons, and hoofs. comparative anatomy of  trunk, forelimb, 
and hindlimb muscles. comparative anatomy of forelimb and hindlimb joints. 
radiographic anatomy of musculoskeletal system. functional anatomy of 
locomotion. mechanical consequences of growth, aging, and orthopedic-
related diseases. 

 
      712 721   สรีรวิทยาของสัตว     3(3-0-6) 

Animal hysiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

หลักเบื้องตนในการศึกษา สรีรวิทยาของสัตวไดแกขบวนการควบคุมและกลไกทาง
สรีรวิทยาโมเลกุลพลังงานและขบวนการชีวสังเคราะหเยื่อหุมเซลลชองของเยื่อหุมเซลลและ
ขบวนการขนสงสารวิธีการทําการทดลองเพื่อศึกษา สรีรวิทยาในสัตว 

Basic concept in animal physiology (e.g. structural-function relationship, 
homeostasis, feedback control), molecule, energy, biosynthesis, membrane, 
channels and transport, and experimental methods for exploring physiology. 
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      713 721 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยข้ันสูง    2(2-0-4) 

Advanced Veterinary Pharmacology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

เภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรการบูรณาการและการประยุกต ขอมูลทาง
เภสัชวิทยา  เภสัชพันธุศาสตร เภสัชวิทยาเปรียบเทียบ 

Pharmacokinetics and pharmacodynamics, integration and application 
of pharmacological data, pharmacogenetics, comparative pharmacology. 

 
      713 722 พิษวิทยาทางสัตวแพทยข้ันสูง    2(2-0-4) 

Advanced Veterinary Toxicology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
  หลักการทั่วไปของกลไกความเปนพิษระดับโมเลกุล กลไกความเปนพิษตอระบบ
ประสาท  กลไกความเปนพิษตอระบบทางเดินหายใจ กลไกความเปนพิษตอระบบหัวใจและ
หลอดเลือด กลไกความเปนพิษตอระบบเลือด  กลไกความเปนพิษตอระบบภูมิคุมกันกลไก
ความเปนพิษตอระบบตอมไรทอ กลไกความเปนพิษตอตับ กลไกความเปนพิษตอไต กลไก
ความเปนพิษตอผิวหนังกลไกความเปนพิษของการเกิดมะเร็ง กลไกความเปนพิษของการเกิด
ลูกวิรูปการประเมินความเส่ียงในทางพิษวิทยา 
  Molecular mechanisms of toxicity, neurological toxicity mechanism, 
respiratory toxicity mechanism, cardiovascular toxicity mechanism, 
hematological toxicity mechanism, immunological toxicity mechanism, 
endocrine toxicity mechanism, hepatic toxicity mechanism, renal toxicity 
mechanism, integumentary toxicity mechanism, cancer toxicity mechanism, 
teratogenic toxicity mechanism, risk assessment in toxicology. 
 

      714 711  พยาธิวิทยาคลินกิทางสัตวแพทยข้ันสูง   3(2-3-5) 
Advanced Veterinary Clinical Pathology 
เง่ือนไขของรายวิชา :ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 

เทคนิคในการชันสูตรทางพยาธิวิทยาคลินิกที่ทันสมัยการแปลผลทางหองปฏิบัติการ
เพ่ือการวินิจฉัยโรค การพยากรณโรค และการรักษา  แนวความคิดประยุกตในการตรวจและ
เก็บตัวอยาง 

Modern clinical pathological technique diagnosis,   laboratory 
interpretation for diagnosis, prognosis and treatment; Applied concepts in 
examination and sample collection. 
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      714 721 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทางสัตวแพทยศาสตร      2(2-0-4) 
Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

บทนําเก่ียวกับเทคนิคทางพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยา  จุล
ทรรศนศาสตรคลินิกและการประยุกต เทคนิคทางฮิสโตเคมีและการยอมพิเศษการตรวจ
ทางอิมมูโนฮิสโตเคมีและอิมมูโนไซโตเคมี  การชําแหละระดับไมโคร(microdissection)   การ
ลําดับเนื้อเยื่อ(tissue array) และการนําไปใช   เทคนิคอื่น ๆ 

Introduction to veterinary pathology techniques,  histological 
techniques,  microscopy and its applications, histochemistry techniques and 
special stainings,  immunohistochemistry and immunocytochemistry,  
microdissection,  tissue array and its applications,  other techniques. 

 

      714 722   หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร   2(2-0-4) 
Principles of Pathogenesis in Veterinary Sciences 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ธรรมชาติการเกิดโรค    เสนทางของการติดเช้ือและการแพรเชื้อโรค การตอบสนอง
ภูมิคุมกัน  กลวิธานของเซลลและความเสียหายของเน้ือเยื่อระยะที่ 1    กลวิธานของเชลล
และความเสียหายของเน้ือเยื่อระยะที่ 2  ตนเหตุของโรคจากไวรัส   ตนเหตุของโรคจาก
แบคทีเรีย   ตนเหตุของโรคจากเชื้อรา ตนเหตุของโรคจากโปรโตซัว    ตนเหตุของโรคจาก
หนอนพยาธิและสัตวขาปลอง  ตนเหตุของโรคจากสารเคมี ตนเหตุของโรคจากสารพิษและ
การแผรังสี  โรคทางพันธุกรรมและโภชนาการบกพรอง  โรคเน้ืองอก 

The nature and causes of diseases,  routes of infection and disease 
transmission,  host immune response,  mechanism of cell and tissue damages 
I,  mechanism of cell and tissue damages II,  diseasas caused by viruses,  
diseasas caused by bacteria,  diseasas caused by fungi,  diseasas caused by 
protozoa,  diseasas caused by parasitic helminthes and arthropods,  diseasas 
caused by chemicals, physical, toxic substances  and radiation causes,  
inherited diseases and nutritional deficiencies,   neoplasia. 

 

      714 731 เทคนิคทางหองปฏบิัติการปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย   2(1-3-3) 
Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ฝกปฏิบัติดานการตรวจอุจจาระและเลือด การเก็บถนอม  การยอมสี  การทําสไลด
ถาวรปรสิตเซลลเดียว  พยาธภิายนอก และหนอนพยาธิ  เทคนิคพิเศษเกี่ยวกับการเตรียม
แอนติเจน การวิเคราะหโปรตีน และการวิเคราะหดีเอ็นเอ  

Practice in fecal and blood examination, preservation, staining, 
permanent slide for protozoa, ectoparasite and helminthes; special techniques 
in antigen preparation, protein analysis and DNA analysis. 
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      714 732 ปรสติวิทยาทางสัตวแพทยข้ันสูง    2(2-0-4) 
Advanced in Veterinary Parasitology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การเปลี่ยนแปลงระดับเซลลและโมเลกุล ชีวเคมี อิมมูโนวิทยา    พยาธิกําเนิดและ
กลไกของยาตานพยาธิ 

Cellularand molecular changes, biochemical changes, immunology, 
pathogenesis and mechanism of anti-parasiticdrugs. 

 
      714 741   เทคนิคการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาสัตวแพทย  3(1-6-4) 

Diagnostic Technique in Veterinary Microbiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การเก็บตัวอยางเพ่ือสงตรวจทางจุลชีววิทยาการตรวจหาเชื้อกอโรคโดยตรงจาก
ตัวอยางสงตรวจการเพาะและจําแนกเชื้อ การตรวจหาแอนติเจน การตรวจหาภูมิคุมกันของ
เช้ือกอโรค  การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อกอโรค 

Sampling and sample management methods, direct identification of 
pathogen in sample,isolation and identification of microbes,  antigen 
identification, antibody identification and identification nucleic acid of the 
pathogen. 

 

      715 700   วิทยาตอมไรทอทางการสบืพนัธุสัตวขั้นสูง   3(3-0-6) 
Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

กายวิภาคของตอมไรทอในระบบสืบพันธุสัตวฮอรโมนและสารกระตุนการเจริญที่
เก่ียวของกับระบบสืบพันธุสัตวการใชฮอรโมนเพื่อการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติในระบบ
สืบพันธุเพศเมียการใชฮอรโมนเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติในระบบสืบพันธุเพศผู
การใชฮอรโมนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ 

Anatomy of endocrine glands in reproductive system, hormones and 
growth factors involved in reproductive system,  applications of hormones for 
diagnostic and therapeutic of female reproductive disorders, applications of 
hormones for diagnostic and therapeutic of  male reproductive disorders, 
applications of hormones to improve production and reproductive efficiency. 

 

      715 730   การสบืพันธุในโคและกระบือขั้นสูง   3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

วิทยาตอมไรทอในระบบสืบพันธุของโคและกระบือการโตเต็มวัยของโคและกระบือ
การปฏิสนธิและการตั้งทองของโคและกระบือ การคลอดและภาวะหลังคลอดของโคและ
กระบือ  การสูญเสียลูกหลังจากคลอดความไมสมบูรณพันธุในโคและกระบือเพศเมียความไม
สมบูรณพันธุในโคและกระบือเพศผู 

Reproductive endocrinology of cattle and buffalo, puberty cattle and 
buffalo, fertilization and pregnancy of cattle and buffalo, parturition and 
postpartum of cattle and buffalo, neonatal loss,   infertility in male and 
female of cattle and buffalo. 
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      715 731   การสบืพันธุในสกุรขั้นสูง     3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Swine 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

วัฏจักรการสืบพันธุสุกร พฤติกรรมการเปนสัดของสุกรเพศเมีย และการตรวจการเปน
สัดความไมสมบูรณพันธุในสุกรเพศผูความไมสมบูรณพันธุในสุกรเพศเมียการสูญเสียตัวออน
และลูกขณะตั้งทองและขณะคลอดการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุสุกร 

Reproductive cycle of swine, estrus behavior in sows, estrus detection, 
infertility problems in boars, infertility problems in sows, fetus loss during 
gestation and laboring, swine reproductive efficiency improvement. 

 
      715 732   การสบืพันธุในแพะและแกะขั้นสูง    2(2-0-4) 

Advanced Reproduction in Goat and Sheep 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

วัฏจักรการสืบพันธุของแพะและแกะพฤติกรรมการเปนสัดของแพะและแกะเพศเมีย 
และการตรวจการเปนสัดความไมสมบูรณพันธุของแพะและแกะเพศผูความไมสมบูรณพันธุ
ของแพะและแกะเพศเมียการสูญเสียตัวออนและลูกขณะตั้งทองและขณะคลอดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสืบพันธุในแพะและแกะ 

Reproductive cycle of goat and sheep, estrus behavior in ewes and 
mares, estrus detection, infertility problems in rams, infertility problems in 
ewes and mares, fetus loss during gestation and laboring, caprine reproductive 
efficiency improvement. 

 
      715 733   การสบืพันธุในมาขั้นสูง     3(3-0-6) 

Advanced Reproduction in Horse 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

วัฏจักรการสืบพันธุของมาความไมสมบูรณพันธุของมาเพศผูความไมสมบูรณพันธุของ
มาเพศเมียการสูญเสียตัวออนและลูกขณะตั้งทองและขณะคลอดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
สืบพันธุในมา 

Reproductive cycle of horse, infertility problems in stallion, infertility 
problems in mares, fetus loss during gestation and laboring, equine 
reproductive efficiency improvement. 

 
      715 734   การสบืพันธุในสัตวเลี้ยงข้ันสูง     3(3-0-6) 

Advanced Reproduction in Companion Animals 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

วัฏจักรการสืบพันธุของสัตวเล้ียงความไมสมบูรณพันธุของสัตวเล้ียงเพศผูความไม
สมบูรณพันธุของสัตวเล้ียงเพศเมียการสูญเสียตัวออนและลูกขณะตั้งทองและขณะคลอดการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุในสัตวเล้ียง 

Reproductive cycle of companion animals, infertility problems in male 
companion animals, infertility problems in female companion animals, fetus 
loss during gestation and laboring, companion animal reproductive efficiency 
improvement. 



แบบ มคอ. 2 
 

24 
 

      715 740  เทคนิคทางวิทยาการสบืพันธุสัตวขั้นสูง   2(1-3- 3) 
Advanced Techniques in Theriogenology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การตรวจวินิจฉัยอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศผูการตรวจวินิจฉัยอวัยวะในระบบ
สืบพันธุเพศเมียการประเมินคุณภาพและการเก็บรักษานํ้าเช้ือการเก็บและการยายฝากตัวออน
 การเจาะเก็บเซลลไขการตรวจวัดระดับฮอรโมนเทคนิคระดับโมเลกุลทางวิทยาการ
สืบพันธุ 

Examination and diagnosis for male reproductive organs, examination 
and diagnosis for female reproductive organs evaluation and storage of semen, 
embryo collection and transfer,  oocyte collection,  hormone detection, 
molecular techniques in theriogenology. 

 
      715 741  เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว   3(3-0-6) 

Biotechnology in Animal Reproduction 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การควบคุมกระบวนการสืบพันธุสัตวเทคโนโลยีตัวออนเทคโนโลยีเซลลสืบพันธุสัตว
เทคโนโลยีการยายฝากนิวเคลียสเทคโนโลยีการผลิตสัตวปรับแตงพันธุกรรม 

Manipulation of animal reproductive processes, embryo technology, 
oocyte and semen technology, nuclear transfer and transgenic animal 
technology.   

 
      715 750  การจัดการสุขภาพฝูงโคนม                                    3(3-0-6) 

Dairy Cattle Herd Health Management 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การคัดเลือกพอพันธุโคนมการจัดการพอพันธุโคนมการคัดเลือกและการจัดการโคสาว
และแมโคการจัดการโคอุมทองและโครอคลอดการเก็บและวิเคราะหขอมูลโดยคอมพิวเตอร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ 

Selection of male stock breeders, management of male stock breeders, 
selection and management of heifers and cows, management of pregnant 
animals, data collection and analysis by computers to increase reproductive 
performance and production. 

 
      715 751  การจัดการสุขภาพฝูงสุกร                                      3(3-0-6) 

Swine Herd Health Management 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การคัดเลือกพอพันธุสุกรการจัดการพอพันธุสุกรการคัดเลือกและการจัดการสุกรสาว
และแมสุกรการจัดการสุกรอุมทองและสุกรรอคลอดการเก็บและวิเคราะหขอมูลโดย
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ 

Selection of male stock breeders, management of male stock breeders, 
selection and management of nonparous pigs and cows, management of 
pregnant animals, data collection and analysis by computers to increase 
reproductive performance and production.               
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      715 752 โรคระบบสบืพันธุในปศสุัตว                                    3(3-0-6) 
Reproductive System Diseases in Livestock 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

โรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุที่มี
สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียโรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุที่มีสาเหตุจากเชื้อโปรโตซัวโรคทีม่ีผลตอ
ระบบสืบพันธุที่มีสาเหตุจากเชื้อราและสารพิษโรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุที่มีสาเหตุจาก
สารอาหาร 

Reproductive diseases caused by virus, reproductive diseases caused 
by bacteria, reproductive diseases caused by protozoa, reproductive diseases 
caused by fungi and toxin, reproductive diseases caused by nutrient 
substances. 

 
      716 711  โรครบัจากสัตวเขตรอน     2(2-0-4) 

Tropical Zoonoses Disease  
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

โรครับจากสัตวในเขตรอนที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย จากเชื้อรา จากปรสิต และจาก
ไวรัส สาเหตุที่ทําใหเกิดโรค แหลงโรคและการติดตอโรคที่เกิดในสัตว โรคที่เกิดในมนุษย การ
วินิจฉัย การปองกันและควบคุมโรค  

Tropical zoonoses, bacterial zoonoses, parasitic zoonoses, and viral 
zoonoses; etiologic agent, reservoir and mode of transmission, disease in 
animals, disease in humans, diagnosis, prevention and control. 

 
      716 712  วิทยาการระบาดเกี่ยวกับทางสัตวแพทยข้ันสูง              3(3-0-6)  
                    Advanced Veterinary Epidemiology  

เง่ือนไขของรายวิชา :  710 701 
กรอบของระบาดวิทยา การประเมินความถี่และความเสี่ยงของโรค สาเหตุของโรค 

การวิจัยทางวิทยาการระบาด การออกแบบการศึกษา ความลําเอียงและความเชื่อถือไดการ
เลือกตัวอยาง การคํานวณขนาดตัวอยาง การแพรกระจายและการคงตัวของโรค  การจัดการ
ขอมูล สรุปขอมูลเชิงพรรณา การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล ประเมินผลการศึกษา การ
นําเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณการทําวิจัยในมนุษยและสัตวทดลองแนวโนมในการวิจัย
วิทยาการระบาด  

Epidemiological framework, assessment of frequency and risk of 
diseases, causal association, epidemiological research, study design, bias and 
validity, sample selection, sample size calculation, transmission and 
maintenance of infection, data management, summary of descriptive  data. 
Data analysis and interpretation, evaluation of study results, presentation of 
research results, ethics in human and animal research, trend in 
epidemiological research. 
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      716 713  การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทยสาธารณสุข           2(2-0-4)  
          Risk Analysis for Veterinary Public Health  
          เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี  
                        การวิเคราะหความเสี่ยงของประชากรตอสารเคมี ยาตกคาง โรคติดเช้ือจากสัตว 

เล้ียง หรือความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปอนส่ิงไมพึงประสงคจากการ
เล้ียงสัตว และการแปรรูปเนื้อสัตว การประเมินความเส่ียง การจัดการความเสี่ยง การตัดสินใจ
อาศัยปจจัยความเส่ียงที่มาจากการวิเคราะหแตละกรณี และการสื่อสารความเสี่ยง การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อประเมินความเส่ียง  

                     Risk analysis of people from chemical, drug residue or infectious 
 disease from livestock companion animals or food contaminated with 
undesired factors from livestock and meat processing  consisting of risk 
assessment, risk  management, risk communication. Decision making based on 
the analyzed risk factors. The use of risk soft ware program determining each 
risk levels.  

 

    716 715    การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว                2(1-3-3)  
                   Analysis of Residue in Food of Animal Origin    
                   เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี  
   หลักการวิเคราะหหาปริมาณสารเคมีในตัวอยางชีวภาพ การวิเคราะหหาสวนประ 
  กอบของน้ํานม โดย Milko  scan  การวิเคราะหคุณภาพตัวอยางชีวภาพ เชน เน้ือ นม ไข 
  ทางจุลชีววิทยา การวิเคราะหทางเคมี การวิเคราะหโลหะหนักในตัวอยางชีวภาพ การ 
  วิเคราะหสารเคมีโดย High Performance Liquid Chromatography   การวิเคราะห 
  สารเคมีโดย Gas  Chromatography การวิเคราะหสารโดยเครื่อง Atomic Absorption 
  Spectrophotometer   การวิเคราะห Aflatoxin M1 และ Aflatoxin B1 ในผลิตภัณฑ การ
  วิเคราะห Biochemical Oxygen Demand  ของน้ําเสียจากฟารม  
   Principle of analytical method of residue in foods of animal origin.  
  Milk composition analysis by using Milko scan machine. Raw sample, chemical 
  composition and eventually residues analysis. Metal, alflatoxin and antibiotic 
  residues in animal food or food of animal origin determination using High  
  Performance Liquid Chromatography (HPLC), Gas Chromatography (GC) and 
  Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). The environment indicator like 
  biochemical oxygen demand (BOD) will be explored. 

 

      716 717   การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว                3(2-3-5)  
                    Microbial Control in Food of Animal Origin 
                    เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี  

การจัดการเน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวที่เก่ียวของกับความปลอดภัยจากจุลชีพที่ 
กอใหเกิดการเนาเสียหรือเปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภค สุขศาสตรภายในโรงงานลักษณะ
และคุณสมบัติของแบคทีเรียที่เปนอันตรายที่มักพบในเนื้อ คุณภาพและระบบรับรองความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ  

                              Managing the meat and food of animal origins from microbial caused of                   
spoilage and harmful of human consumption, the hygiene in the production                   
line, bacterial pathogens on raw meat and  their properties, predictive                  
microbiology, quality and safety assurance system. 
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      716 718  พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และกฎหมายในงานสัตวแพทย สาธารณสุข   3(3-0-6)   
                   Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary Public Health  
                   เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี  

แนวคิดทั่วไปทางพิษวิทยาที่นํามาประยุกตกับอาหารและอาหารสัตว  บทบาททาง 
พิษวิทยาของทางเดินอาหาร สารที่ไมเปนอาหารที่เกิดในธรรมชาติ สารพิษจากเชื้อราที่
ปนเปอนในอาหารสัตว การปนเปอนจากแบคทีเรียในอาหาร พืชที่เปนพิษและ สารพิษอื่นๆ ที่
พบไดในอาหารสัตว และกฎหมาย ขอบังคับที่เก่ียวของกับงานทางดานสัตวแพทยสาธารณสุข 
กฎหมายการคุมครองผูบริโภค กฎหมายการควบคุมปองกันโรคระบาดระหวางสัตวและโรครับ
จากสัตว กฎหมายและขอบังคับทางดานสัตวแพทยสาธารณสุข ตามมาตรฐานองคกรระหวาง
ประเทศ   

General toxicological concepts application to food and feed. The  
toxicological role of gastrointestinal tract, naturally occurring antinutritive 
substances, mycotoxin contamination in food and feed, bacterial contami 
nant, toxic plants and miscellaneous toxic substances found in foods. Laws 
and Regulations in Veterinary Public Health with focus on consumer rotection, 
regulation of zonoses, the prevention of zoonoses to human, international 
standard, regulation and laws in veterinary public health.  
 

      716 719  ชีวสถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย                              3(3-0-6) 
                    Biostatistics for Veterinary Research 
                    เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี 
   หลักชีวสถิติที่ใชในงานวิจัยดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย ระเบียบวิธีวิจัย และการ
  เลือกใชสถิติสําหรับงานวิจัยชนิดตางๆทางสัตวแพทย  
   Principles of biostatistics for veterinary science, research methodoly 
  and selection  statistics for various veterinary research design.   
 
      716 721  การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร                        2(1-3-3) 
                    Analysis of Microbial in the Food Chain 
                    เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี 
   หลักมาตรฐานการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลชีพ และเชื้อจุลชีพกอโรคในหวงโซอาหาร 
  การตรวจแยกเชื้อ วิธีการตรวจวิเคราะหแบบรวดเร็ว และวิธีการตรวจโดยใชเครื่องมือที่ 
  ซับซอนเชน HPLC, Mass spectrophotometry, ELIZA, PCR 
      Standard methods for microbiological analysis in the food chain  
  additional rapid test, an applied method of microbial identification and  
  advanced methods including HPLC, Mass spectrophotometry, ELIZA, PCR     
 
      716 761  การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียจากปศุสัตว                  2(2-0-4)  
                   Environmental and Livestock Waste Management  
                   เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี  

 ความสัมพันธระหวางปศุสัตวและสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดเน่ืองมาจากการปศุ 
สัตว  สิ่งแวดลอมที่เปนพิษจากโรงฆาและโรงงานผลิตภัณฑจากสัตว วิธีแทรกแซงและ
สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจของการจัดการสิ่งแวดลอม  

 The relationship of livestock and environment. The impact of  
intensive livestock production. Polluted environment from slaughterhouse and 
meat processing factor. The intervention method and economics of 
environment of measurement.   
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      716 764  เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตวแพทยสาธารณสุข    3(3-0-6)  
                   Economics and Administration of Veterinary Public Health  

         เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  
   กรอบงานทางดานเศรษฐศาสตรของโรคในปศุสัตว การสรางแบบจําลองทาง 

คณิตศาสตรในเศรษฐศาสตรสุขภาพสัตว บงปริมาณคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระดับฟารม 
การใหคาสุขภาพสัตวและการตัดสินใจที่ใชการคุมการผลิตสูงสุด และการควบคุมผลผลิต การ
กําหนดตนทุนและกําไรของโปรแกรมปองกันโรค  และบทบาทหนาที่ของการบริหารในทางสัตว
แพทยสาธารณสุข นโยบายและการวางแผน การจัดองคกร การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การพัฒนาองคการและการบริหารโครงการทางสัตวแพทยสาธารณสุข การเปรียบเทียบ
การจัดการโครงการสัตวแพทยสาธารณสุขและวิทยาศาสตรสาธารณสุข  

   Economics framework of livestock disease, mathematical modelling  
in animal health economics, quantifying financial losses at the farm level, 
optimizing animal health and production control decisions, and determining the 
costs and benefits of preventive programs. Role and function of administration in 
veterinary public health, policy and planning, organizing, staffing, budgeting, 
organization development, and project management in veterinary public health. 
The comparison of the project management in Veterinary public health and health 
science will be studied. 
 

      717 720  เวชศาสตรคลินิกขั้นสูงทางสัตวแพทย                 3(3-0-6) 
Advanced Veterinary Clinical Medicine 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

การจัดการสัตวปวยทางคลินิกโดยใชปญหาเปนตัวตัง้ ในการวินิจฉัยปญหาที่สําคัญของ
ระบบตางๆ ในสัตว และแนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการจดัการปญหาทางคลินิกการวินิจฉัยทาง
คลินิกดวยเครื่องมือพิเศษเทคนิคใหมในการวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัตกิารสําหรับโรคติดเชื้อที่สําคัญ
ในสัตวเล้ียงและปศุสัตวการแปลผลคาทางพยาธิวิทยาคลินิกโภชนศาสตรบําบัดทางคลินิกรูปแบบใน
การรักษาโรคที่สําคัญทางคลินิกการวินิจฉัยและตัดสินใจรักษาทางเวชศาสตรคลินิกสัมมนาหัวขอ
วิจัยทางดานเวชศาสตรคลินิก 

Diagnosis and therapeutic in clinics using problem-oriented approach (POA) 
for important problems in animals, clinical practice for clinical problems, special 
tools for diagnosis, modern diagnostic techniques for common infectious diseases, 
clinical pathology interpretation, clinical nutrition therapy, patterns of clinical 
treatment, decision making in diagnosis and treatment, clinical research topic 
discussion. 

 

      717 721 อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง                       3(3-0-6) 
Advanced Veterinary Medicine 
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 

พยาธิสรีรวิทยาของอาการหรือปญหาที่สําคัญทางอายุรศาสตรสัตวแพทยพยาธิสรีรวิทยา
ของโรคติดเชื้อที่สําคัญทางคลินิกในสัตวการแปลผลทางหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกของอาการ 
โรคหรือปญหาที่สําคัญทางอายุรศาสตรสัตวแพทยการวินิจฉัยและการตัดสินใจในการรักษาสําหรับ
อาการโรคหรอืปญหาที่สําคัญทางอายุรศาสตรสัตวแพทย 

Pathophysiology of symptoms or veterinary medical problems, 
pathophysiology of clinicly important infectious diseases, laboratory interpretation, 
clinical pathology of symptoms or important problems in veterinary medicine, 
diagnosis and decision making for symptoms or important problems in veterinary 
medicine. 
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      717 723 โรคสุกรและการจัดการฟารม    3(2-3-5) 
Swine Diseases and Farm Management 
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 

การวินิจฉัย รักษาและปองกันโรคในสุกร การจัดการดานความปลอดภัยเชิงชีวภาพของ
ฟารมการจัดการกลุมสุกร (Pig Flow) การรกัษาสุขภาพของสุกรโปรแกรมการปองกนัโรคการให
ความรูแกบุคลากรฟารม 

Diagnosis, treatment and prevention of swine diseases, biosecurity farm 
management, pig flow, health maintenance in swine, disease prevention program, 
farm staff training. 

 
      717 724 อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง                                  3(2-3-5) 

Advanced Small Animal Medicine 
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 

การศึกษาและอภิปรายในประเดน็ใหมๆ ที่เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคหรือ
ปญหาที่สําคัญทางคลินิกของระบบตางๆ ในสุนัขและแมว การแปรผลทางพยาธิวิทยาคลินิกเทคนิค
ขั้นสูงที่ใชในการตรวจโรคสัตวเล้ียงการตัดสินใจในการรกัษากรณีศึกษาสัตวปวยจากโรงพยาบาล
สัตว  

Study and discussion in new issues in pathophysiology of disease or clinical 
problems in dogs and cats, clinical pathophysiology interpretation, advanced 
techniques for companion animal examination, decision for treatment, case study 
of animals from the teaching hospital. 

 
      717 725  อายุรศาสตรมาข้ันสูง                           3(2-3-5) 

Advanced Equine Medicine 
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 

การศึกษาและอภิปรายในประเดน็ใหมๆ ที่เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคหรือ
ปญหาที่สําคัญทางคลินิกของระบบตางๆ ในมาการแปลผลทางพยาธิวิทยาคลินิกเทคนิคขั้นสูงที่ใชใน
การตรวจวินิจฉัยโรคที่สําคัญในมาการตัดสินใจในการรักษากรณีศกึษาสัตวปวยจากโรงพยาบาลสัตว 

Study and discussion in new issues in pathophysiology of disease or clinical 
problems in horses, clinical pathophysiology interpretation, advanced techniques 
for horses examination, decision for treatment, case study of animals from the 
teaching hospital. 

 
      717 726  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง     3(2-3-5) 

Advanced Ruminant Medicine 
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 

กลไกการเกิดโรค การตรวจวนิิจฉัยหลักการรักษาโรคตดิเชื้อที่สําคัญในสัตวเคี้ยวเอื้องการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน ในระบบทางเดินหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบสืบพันธุและจากสารพิษเวช
บําบัดวิกฤต โภชนวิทยาคลินิกความผิดปกติแตกําเนิดและโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม เวชศาสตร
การปองกนั 

Disesase mechanism, diagnosis, principles of disease treatment in 
ruminants, emergency management for respiratory tract, digestive tract, 
reproductive system, and toxin, aquatic therapy, clinical nutrition, congenital 
disorders and diseases genetically transmitted, preventive medicine. 
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      717 727  อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม   3(2-3-5) 
Aquatic Medicineand Farm Management 
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 

การจัดการฟารมสัตวน้ําข้ันสูงพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคในสัตวน้ําหลักการตรวจ
วินิจฉัยโรคสัตวน้ําโรคที่สําคัญในสัตวน้ํา หลักการปองกันและรกัษาโรคสัตวน้ําการเก็บขอมูลและใช
คอมพิวเตอรวิเคราะห ขอมูลและปญหาฟารมสัตวน้ํา 

Advanced aquatic farm management, pathophysiology of aquatic diseases, 
principles of examination and diagnosis of aquatic animal diseases, principles of 
diseases prevention and control in aquatic medicine, data collection and 
application of computer to increase efficacy of farm management and production. 

 
      717 728  การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเลี้ยง             3(2-3-5) 

Equine Stud Farm Health Management 
เงื่อนไขของรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 

การจัดการฟารมพื้นฐานในฟารมเพาะเลี้ยงมาการจัดการสุขภาพพอมาการจัดการสุขภาพ
แมมาการจัดการดานการผสมพันธุมาการจัดการแมมาตั้งทองการจัดการแมมาคลอดการจัดการลูก
มาหลังคลอดโรคที่สําคัญในพอมา แมมาและลูกมาเวชศาสตรการปองกันโรคในฟารมเพาะเลี้ยงการ
เก็บขอมูลและใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลและปญหาฟารมเพาะเลี้ยงลูกมา 

Basic stud farm management, reproductive management for the mares and 
the stallions, breeding management, management of pregnant mares, management 
of laboring of horses, neonatal foals management, important diseases in stallions, 
mares and foals, preventive medicine in stud farms. Data collection and application 
of computer to increase efficacy of stud farm management.  

 
      717 729  เวชศาสตรการกีฬา และสรีรวิทยาการออกกําลังสําหรับมา  3(2-3-5) 

Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 

บทนําสูสรีรวิทยาการออกกําลังโภชนศาสตรและเมแทบอลิซึมของกลามเนื้อการตอบสนอง
ของระบบตางๆ ของรางกายตอการออกกําลังการฝกมาแขงและมากีฬาการประเมินความสามารถ
ทางการกีฬาในมาโรคและปญหาที่เกิดจากการออกกําลังการศึกษาวิจัยทางดานสรีรวิทยาการออก
กําลังในมา 

Introduction to exercise physiology, nutrition and muscle metabolism, 
response of body function to exercise, racing horse training and sproting horses, 
evaluation of sporting horses, exercise-related diseases, research in equine exercise 
physiology. 

     717 890  การวิเคราะหวรรณกรรมทางวทิยาศาสตรการสตัวแพทย  1(1-0-2) 
    Literature Analysis in Veterinary Science 
                    เงื่อนไขของรายวิชา :   ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 
           หลักการทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย ประยุกตหลักการคดิเชิง
  วิพากยในการวิเคราะหวรรณกรรม โดยคํานึงถึง  การกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต การ 
  สํารวจ เอกสาร การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การดําเนินการทดลอง  การ 
  เลือกใชวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม การนําเสนอขอมูลที่กระชับ เขาใจงาย และนาสนใจ และ 
  ขอจํากัดของการ ศึกษาวิจัยในแงตาง ๆ  

 Principles of literature review in veterinary science. Application of principles 
of critical thinking in literature analysis by considering objectives, scope of study, 
hypothesis development, experimental design, methods, appropriate statistical 
analyses, paper presentation and limitations.. 
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3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวฒุิของอาจารย 
 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  
 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางสาวขวัญเกศ  กนิษฐานนท 310060164xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), M.S., 
Ph.D. (Veterinary 
Epidemiology) 

2 นายพิสิทธิ์  สุวรรณโชต ิ 335080075xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Physiology) 
3 นายวีรพล  ทวีนันท 345120007xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Vet. 

Parasitology) 
4 นายสมโภชน  วีระกุล 334990057xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Aquatic 

Medicine) 
5 นางสาวกชกร   ดิเรกศิลป 341990055xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., (เกียรตินิยม), M.S., 

Ph.D.(Swine Medicine) 

หมายเหตรุายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวกที่ 2 
 

3.2.2 อาจารยประจํา  
ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว

บัตรประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

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.(กายวิภาค

ศาสตร) 
4 นายถาวร มิ่งสกุล 320090036xxxx รองศาสตราจารย กศ.บ., สศ.บ.,ปร.ด. (กายวิภาค

ศาสตร) 
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) 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

12 นายสมบูรณ  แสงมณีเดช 370990001xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

13 นายสุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ 340990071xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

14 นางสาวสุณีรัตน เอี่ยมละมัย 340990040xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

15 นางสาวอารินี ชัชวาลชลธีระ 310090285xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. 
16 นายกรวุธ พันธุอารีวัฒนา 370970008xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. , Ph.D. (Veterinary 

Toxicology) 
17 นางสาวกชกร ดิเรกศลิป 341990055xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., (เกียรตินิยม), M.S., 

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

(Epidemiology) 
19 นายคณิต ชูคันหอม 344030062xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D.(VeterinaryMedicine) 
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 นายไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล 340040045xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Large Animal 

Clinical Science) 
23 นายนฤพนธ คําพา 358010015xxxx ผูชวยศาสตราจารย 

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

24 นายประพันธศักดิ์ ฉวีราช 346990006xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Public 
Health) 

25 นางสาวประภาพร ตั้งธนธานิช 310150190xxxx ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เกียรตินิยม),สพ.บ.(เกียรติ
นิยม), วท.ม. (สรีรวิทยา), Ph.D. 
(Physiology)  

26 นายประวิทย บุตรอุดม 341010100xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. 
27 นายพิสิทธิ์ สุวรรณโชต ิ 335080075xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Physiology) 
28 นายพีระพล สขุอวน 333030054xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Vet. Anatomy.) 
29 นายไพรัตน ศรแผลง 345100004xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตวศาสตร) 
30 นายวีรพล ทวีนันท 345120007xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Vet. 

Parasitology) 
31 นายสาธร พรตระกูลพพิัฒน 310170042xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. Dr. med. vet (Swine 

Diseases) 
32 นายสมโภชน วีระกุล 334990057xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Aquatic Medicine) 
33 นายสรรเพชญ อังกิติตระกลู 340990000xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (สัตวแพทย

สาธารณสุข), ปร.ด. (สาธารณสุข
ศาสตร) 

34 นางสิริขจร ตังควัฒนา 340990040xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตว
แพทย), ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

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

36 นางสาวจรีรัตน เอี่ยมสะอาด 360990061xxxx อาจารย วท.บ., วท.ม., ปร.ด.(เภสัชวิทยา) 
37 นางสาวทรรศิดา พลอยงาม 311040080xxxx อาจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. 

(Molecular Veterinary 
Biosciences) 

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

39 นายปยวัฒน สายพันธ 534999002xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตวแพทย
สาธารณสุข) 

40 นายศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร 319990040xxxx อาจารย 
 

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

41 นายอรัญ จันทรลุน 340050097xxxx อาจารย สพ.บ., M.Sc., Ph.D. (Ruminant 
Medicine) 

 

 
3.2.3 อาจารยพิเศษ  

ที ่ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ หนวยงานท่ีสังกัด 
1 นายจิโรจ ศศิปรียจันทร ศาสตราจารย วท.บ. (สัตวศาสตร), สพ.บ. 

(เกียรตินิยม), Ph.D. 
(Veterinary Microbiology) 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2 นางสาวชลลดา บูรณากาล ศาสตราจารย วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เหรียญรางวัล),  
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
เหรียญรางวัล),  
วท.ม. (สาขาสรีรวิทยา),  
Ph.D. (Comparative 
Medical Science) 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

3 นายเชิดชัย รัตนเศรษฐากลุ ศาสตราจารย สพ.บ.(เกียรตินิยม), M.Sc., 
Ph.D.  
(Avian Pathology) 

ขาราชการบาํนาญ 

4 นายมงคลเตชะกําพ ุ ศาสตราจารย Doctorat de 3e cycle 
(Reproductive Physiology) 

คณะสัตวแพทยศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5 นายอรรณพ คุณาวงษกฤต ศาสตราจารย B.Sc. (Anim.Sci), D.V.M., 
F.R.V.C.S., Ph.D. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

ขาราชการบาํนาญ 

7 นายสาทิส   ผลภาค นายสัตวแพทย 8 
วช. 

สพ.บ., Doc. med.vet. 
(Dairy Health) 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการ 
สัตวแพทยภาคะวันออก
เฉียงเหนือ (ตอนบน)  
กรมปศุสัตว 
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4. องคประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) (ถาม)ี 
ไมม ี

5. ขอกําหนดเกี่ยวกบัการทําวิทยานพินธ 
5.1 คําอธบิายโดยยอ 

หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาหลักสูตร แบบ 1.1, 2.1 และ 2.2 ทําวิทยานิพนธ ภายใตการแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาในประเด็นปญหาที่นักศึกษาสนใจโดยใหมีการเสนอเคาโครง การทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัย
ในรูปบทความตีพิมพในวารสารหรือเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
5.2.1 มีความรูและทักษะดานการวิจัย ไดแก การสืบคนขอมูล การจัดทําโครงรางงานวิจัย การ
นําเสนอโครงรางงานวิจัย การดําเนินการวิจัย การนําเสนอความกาวหนางานวิจัย การวิเคราะหขอมูล 
การนําเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ การตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในวารสารวิชาการ
และหรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
5.2.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตอสื่อสาร การจัดเตรียมสื่อ 
(power point) เพ่ือการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ 
5.2.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทําวิจัย และการทํางาน
เปนทีม 

5.3 ชวงเวลา 
แผนการศึกษา แบบ 1.1 ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปที่1 
แผนการศึกษา แบบ 2.1 ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปที่ 1 
แผนการศึกษา แบบ 2.2 ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปที่ 2 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
แผนการศึกษา แบบ 1.1     48 หนวยกิต 
แผนการศึกษา แบบ 2.1     36 หนวยกิต 
แผนการศึกษา แบบ 2.2     48 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 คณะฯแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและประสานงานรายวิชา  
5.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนตางๆพรอมจัดทําคูมือรายวิชา 
5.5.3 ชี้แจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษา 
5.5.4 แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงรางงานวิจัย วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย 

การจัดเตรียมสื่อหรือเครื่องมือที่ใชในการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ 
5.5.5 คณะฯแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 
5.5.6 อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพื่อเลือกเร่ืองที่จะศึกษา และใหคําปรึกษาตางๆ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธโดยการนําเสนอตอคณาจารยซึ่งไดรับการแตงตั้งไมต่ํากวา 
3คนหรือตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด การประเมินความกาวหนาโครงงานดําเนินการโดยจัดใหมีการ
นําเสนอตอคณาจารยที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการสอบปองกัน
วิทยานิพนธใหผานการประเมินโดยคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะสัตวแพทยศาสตร การประเมินผลงานตีพิมพเผยแพรกําหนดใหทุกแผนการศึกษาของหลักสูตร
จะตองมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพอยางนอย 1 บทความ หรือมีบทความที่
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นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุมอยางนอย 1 เร่ืองหรือตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด  

 
หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรอืกิจกรรมการดําเนินการ 
1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหการแกไขปญหา
ไดอยางสรางสรรค 

- เปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความคิดวิเคราะหอยาง
ตอเน่ืองในโครงงานวิจัยและคิดคนหาวิธีหรือแนว
ทางการแกไขปญหาตาง ๆ จากการดําเนินการวิจัย  

2. ความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดบัสูง 

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรในหองคอมพิวเตอรและ
หองสมุดสําหรับใหนักศึกษาสืบคนขอมูลตางๆ 

- จัดบริการ wireless internet ตามจุดตางๆของ
คณะฯ 
- สงเสริมใหนักศึกษาไดเขาอบรมเพิ่มพูนความรูและ

ทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศในโครงการที่จัดอบรมของสํานัก
นวัตกรรม 

3. ความสามารถดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ - มีการใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่กําหนด และนักศึกษาไดฝกการเขียนบทความทาง
วิชาการหรือนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 

4. ความสามารถดานการเปนผูนําอยางโดดเดน - จัดใหชวยสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
- สงเสริมใหนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีนานาชาติ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเปนผูนําหรือ

มีสวนริเริ่มใหมีการทบทวนและวินิจฉัยปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสมตามสถานการณ 

(2) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัตตินตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของ
บัณฑิต มข. ไดแก การมีวินัย ซ่ือสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถิ่น 
สถาบันและประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 
(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย วิทยานิพนธ  

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 
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(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 
2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทยและสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

(2) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซ้ึง โดยการพัฒนา
ความรูใหมๆ  หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงานใหมๆ ได 

(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบตอการ
พัฒนาความรูใหมหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย วิทยานิพนธ  
(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 
 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏบิัติ การทํา

แบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 
2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนา

ความรูหรือแนวความคดิใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมไดอยางสรางสรรค 
(2) สามารถดําเนินโครงการศึกษาที่สําคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการไดดวยตนเอง และหา

ขอสรุปที่สมบูรณเพื่อขยายองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคัญ 
 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยทํากรณีศึกษาหรือการเรียนรูจากสถานการณจริง

และการอภิปรายกลุม 
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําวิจัย วิทยานิพนธ  

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย 

วิทยานิพนธ  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นในการจัดการขอ
โตแยงหรือปญหาทางวิชาการไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานระดับสูงได 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  
(2) การจัดใหมีรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ   

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ   
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการที่
สลับซับซอนได 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆเพ่ือประโยชนใน
การเรียนรูของผูอื่นได 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะในการวเิคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ   
(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning  
(3) การเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ  

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ และวิทยานิพนธ   
(2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลิตผลงานการวิจัยเพ่ือนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร 

บทความ สื่อตาง  ๆ
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1  
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หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑในการใหระดบัคะแนน 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 

(ภาคผนวกที่ 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา 

อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปน ตางกลุม ตางชั้นป ตางคณะ แลวแต

กรณี เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนที่มีเน้ือหา

ใกลเคียงกัน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และทบทวนเนื้อหา
โดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 ทบทวนและวิเคราะหจากผลงานการทําวิทยานิพนธ ของนักศึกษา  
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  หมวดที่ 
7 ทุกขอ ยกเวน ขอ 36.2 ขอ 36.4  และหมวดที่ 9 ทุกขอ ยกเวนขอ 54.1  และ54.2(ภาคผนวกที่ 4)
หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม 

3.2 ตองตีพิมพผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ หรือไดรับการตอบรับลงพิมพผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธในวารสารระดับนานาชาติอยางนอย 1 ฉบับ และตองเปนชื่อแรก 

3.3 ตองนําเสนอผลงานวิจัยปากเปลา อยางนอยในการประชุมวิชาการระดับประเทศ 1 ครั้ง 
 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑให
อาจารยใหมทุกคนตองขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการ
สอน  

1.3 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จดัทําเอกสารที่เก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือ

หลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเล้ียง หรือ
ประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
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(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการ
เปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับ
คนอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน
ระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เร่ือง 
 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ซึ่งตองทําหนาที่ดังน้ี 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม

รายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ตามที่กําหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคมุ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไป

ตามวัตถปุระสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่มีความรูความสามารถตามหัวขอที่นักศึกษาสนใจ และ

กํากับติดตามใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 
1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การ

สงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.7 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ

หลักสูตร 
1.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษา

ปจจุบัน 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังนี้ คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คา
ครุภัณฑ คาใชจายในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
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2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการ 
(1)   หนังสือ 

   ภาษาไทย    จํานวน 235 รายการ 
ภาษาตางประเทศ   จํานวน 420 รายการ 

(2)   วารสาร 
ภาษาไทย    จํานวน 49  รายการ 
ภาษาตางประเทศ   จํานวน 29 รายการ 

(3)   โสตทัศนูปกรณ    จํานวน 3 รายการ 
(4)   ฐานขอมูลดูจากหองสมุดกลาง 

(4.1)  ฐานขอมูลซีดีรอม   
     1.    AGRICOLA  

 2.    CAB abstracts 
 3.    Dissertation Abstracts Online 

     4.    Health STAR 
     5.    ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

(4.2)  ระบบออนไลน ไดแก 
1. Dissertation Abstracts Online (Pro quest) 
2. Association for computing Machinery 
3. Blackwell Synergy 
4. Cambridge Journal Online 
5. SciFinder 

(4.3) ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานขอมูลที่ให
รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม  

ไดแก 
1.  LINK (Springer)    2.  ProQuest Medical Library 
3.  Lexis Nexis    4.  Science Direct 
5.  H.W.Wilson 

(4.4) ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database) คือ
ฐานขอมูลที่หองสมุดสรางข้ึนเอง และสืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน 

หมายเหตหุอสมุดกลาง สํานักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ยังมีบริการสืบคนขอมูลผานเครือขาย 
Internet และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรคณะสัตวแพทยศาสตร และหองสมุดคณะฯ มีเครือขายการสืบคน
ดวย Internet เชนเดียวกัน 

2.2.2  หองสมุดคณะฯ 
(1)  หนังสือ 

   ภาษาไทย   จํานวน 5,292  รายการ 
   ภาษาตางประเทศ  จํานวน 2,718  รายการ 

(2)   วารสาร 
ภาษาไทย   จํานวน    12  รายการ 
ภาษาตางประเทศ  จํานวน    28  รายการ 

(3)  โสตทัศนูปกรณ   จํานวน    10  รายการ 
(4)  สื่ออิเลก็ทรอนิกส   จํานวน     5  รายการ 
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(5)   ฐานขอมูล CD-ROM  จํานวน    4 รายการ 
   ฐานขอมูลคือ 

1.  AGRICOLA 
2.  CAB Abstracts 
3.  MEDLINE 
4.  PUBMED 
5.  ขอมูลวิทยานิพนธไทย 

ระบบเช่ือมตรงกับฐานขอมูล (OPAC-online Public Access Catalog) ผาน Internet 
หมายเหตหุองปฏิบัติการคอมพิวเตอรคณะสัตวแพทยศาสตร และหองสมุดคณะฯ มีเครือขายการสืบคนดวย 
Internet  

2.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารย 

และนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอน
แตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ที่จําเปน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
สํานักวิทยบริการใหบริการยืมเอกสาร ตํารา หนังสือ วารสารที่เกี่ยวของ และมีการจัดหาเพิ่มขึ้นทุกป

ในการใชส่ือของอาจารยมีเจาหนาที่คอยใหบริการและประเมินความพอเพียงและความตองการในการใชสื่อของ
อาจารย 
3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 
การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของ

กับการบริหารงานบุคคล  
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กอนเปดภาคการศึกษาใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของ
หลักสูตรเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูมีประสบการณตรง และมีความเชี่ยวชาญพิเศษจากสถาบัน

หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือตางประเทศมาบรรยายพิเศษ  หรือเปนอาจารยที่ปรึกษารวมหรือ
กรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา  เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้ง การพิจารณา
แตงตั้งคณาจารยพิเศษตองผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเชิญอาจารยพิเศษตอง
วางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษา 
4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคณุสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง 
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่

เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตองสอดคลองกับภาระงานที่
รับผิดชอบ 
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4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ดําเนินการโดย การใหเขารับการฝกอบรมที่สอดคลอง

กับภาระงานที่รับผิดชอบ เพ่ือสามารถใหบริการดานการสนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การทํางานวิจัยรวมกับอาจารย การผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ทําหนังสือคูมือหองปฏิบัติการ คูมือการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 
5. การสนับสนุนและการใหคาํแนะนาํนักศกึษา 

5.1 การใหคําปรกึษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศกึษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพื่อทํา

หนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเรียน โดยอาจารยหนึ่งคนตอนักศึกษา 5 คน และอาจารยตองกําหนดชั่วโมง
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา อยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง  มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง 
เชน การส่ือสารผาน Website หรือ E-mail เปนตน และการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตามเกณฑ
มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5.2 การอุทธรณของนกัศึกษา 
การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

การศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 
6.1 การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 
6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7. ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบงชี้แผนการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตาม ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชี้วัด
ตามที่ สกอ.กําหนด และเปนไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่ง
ดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษา ผานระบบออนไลน http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑการประเมินประกอบดวย 8 
องคประกอบ 27 ตัวชี้วัด (ภาคผนวกที่ 11) 
 

 

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการ

เรียนแตละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 
(4) การทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือ

กลุมรายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
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(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนรวมงาน 
ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษา
ในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใช
บัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

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 นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ดําเนินการทุกส้ินปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มี
ขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและ
อาจารย โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวกที่ 1  แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
สําหรบัหลักสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทยหลักสูตรนานาชาต ิ

●= ความรับผิดชอบหลัก  ○= ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
710 701 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย   ● ●    ●  ● ● ● ● 
710 721 การออกแบบการทดลองในทางสัตว

แพทยศาสตร  ●    ●  ●  ● ● ● ● 

710 896 การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร  ●   ●  ●  ●  ● ● 
710 991 สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1  ●   ●  ●  ●  ●  
710 992 สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2  ●   ●  ●  ●  ●  
710 993 สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 3  ●   ●  ●  ●  ●  
711 711 กายวิภาคศาสตรออรโทพีดกิสทางสัตวแพทย  ● ●    ●  ● ●  ● 
712 721 สรีรวิทยาของสัตว  ● ●      ●    
713 721 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง ●  ●    ●  ●   ● 
713 722 พิษวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง ●  ●    ●  ●   ● 
714 711 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง  ● ●    ●  ●  ●  



46 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
714 721 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทางสัตว
 แพทยศาสตร 

 ● ●    ●  ●  ●  

714 722 หลักการเกดิโรคทางสัตวแพทยศาสตร  ● ●    ●  ●  ●  
714 731 เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางสัตว
 แพทย    ● ●  ● ●   ● ● 

714 732 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง  ● ●    ●  ●  ●  
714 741 เทคนิคการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาสัตวแพทย  ● ●    ●  ●  ●  
715 700 วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง ●  ●    ●  ●  ●  
715 730 การสืบพันธุในโคและกระบือขัน้สูง ●  ●    ●  ●  ●  
715 731 การสืบพันธุในสุกรขั้นสูง ●  ●    ●  ●  ●  
715 732 การสืบพันธุในแพะและแกะขัน้สูง ●  ●    ●  ●  ●  
715 733 การสืบพันธุในมาขั้นสูง ●  ●    ●  ●  ●  
715 734 การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง ●  ●    ●  ●  ●  
715 740 เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง ●  ●    ●  ●  ●  
715 741 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว ●  ●    ●  ●  ●  
715 750 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม ●  ●    ●  ●  ● ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
715 751 การจัดการสุขภาพฝูงสกุร ●  ●    ●  ●  ●  
715 752 โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว  ●  ●    ●  ●  ●  
716 711 โรครับจากสัตวเขตรอน   ●  ●  ●     ● 
716 712 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย   ●  ●  ●     ● 
716 713 การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทย
 สาธารณสุข   ●  ●  ●     ● 

716 715 การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว   ●  ●  ●      
716717 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว   ●  ●  ●     ● 
716718 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และกฎหมาย
 ทางสัตวแพทยสาธารณสุข ●  ●  ●  ●     ● 

716 719 ชีวสถิติทางการสัตวแพทย  ●  ●  ●  ●     ● 
716 721 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร ●  ●  ●  ●     ● 
716 761 การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียทางปศุสัตว   ●  ●  ●     ● 
713 764 เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตวแพทย
 สาธารณสุข   ●  ●  ●     ● 

717 720 เวชศาสตรคลินกิขั้นสูงทางสัตวแพทย   ● ●    ●  ●  ●  
717 721 อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง   ● ●    ●  ●  ●  
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
717 724 อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง ●  ●  ● ● ●  ● ● ● ● 
717 725 อายุรศาสตรมาขั้นสูง  ● ●    ●  ●  ●  
717 726 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง  ● ●    ●  ●  ●  
717 727 อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม ●  ● ●   ●   ● ●  
717 728 การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเลี้ยง   ● ●    ●  ●  ●  
717 729 เวชศาสตรการกฬีา และสรีรวิทยาการออก
 กําลังสําหรับมา  ● ●    ●  ●  ●  

717 890  การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการ
 สัตวแพทย  

 ● ●    ●  ●  ●  

710 997 ดุษฎีนิพนธ  ● ● ●   ●  ● ● ●  
710 998 ดุษฎีนิพนธ  ● ● ●   ●  ● ● ●  
710 999 ดุษฎีนิพนธ  ● ● ●   ● ● ● ● ●  

  



49 
 

ผลการเรียนรู 
ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและ
วิชาชีพ และเปนผูนําหรือมีสวนริเร่ิมใหมีการทบทวนและวินิจฉัย
ปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณ 

(2) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัตตินตามกรอบ
คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข. ไดแก การมีวินัย ซ่ือสัตย 
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความแตกตางหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจใน
ทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 

ดานความรู 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญใน

สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทยและสามารถนํามาประยุกตใน
การศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

(2) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได
อยางลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรูใหมๆ หรือการประยุกตวิธี
ปฏิบัติงานใหมๆ  ได 

(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึง
งานวิจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาความรูใหมหรือการปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ 
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
ดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ในสาขาวิชา และพัฒนาความรูหรือแนวความคิดใหมๆโดยบูรณา
การเขากับความรูเดิมไดอยางสรางสรรค 

(2) สามารถดําเนินโครงการศึกษาที่สําคัญหรือโครงการวิจัยทาง
วิชาการไดดวยตนเอง และหาขอสรุปที่สมบูรณเพื่อขยายองค
ความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคัญ 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) มีภาวะผูนํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับ

ผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยงหรือปญหาทางวิชาการไดอยาง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลุม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับสูงได 

ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือ

คณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหา
การปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการที่สลับซับซอนได 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศใน
การสื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง และการสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆเพ่ือประโยชนในการเรียนรูของ
ผูอ่ืนได 
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ภาคผนวกที่ 2      ประวัติอาจารยประจําหลกัสูตร 
 
1.  นางสาวขวัญเกศ กนษิฐานนท  
 ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 

ประวัตกิารศึกษา 
 สพ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน   พ.ศ. 2536 
 M.S. (Veterinary  Virginia-Maryland Regional   พ.ศ. 2540 
 Epidemiology) College of Veterinary Medicine 
  Virginia, USA    
 Ph.D. (Veterinary  Cornell University    พ.ศ. 2544 
 Epidemiology) New York, USA 

 ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยตีพิมพ 
1. Kanistanon, K., Warnick, L.D. and Pelzer K.D.  1997.  Correlation of 

environmental temperature, precipitation, and relative humidity with 
salmonella culture results from cattle in Virginia, USA.  
EpidemiologieetSanteAnimale 05. B. 15: 31-32.  

2. Kanistanon, K., Warnick, L.D., Power, L., McDonough, P.L. and Grohn, Y.T. 2000.  
Antimicrobial use and resistance of Salmonella in New York Dairy Herds. 
International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics. IX 
Symposium. August 6-11, 2000. Colorado, USA.  

3. Warnick, L.D., Kanistanon, K., Power, L., McDonough, P.L. and Grohn, Y.T. 2000. 
Effect of antimicrobial use prior to sample collection on the isolation of 
Salmonella in fecal samples from dairy cattle. International Symposium on 
Veterinary Epidemiology and Economics. IX Symposium. August 6-11, 2000. 
Colorado, USA.   

 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  16 ป 
 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
716 312     วิทยาการระบาดวิทยาและเวชศาสตรปองกันทางสัตวแพทย 
716 412     การตรวจเน้ือ เน้ือสัตวปก และผลิตภัณฑเนื้อ 
716 413     การตรวจคุณภาพน้ํานม  และผลิตภัณฑนํ้านม 
 716414     โรคสัตวติดตอคน 
ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรน้ี) 
710 701     สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย 
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2.  นาย พิสิทธิ์ สุวรรณโชต ิ
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
ประวัตกิารศึกษา 

สพ.บ.   มหาวิทยาลัยขอนแกน   พ.ศ. 2536 
Ph.D. (Physiology) Utrecht University (The Netherlands) พ.ศ. 2544 

ผลงานวิชาการ 
งานวิจัยตีพิมพ 
1. Suwannachot, P., Verkleij, C.B., Kocsis, S., van Weeren, P.R. and Evertst, M.E.  2001. 

Specificity and reversibility of the training effects on the concentration 
of Na+,K+-ATPase in foal skeletal muscle. Equine Vet J. 33(3):250-5. 

2. Suwannachot, P., Verkleij, C.B., Kocsis, S., Enzerink, E. and Everts, M.E.  2000. 
Prolonged food restriction and mild exercise in Shetland ponies: effects 
on weight gain, thyroid hormone concentrations and muscle Na+,K+-
ATPase. J Endocrinol 167(2):321-9. 

3. Suwannachot, P., Verkleij, C.B., Weijs, W.A., van Weeren, P.R. and Everts, M.E.  
1999.  Effects of training on the concentration of Na+, K+-ATPase in foal 
muscle. Equine Vet J Suppl (31):101-5. 

4. Suwannachot, P., Verkleij, C.B., Everts, M.E.  2000.  Effects of sprint training at a 
very young age on the concentration of Na+, K+-ATPase and Ca2+-ATPase 
in gluteus medius muscle of Dutch-warmblood foals. FEBS Advanced 
lecture course on P-type ATPases (Germany): 84. (Abstract) 

5. Suwannachot, P., Verkleij, C.B., Kocsis, S., Everts, M.E.  2000.  Effects of sprint 
training on cation pumps in skeletal muscle of young growing foals. The 
Physiologist (43): 341. (Abstract) 

6. Suwannachot, P., Verkleij, C.B., Weijs, W.A., van Weeren, P.R. and Everts ME.  1998.  
Effects of training on the concentration of Na+, K+-ATPase in foal muscle. 
37th British Equine Veterinary Association Congress: 123. (Abstract) 

7. Suwannachot, P., Verkleij, C.B., Kocsis, S., van Weeren, P.R. and Evertst, M.E.  1999. 
Specificity and reversibility of the training effects on the concentration 
of Na+,K+-ATPase in foal skeletal muscle. Equine Veterinary Science (19): 
554. (abstract) 

ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  16 ป 
ภาระงานสอน 

  ระดับปริญญาตรี  
712 211 Veterinary Physiology I 
712 312 Veterinary Physiology II 
712 313 Veterinary Physiology III 
712 321 Veterinary Clinical Biochemistry 
712 331 Animal Behavior Physiology 
ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรน้ี) 
712 721      สรีรวิทยาของสัตว 
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3  นายวีรพล  ทวีนันท 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
ประวัตกิารศึกษา 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2536 
M.Sc. (Veterinary parasitology) SLU, Sweden    พ.ศ. 2547 
Ph.D. (Veterinary parasitology)  Utrecht University, The Netherlands พ.ศ. 2553 
 

ผลงานวิชาการ 
งานวิจัยตีพิมพ 

อิทธิพล บุญจันทร  วีรพล ทวีนันท  ธนาคาร นะศรี  จิโรจ ศศปิรียจันทร และ สมศักดิ์ ภัคภิญโญ.  2537. 
ประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิลในไกกระทง.  สัตวแพทยสาร. 45 (3) : 19-26. 

วีรพล ทวีนันท เช่ียวชาญ กระจางโพธิ์ อรัญ จันทรลุนชัยวัฒน จรัสแสง พิทัยกาญบุตร สุธิดา วิริยาเมธาโรจน 
และ สุณีรัตน เอ่ียมละมัย. 2544. รายงานเบื้องตนของพยาธิในเลือดของโคนมในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
ขอนแกน. ใน: ประมวลเรื่องการประชุมสัตวแพทยศาสตร ครั้งที่ 2 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 25-27 มกราคม 2544: 17-25. 

วีรพล ทวีนันท เจษฎา จิวากานนท และ พิทัยกาญบุตร. 2544. รายงานสัตวปวย: การระบาดของเช้ือ 
Trypanosomaevansiในฟารมสุกรแมพันธุในจังหวัดขอนแกน. วารสัตวแพทยศาสตร มข. ปที่ 11 
ฉบับที่ 1: หนา 42-47.  

วชิราภรณกัมปนาวราวรรณ พิทยา ภาภิรมย อรุณี บุตรตาสี วีรพล ทวีนันท และวารุณี รัตนาพร. 2546. 
การศึกษาการใชเลือดคน โค และแกะตอผลการทดสอบแคมปของเช้ือ สเตรปโตคอคคัส กลุม บี. 
วารสารสัตวแพทย มข. 13 (1): 60-65. 

นิยมศักดิ์ อุปทุมอภิรมย เจริญไชยลักษณาภรณ จงขจรพงษวีรพล ทวีนันทเรืองทอง กิจเจริญปญญา และอา
รินี ชัชวาลชลธีระ. 2546. การสํารวจทางซีรัมวิทยาของโรคเมลิออยโดซีส ในโคและกระบือในเขต
จังหวัดขอนแกน. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 2546, 13(2): 9-15. 

วีรพล ทวีนันทเช่ียวชาญ กระจางโพธิ์สุณีรัตน เอี่ยมละมัยพิทัยกาญบุตรสุธิดา วิริยาเมธาโรจน และวชิราภรณ
กัมปนาวราวรรณ. 2548. การใชยาฆาเห็บและความชุกของพยาธิในเม็ดเลือดของโคนมในเขตจังหวัด
ขอนแกน. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 15 (1) : 107-115. 

วีรพล ทวีนันทเจษฎา จวิากานนทสาธร พรตระกูลพิพัฒนเช่ียวชาญ กระจางโพธิ์พิทยา ภาภิรมยและวชิรา
ภรณกัมปนาวราวรรณ. 2549. ความชุกของทริปปาโนโซมา อีแวนซัย ในฟารมโคนมและฟารมสุกรใน
เขตจังหวัดขอนแกน. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 16(1) :53-60. 

พิทยา ภาภิรมยวชิราภรณกัมปนาวราวรรณอรุณี บุตรตาสีสุธิดา จันทรลุน และวีรพล ทวีนันท. 2549. ฤทธิ์
ของน้ํามะนาว และนํ้ามะกรูดตอเชื้อแบคทีเรียยอมติดสีแกรมบวก รูปรางกลมบางชนิดที่เปนสาเหตุของ
โรคเตานมอักเสบในโค. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 16 (1): 71-77.  

 

ประสบการณในการสอนในการศกึษาระดบัสูง  16 ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
714 331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย 
714 432 กีฎวิทยาและวิทยาสัตวเซลลเดียวทางสัตวแพทย 
714 652 คลินิกปฏิบตัิทางพยาธิวิทยา 2 
714 653 คลินิกปฏิบตัิทางพยาธิวิทยา 3 
ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรน้ี) 
714 722 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร 
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4  นายสมโภชน  วีระกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
ประวัตกิารศึกษา 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2537 
Ph.D. (Mycobacterium infectious diseases in animals / Fish Diseases)  

    Nippon Veterinary and Life Science University พ.ศ. 2551 
 

ผลงานวิชาการ 
งานวิจัยตีพิมพ 

1. การเกิดโรคติดเชื้อไมโคแบคทีเรียมในปลาเยลโลเทลในญี่ปุน วารสารสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2549 

2. ฤทธิ์ตานเช้ือไมโคแบคทีเรียของสารสกัดกระเทียมตอ Mycobacterium marinumที่

แยกไดจากปลา วารสารสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน ปที่ 16 ฉบับที่ 3 

กันยายน – ธันวาคม 2549 

3. ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรไทยตอเชื้อ Aeromonashydrophilaและ

Streptococcus agalatiaeที่แยกไดจากปลานิลปวย In: Proceeding of 31st 

Congress on Science and Technology of Thailand at Suranaree University 

of Technology, 18 - 20 October 2005 

4. การกอโรคในปลานิลทดลองของเชื้อ Aeromonashydrophilaที่แยกไดจากปลาปวย. 

บทความวิจัยพิมพในประมวลเรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทยครั้งที่ 35 (วทท35) 15-17 ตุลาคม 2552 จ. ชลบุรี  

5. สมโภชน วีระกุล. 2009. การวางยาสลบในสัตวเล้ียงพิเศษบางชนิด. วารสารสัตวแพทย

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย. 20(3): 56-66 

6. Weerakhun, S., N. Aoki, O. Kurata, K. Hatai, H. Nibe and T. Hirae 

(2007):Mycobacterium marinum infection in cultured yellowtail 

Seliolaquinqueradiata in Japan. J. Fish. Pathol.42, 79-84. 

7. Weerakhun, S., N. Aoki, S. Wada, K. Hatai, H. Nibe and T. Hirae (2008): 

Artificail infection of Mycobacterium marinum isolated from yellowtail 

Seriolaquinqueradiata in Japan. Aqua. Sci.56, 231-235. 

8. Wada, S., S. Weerakhun, O. Kurata, K. Hatai, S. Matsuzaki, M. Yanagisawa, S. 

Uchida and M. Ohshiro (2008): Mycobacteriosis in the ryukyu-ayu 

(Plecoglossusaltivelisryukyuensis) caused by Mycobacterium marinum 

infection. Jpn. J. Zoo Wildl. Med.13, 39-43. 



 

54 
 

9. Weerakhun, S., K. Hatai, T. Murase and T. Hirae (2008):In vitro and in vivo 

activities of drugs against Mycobacterium marinum in yellowtail 

Seriolaquinqueradiat. Fish.Pathol. (The Japanese Society of Fish 

Pathology) 43(3): 106-111. 

10. Weerakhun, S and K. Hatai (2008). Some biological characteristics of 

Mycobacterium marinum isolated from diseased Yellowtailand Amberjack 

Serioladumerili. Aquaculture Sci. 56(4): 581-586. 

11. WeerakhunSompoth, WichianratYingyot, LaophakdeeTharadol and 

TorsriTossapol. 2010. Blood Glucose Levels in Asian Elephants 

(Elephasmaximus) of Thailand. KKU Veterinary Journal. 20(2): 208-217 

 
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา    9 ป 
 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
717 558   วิชาอายุรศาสตรสัตวปาและสัตวแปลก 
717 421   วิชาอายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย  
717 422   ปฏิบัติการทั่วไปทางสัตวแพทย  
715 361   พฤติกรรมและการบังคับสัตว  

  ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรน้ี) 
717 721 อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง 

 
5. นางสาวกชกร ดิเรกศิลป  

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
ประวัตกิารศึกษา 
สพ.บ. (เกียรตินิยม)    มหาวิทยาลัยขอนแกน    พ.ศ.2536 
M.Sc. (Swine Medicine, Hons.)  Iowa State University, U.S.A.  พ.ศ.2540 
Ph.D. (Swine Medicine, Hons.)  University of Minnesota, U.S.A พ.ศ.2545 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยตีพิมพ 
1. Direksin, K.  2003 Viremia in nursery pigs vaccinated with two different strains of 

commercial modified-live PRRS virus vaccines  KKU Vet J  13(10): 24-34. 
2. Direksin, K. and Evans L.E. 2001.  Induced ovulation of premature follicles in early-

weaned sows to optimize time of estrus Allen D. Leman Swine 
Conference Proceeding p. 17. 
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3. Direksin, K., Joo, H.S. and Goyal,  S.M. 2002.  An immunoperoxidase monolayer 
assay for the detection of antibodies to H1N1, H2N3 swine influenza 
virus Journal of veterinary Diagnostic Investigation 14:169-171. 

4. Direksin, K., Joo, H.S., Johnson, C., and Lee, W. 2000.  Absence of viremia following 
an experimental challenge of PRRS virus in sows that had pre-existing 
SN antibody International Pig Veterinary Society Congress 
Proceedings.Vol. 1 p. 583 paper number 353. 

5. Direksin, K., Koketsu, Y. and, Joo, H.S.  2002.  Reproductive failure associated with 
swine influenza virus H3N2 with or without PRRS virus infection Allen D. 
Leman Swine Conference Proceeding 29: supplementp. 45. 

6. Johnson, C., Joo, H.S. and Direksin, K. 2000.  Pathogenesis of porcine circovirus type 
1 and 2 in pregnant sows International Pig Veterinary Society Congress 
Proceedings. Vol. 1 p. 400 paper number 32. 

7. Johnson, C., Joo, H.S., Direksin, K., Yoon, K.J., Choi,  Y.K. In press.Experimental in 
utero infection of PCV1 and PCV2 Journal Virology 76(10). 

8. Joo, H.S., Direksin, K. and Johnson, C.  2000.  Seroepidemiology of porcine 
reproductive and respiratory syndrome virus infection on commercial 
farms Preventive Veterinary Research 3: 85-86. 

9. Joo, H.S., Direksin, K. and Lee,  W. 1998 Strain variation of PRRS virus between and 
within farms.  Tech Talk Vol. 4 No. 4. 

10. Joo, H.S., Direksin, K., Johnson, C., Lee, W. and BeBuse, N. 1998.  PRRS virus serum 
neutralizing antibody as a measure of protection Allen D. Leman Swine 
Conference Proceeding pp 183-186. 

 
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา    9 ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
717 421  อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย  
717 422  การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย  
717 525  อายุรศาสตรสุกร  
717 541  การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 1  
717 543  การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 3  
717 591  สัมมนา  
717 644  การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 4  
717 645  การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 5  
717 692  ปญหาพิเศษ 
ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรน้ี) 
717 721  อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง  
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ภาคผนวกที่ 3 
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ภาคผนวกที่ 4 

 
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 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ .ศ.2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ในคราวประชุมครั้งที่     
5/2548 เมื่อวันที่ 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    ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ   
  หนวยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหนา 
   หนวยงานที่มี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีเพื่อ 
   รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “ประธานหลักสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ 
   พัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 
   ขอนแกน (ฉบับที่ 3/2548) 
 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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 “นักศึกษา”      หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไมขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้ 
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 โดยใหถือแนวทางดังนี้ 

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 ให
มีคาเทากับ 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 
เทียบไดกับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค 

ขอ 9 การจัดแผนการศกึษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 
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9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด
จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

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  ดังนี้ 

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 
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แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดองคความรูใหม หลักสตูรอาจ
กําหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอืน่เพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต แต
ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี ้

แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรอืเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตอง
ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรอืเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
ทั้งนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรอืเทียบเทา 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 หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใชภาษาไทยเปนสื่อหลกัในการ

เรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยก็ได 
13.2 หลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช

ภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอนทั้งหลกัสูตร รวมทั้งการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 
13.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองคความรู และเนื้อหาสาระที่มี

ความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพือ่สงเสริมความเปนนานาชาติ เพือ่มุงผลิตบัณฑิตใหม ี
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 สวนผูที่สาํเร็จปริญญามหาบัณฑิต   

ไมเกิน 6 ปการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น 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
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อิสระ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้   อาจารยแตละคนจะเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ในขณะใดขณะหนึ่งไดเพียงหลักสูตรเดียวเทานั้น 

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 อาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรูเพื่อวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคา
โครง การใหคําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระของนกัศึกษา 

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 ดังนี้ 
19.1 มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยตองประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ      

หลักสูตรอยางนอย 3 คน 
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19.2 หลักสูตรหนึ่งๆ ตองอยูภายใตการกํากับดแูลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะแตงตั้งคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรดังกลาว อาจกํากับดแูลหลักสูตรใดหลกัสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร กไ็ดทั้งนี้ให
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

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดไมเกิน 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 
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26.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
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 
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31.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
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 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ทั้งนี้ตองตอทะเบียนนักศึกษาและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กําหนด 

31.3 ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศกึษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต 
31.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาที่กําหนดในขอ 31.2 และ 31.3 จะกระทําไดในกรณีที่

จํานวนหนวยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาที่กําหนดไวขางตน และจําเปนตอง
สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ๆ 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 และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป 

สําหรับหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษา
มาแลวไมเกิน 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 
หรือการสอบทั้งสองแบบขางตน สาํหรับนักศึกษาในหลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต 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  ตาม
ขอ 36.2, 36.5, 36.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ 

ขอ 38 นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ ใหดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของ
นักศึกษา พ.ศ2547 หรือระเบียบอื่นที่จะมีการแกไข โดยอนุโลม  

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 
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ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี ้
(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) ใหคํานวณจากทุกรายวิชาที่มี

คาคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาคะแนน
ที่ไดทุกครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 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 ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมิน
ความก าวหน าในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาค
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การศึกษานั้ น แตทั้ งนี้ ตองไม เกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวา ไมมี
ความกาวหนา จํานวนหนวยกิตที่ไดในภาคการศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

46.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน  S
เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูนั้นไดรับการ
พิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณา
ตอคณบดีเพื่อหาขอยุติ 

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 และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 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 
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คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถาม
หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และ
การควบคุมใหดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 

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

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตอง
กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึน้ใหม จะไดใชตรวจ
อานวิทยานิพนธได  

48.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ 
(คณะ)อาจารยที่ปรึกษาเปน1 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 ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทายตอคณบดี 

50.2 กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร รายงานตอคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบ 

ใหคณะแจงผลการสอบใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 
ขอ 51 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสดุวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 
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ขอ 52 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระครั้งแรกไมผานตามขอ 50.2 มีสิทธิย่ืนขอสอบครั้งที่ 2 ไดภายใน 15 วันหลัง
วันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  

ในกรณีที่ไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 50.1 ใหยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกําหนดการ
แกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข  

การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด  
หากไมดําเนินการตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
การใหโอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑ

ที่กําหนดไวที่อื่นแตอยางใด 
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 พรอมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 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 
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54.3.2   สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
54.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น 

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

ขอ 55 สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขในการสําเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการจนผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถวนแลวแตอยูในระหวางรอการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนดและนักศึกษาไดใชเวลาในการศึกษาครบตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในขอ 14  แลว นักศึกษาสามารถยื่นคํารอง  ขอขยายเวลาการศึกษาไดครั้งละ  1  ภาค
การศึกษา  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 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศกึษาเพื่อขออนุมัติปรญิญาตอสภามหาวิทยาลัย 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 



 

71 
 

58.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรีแหง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ใหมีผลตั้งแต
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 
 

หมวดที่  10 
สถานภาพของนักศึกษา 

ขอ 59 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 
59.1 นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษาตองยื่นคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผานการพิจารณาของอาจารย

ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตรเพื่อเสนอ
คณบดีพิจารณาอนุมัติ 

59.2 การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร 
59.3 นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา

ภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
59.4 นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาตองย่ืนคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผานการพิจารณา

ของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ประธานหลักสูตร และ 
คณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

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  

Sเปน  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 หรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆแลวแตกรณี 

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 หรือหลักเกณฑอันเกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูกอนระเบียบนี้มีผล
บังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    14  กรกฎาคม   พ.ศ.  2548   

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)   พลตํารวจเอก เภา   สารสิน 
                                                                                                              (เภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวกที่ 5 
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     ภาคผนวกที่  6 
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ภาคผนวกที่ 7 
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ภาคผนวกที่ 8 
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ภาคผนวกที่ 9 
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ภาคผนวกที่ 10 
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ภาคผนวกที่ 11 
รายงานผลการประเมินหลกัสูตรหรอืรายงานผลการศกึษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ผลการประเมินหลักสูตร 
 คณะสัตวแพทยศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิตสาขาวิชา สหวิทยาการสัตวแพทย 
หลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต พ.ศ. 2554 และ จัดใหมีการประเมินหลักสูตรขึ้นเพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสม 
และถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ในการประเมินไดแบงกลุมผูประเมินออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษ (2) 
อาจารยจากมหาวิทยาลัย Nabongสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (3) อาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยประจํา รายละเอียดและผลการประเมิน ดังนี้  
1. ผูทรงคณุวุฒิและอาจารยพิเศษ  

แบบสอบถามจํานวน 2 ชุดไดสงถึง ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษประจําหลักสูตรและไดรับตอบกลับ 2 
ชุด (100%) ซึ่งจากแบบสอบถามดังกลาวพบวา เน้ือหาของหลักสูตรมีความความสัมพันธกับความตองการ
ของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิตในระดับมากที่สุดรอยละ 50 และระดับปานกลางรอยละ 50ผูประเมินทั้ง
สองเห็นพองกันวา วัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม ในระดับมาก  และในกลุมวิชา
บังคับและวิชาเลือก มีจํานวนหนวยกิตและความเหมาะสมในรายวิชามีความเหมาะสมในระดับมาก  เนื้อหา
รายวิชามีความทันสมัยอยูและเน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ดานสาขาวิชา สหวิทยาการสัตวแพทย ในระดับมากรอยละ 50 และมากที่สุดรอยละ 50  และ
ขอกําหนดในการทําวิทยานิพนธและตีพิมพเผยแพรมีความเหมาะสมในระดับมาก  
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แบบสอบถาม ผูทรงคุณวุฒ/ิอาจารยพิเศษ 
เพื่อประเมินหลกัสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทยหลักสูตรนานาชาต ิ

 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที่แนบมา เติมหรือทําเครื่องหมาย √ ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1ขอมูลทั่วไปของผูทรงคุณวฒุิ/อาจารยพิเศษ 

1. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนผูประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย 
หลักสูตรนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

เคย 2   □ ไมเคย  
ตอนที่ 2ความคิดเห็นในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร 

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
1. ความสัมพันธของหลักสูตรกับความ
ตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต 

1  1   

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

 2    

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
บังคับ 

 2    

6. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาเลือก 

 2    

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
เลือก 

 2    

8. เน้ือหาของรายวิชามีความทันสมัยและ
นาสนใจ  

1 1    

9. เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนา
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะดาน สห
วิทยาการสัตวแพทย หลักสูตรนานาชาติ ที่
เพียงพอตามวัตถุประสงคหลักสูตร 

1 1    

10. ความเหมาะสมของขอกําหนดในการทํา
วิทยานิพนธและการตีพิมพเผยแพร 

 2    

ตอนที่ 3ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ไมมีขอเสนอแนะ  
2. อาจารยจากมหาวิทยาลัย Nabongสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
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อาจารยทั้งหมด  7 ทาน ไดตอบกลับ 7 ทาน (คิดเปนรอยละ 100)  โดยสงเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและ
แบบสอบถามใหโดยอาจารยจากมหาวิทยาลัย Nabongทั้งหมด ไมเคยเปนผูประเมินหลักสูตรฯ ดังกลาวมา
กอน  ในดานเน้ือหาหลักสูตรผูประเมินทั้งหมดเห็นวาเน้ือหาหลักสูตรมีความสัมพันธของกับความตองการของ
สังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิตในระดับมากที่สุด , วัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมในระดับ มากและมากที่สุด  
รอยละ 71.4 1และ 28.6 ตามลําดับ  มีโครงสรางหลักสูตรที่เหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด  รอยละ 
57.1 และ 42.9  ตามลําดับ ในกลุมวิชาบังคับพบวามีความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตในระดับมากที่สุด
และมากรอยละ 14.3 และ 85.7 และมีความเหมาะสมของรายวิชาระดับมากที่สุดและมากรอยละ 42.9 และ 
57.1  ในกลุมวิชาเลือก มีหนวยกิตเหมาะสมระดับมาก รอยละ 85.7 และระดับนอยรอยละ 14.3 แตรายวิชามี
ความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด  และทั้งหมดเห็นวาเนื้อหารายวิชามีความทันสมัย และ เนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะ ระดับดุษฎีบัณฑิต ดาน สหวิทยาการสัตว
แพทย หลักสูตรนานาชาติ ที่เพียงพอตามวัตถุประสงคหลักสูตร  ในระดับมากถึงมากที่สุด   สวนความ
เหมาะสมของจอกําหนดในการทําวิทยานิพนธและการตีพิมพเผยแพรรอยละ 85.7 เห็นวาเหมาะสมมากที่สุด
และมาก ขณะที่รอยละ 14.3 เห็นวาเหมาะสมในระดับนอย  

แบบสอบถาม อาจารยจากมหาวิทยาลัย Nabong 
เพื่อประเมินหลกัสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทยหลักสูตรนานาชาต ิ

 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที่แนบมา เติมหรือทําเครื่องหมาย √ ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1ขอมูลทั่วไปของอาจารยจากมหาวิทยาลัย Nabong 

1. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนผูประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย 
หลักสูตรนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

□ เคย     ไมเคย 7 
ตอนที่ 2ความคิดเห็นในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร 

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
1. ความสัมพันธของหลักสูตรกับความ
ตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต 

7     

2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตร 2 5    
3. ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร 3 4    
4. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาบังคับ 

1 6    

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
บังคับ 

3 4    

6. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาเลือก 

 6 1   
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ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
7. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
เลือก 

3 4    

8. เน้ือหาของรายวิชามีความทันสมัยและ
นาสนใจ  

5 2    

9. เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนา
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะดาน สห
วิทยาการสัตวแพทย หลักสูตรนานาชาติ ที่
เพียงพอตามวัตถุประสงคหลักสูตร 

4 3    

10. ความเหมาะสมของขอกําหนดในการทํา
วิทยานิพนธและการตีพิมพเผยแพร 

3 3 1   

ตอนที่ 3ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ไมมีขอเสนอแนะ  
 
3. อาจารยประจําหลกัสูตรและอาจารยประจํา 

ผลการประเมินดาน เน้ือหาหลักสูตร โดยอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา  พบวาหลักสูตร
มีความสัมพันธกับความตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิตในระดับมากรอยละ 100 หลักสูตรมีความ
เหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตรในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 75  หลักสูตรมีความเหมาะสมของ
โครงสรางในระดับมากที่สุดและมากรอยละ 25 และ 75 ตามลําดับ  กลุมวิชาบังคับมีความเหมาะสมของ
หนวยกิตระดับมากที่สุดรอยละ 25 และระดับมากรอยละ 75 แตความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชาบังคับ
พบวารอยละ 25 ใหคาคะแนนในระดับปานกลาง ในกลุมวิชาเลือก มีความเหมาะสมของหนวยกิตและความ
เหมาะสมในรายวิชา ระดับปานกลางรอยละ 25และ 50 ตามลําดับเนื้อหาวิชามีความทันสมัยในระดับมากที่สุด
, มากและปานกลางเปนรอยละ 25, 50 และ 25 ตามลําดับ  ผูประเมินสวนใหญ (รอยละ 75) เห็นดวยระดับ
มากมากวา เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะ ที่เพียงพอตามวัตถุประสงค 
และเวลาที่ใชการเรียนการสอนมีความเหมาะสมระดับดุษฎีบัณฑิต ดานสหวิทยาการสัตวแพทย หลักสูตร
นานาชาติ ซึ่งเวลาที่ใชในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก-มากที่สุดรอยละ 75  
ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนรอยละ 50 ของผูประเมิน พบวา ระบบสารสนเทศเพื่อการคนควา และ
การเรียนการสอน มีความเพียงพอในระดับปานกลาง-นอย ทั้งนี้ผูประเมินทั้งหมดเห็นวาวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนและการทําวิจัยมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง-นอย  การความ
สนับสนุนในดานการวิจัยโดยคณะและมหาวิทยาลัยรอยละ 75 และ 100 ตามลําดับเห็นวาอยูในระดับปาน
กลาง-นอย ซึ่งคลายคลึงกับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือประชุมวิชาการ 
รอยละ 75 และรอยละ 100 เห็นวาคณะ และมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนในระดับปานกลาง-นอย  
ดานนักศึกษาผูประเมินรอยละ 75 มีความเห็นในระดับมากที่สุดและมากวาขอกําหนดการรับนักศึกษาและ
คุณสมบัติของนักศึกษา มีความเหมาะสมและนักศึกษาไดเรียนรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการทํา
วิทยานิพนธ   
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ดานการบริหารหลักสูตร พบวา การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการบริหารหลักสูตร และการกําหนด
แผนการบริหารหลักสูตรในระยะสั้นและระยะยาวการในระดับปานกลางกําหนดแนวทางการประเมินผล
หลักสูตรอยูในระดับมาก  

 
แบบสอบถาม อาจารยประจําหลกัสูตร/อาจารยประจํา 

เพื่อประเมินหลกัสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑิตสาขาวิชา สหวิทยาการสัตวแพทยหลักสูตรนานาชาต ิ
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที่แนบมา เติมและทําเครื่องหมาย √  ในชองวางที่ตรงกับความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1ขอมูลทั่วไปของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจํา 
1. ผูตอบแบบสอบถามเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยประจํา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาจารยประจําหลักสูตร 1 อาจารยประจํา  3 
2. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนผูประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย 
หลักสูตรนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

□ เคย     ไมเคย 4 
3. ระยะเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามทําหนาที่อาจารยในหนวยงาน  15.2ป (8-21 ป)  
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ตอนที่ 2ความคิดเห็นในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร 
ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
1. ความสัมพันธของหลักสูตรกับความตองการของ
สังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต 

 4    

2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตร 1 2 1   
3. ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร 1 3    
4. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน กลุม
วิชาบังคับ 

1 3    

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชาบังคับ 1 2 1   
6. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน กลุม
วิชาเลือก 

1 2 1   

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชาเลือก 1 1 2   
8. เน้ือหารายวิชามีความทันสมัยและนาสนใจ 
(จากรายวิชาปจจุบัน) 

1 2 1   

9. เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนาให
ผูเรียนมีความรูและทักษะดานสหวิทยาการสัตว
แพทย ที่เพียงพอตามวัตถุประสงค 

 3 1   

10. ความเหมาะสมของวันเวลาที่ใชในการเรียน
การสอน 

1 2 1   

ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
1. ความเพียงพอของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
คนควา และการเรียนการสอน 

 2 1 1  

2. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการเรียน
การสอน 

  3 1  

3. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการวิจัย   3 1  
4. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับคณะเพ่ือ
การทําวิจัย 

 1 2 1  

5. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการทําวิจัย 

  3 1  

6. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับคณะเพ่ือ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือประชุม
วิชาการ 

 1 2 1  

7. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ

  4   
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ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

หรือประชุมวิชาการ 
ดานนักศกึษา 
1. ความเหมาะสมของขอกําหนดการรับนักศึกษา
และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1 2 1   

2. นักศึกษาไดเรียนรายวิชาที่เหมาะสมและ
เพียงพอเพื่อการทําวิทยานิพนธ 

1 3    

เกี่ยวกบัการบริหารหลักสูตร (ประเมินเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตร) 
1. มีการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการ
บริหารหลักสูตร 

  1   

2. มีการกําหนดแผนการบริหารหลักสูตรในระยะ
สั้นและระยะยาว 

  1   

3. มีการกําหนดแนวทางการประเมินผลหลักสูตร  1    
ตอนที่ 3ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ไมมีขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวกที่ 12 
ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลกัสูตรเดิม (2552) กับหลักสูตรปรบัปรุง (2555) 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยมหีนวยกิตในหมวดวิชา ดังน้ี 
  

หลักสูตรเดิม 
(2552) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(2555) 

หนวยกิต 
ที่เปลี่ยน 
แปลง แบบ 1.1 

หมวดวิชาและกลุมวิชา หนวยกิต หมวดวิชาและกลุมวิชา หนวยกิต  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

48 จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

48 - 

   หมวดวิชาบังคับ 3 
(ไมนับหนวยกิต) 

   หมวดวิชาบังคับ 3 
(ไมนับหนวยกิต) 

- 

   หมวดวิชาเลือก -    หมวดวิชาเลือก - - 
   วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 - 
แบบ 2.1  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

48 จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

48 - 

   หมวดวิชาบังคับ 4    หมวดวิชาบังคับ 4 - 
   หมวดวิชาเลือก 8    หมวดวิชาเลือก 8 - 
   วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 - 
แบบ 2.2  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

72 จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

72 - 

   หมวดวิชาบังคับ 9    หมวดวิชาบังคับ 9 - 
   หมวดวิชาเลือก 12    หมวดวิชาเลือก 12 - 
   วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 - 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 

แบบ 1.1 
  หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย แบบ 1.1 จะตองลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ และอาจตอง
ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ โดยไมคิดหนวยกิต และคาคะแนน  

นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว
แพทย แบบ 1.1 จะตองลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ และอาจตอง
ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ โดยไมคิดหนวยกิต และคาคะแนน  

เหมือนเดิม 

 710 991  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1                    1(1-0-2) 
Seminar in InterdisciplinaryVeterinary Articles I 

710 991  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1                    1(1-0-2) 
Seminar in InterdisciplinaryVeterinary Articles I 

วิชาเดิม 

 710 992  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2  1(1-0-2) 
 Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Articles II 

710 992  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2  1(1-0-2) 
 Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Articles II 

วิชาเดิม 

 710 993  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 3  1(1-0-2) 
 Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles III 

710 993  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 3  1(1-0-2) 
 Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles III 

วิชาเดิม 

   วิทยานิพนธ 710 997  ดุษฎีนิพนธ   48 หนวยกิต 
              Dissertation 

710 997  วิทยานิพนธ   48 หนวยกิต 
              Dissertation 

วิชาเดิม 

แบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ วิชาบังคับ   4 หนวยกิต วิชาบังคับ   4 หนวยกิต เหมือนเดิม 
 710 991  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1         1(1-0-2) 

              Seminar in Interdisciplinary  Veterinary Articles I 
710 991  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1         1(1-0-2) 
              Seminar in Interdisciplinary  Veterinary Articles I 

วิชาเดิม 

 710 992  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2  1(1-0-2) 
              Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles II 

710 992  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2  1(1-0-2) 
              Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles II 

วิชาเดิม 

 710 993  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 3  1(1-0-2) 
    Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles III 

710 993  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 3  1(1-0-2) 
    Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles III 

วิชาเดิม 

 710 896  การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร 1(1-0-2) 
             Writing and Presenting Scientific Papers 

710 896  การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร 1(1-0-2) 
             Writing and Presenting Scientific Papers 

วิชาเดิม 

หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเลือก (ไมนอยกวา)            8 หนวยกิต หมวดวิชาเลือก (ไมนอยกวา)            8 หนวยกิต เหมือนเดิม 
 711 711  กายวิภาคศาสตรออรโทพีดกิสทางสัตวแพทย   3(2-3-5) 

Veterinary Orthopedic Anatomy 
711 711  กายวิภาคศาสตรออรโทพีดกิสทางสัตวแพทย   3(2-3-5) 

Veterinary Orthopedic Anatomy 
วิชาเดิม 
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โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
หมวดวิชาเลือก 712 721  สรีรวิทยาของสัตว    3(3-0-6) 

Animal Physiology 
712 721  สรีรวิทยาของสัตว    3(3-0-6) 

Animal Physiology 
วิชาเดิม 

 713 721  เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง     2(2-0-4) 
Advanced  Veterinary Pharmacology 

713 721  เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง     2(2-0-4) 
Advanced  Veterinary Pharmacology 

วิชาเดิม 

 713 722  พิษวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง  2(2-0-4) 
 Advanced Veterinary Toxicology 

713 722  พิษวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง  2(2-0-4) 
 Advanced Veterinary Toxicology 

วิชาเดิม 

 714 711  พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง  3(2-3-5) 
Advanced Veterinary Clinical Pathology 

714 711  พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง  3(2-3-5) 
Advanced Veterinary Clinical Pathology 

วิชาเดิม 

 714 721 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทาง 
 สัตวแพทยศาสตร                          2(2-0-4) 
 Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 

714 721 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทาง 
            สัตวแพทยศาสตร                          2(2-0-4) 

Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 

วิชาเดิม 

 714 722  หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร  2(2-0-4) 
Principles of Pathogenesis in Veterinary Science 

714 722  หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร  2(2-0-4) 
Principles of Pathogenesis in Veterinary Science 

วิชาเดิม 

 714 731  เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาทาง 
 สัตวแพทย                                              2(1-3-3) 

Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 

714 731  เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาทาง 
 สัตวแพทย                                              2(1-3-3) 

Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 

วิชาเดิม 

 714 732  ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง      2(2-0-4) 
Advanced in Veterinary Parasitology 

714 732  ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง      2(2-0-4) 
Advanced in Veterinary Parasitology 

วิชาเดิม 

 714 741  เทคนิคการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาสัตวแพทย 3(1-6-4) 
Diagnostic Technique in Veterinary Microbiology 

714 741  เทคนิคการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาสัตวแพทย 3(1-6-4) 
Diagnostic Technique in Veterinary Microbiology 

วิชาเดิม 

 715 700  วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง         3(3-0-6) 
Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 

715 700  วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง          3(3-0-6) 
Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 

วิชาเดิม 

 715 730 การสืบพันธุในโคและกระบือขัน้สูง                  3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 

715 730 การสืบพันธุในโคและกระบือขัน้สูง                   3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 

วิชาเดิม 

 715 731  การสืบพันธุในสุกรขัน้สูง   3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Swine 

715 731  การสืบพันธุในสุกรขัน้สูง   3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Swine 

วิชาเดิม 
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โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
หมวดวิชาเลือก 715 732  การสืบพันธุในแพะและแกะขัน้สูง  2(2-0-4) 

Advanced Reproduction in Goat and Sheep 
715 732  การสืบพันธุในแพะและแกะขัน้สูง  2(2-0-4) 

Advanced Reproduction in Goat and Sheep 
วิชาเดิม 

 715 733  การสืบพันธุในมาขั้นสูง   3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Horse 

715 733  การสืบพันธุในมาขั้นสูง   3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Horse 

วิชาเดิม 

 715 734  การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง  3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Companion Animals 

715 734  การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง  3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Companion Animals 

วิชาเดิม 

 715 740  เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง            2(1-3- 4) 
Advanced Techniques in Theriogenology 

715 740  เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง            2 (1-3- 4) 
Advanced Techniques in Theriogenology 

วิชาเดิม 

 715 741  เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว  3(3-0-6) 
 Biotechnology in Animal Reproduction 

715 741  เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว  3(3-0-6) 
 Biotechnology in Animal Reproduction 

วิชาเดิม 

 715 750  การจัดการสุขภาพฝูงโคนม                   3(3-0-6) 
Dairy Cattle Herd Health Management 

715 750  การจัดการสุขภาพฝูงโคนม                   3(3-0-6) 
Dairy Cattle Herd Health Management 

วิชาเดิม 

 715 751  การจัดการสุขภาพฝูงสกุร                             3(3-0-6) 
 Swine Herd Health Management 

715 751  การจัดการสุขภาพฝูงสกุร                             3(3-0-6) 
 Swine Herd Health Management 

วิชาเดิม 

 715 752  โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว               3(3-0-6) 
 Reproductive System Diseases in Livestock 

715 752  โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว               3(3-0-6) 
 Reproductive System Diseases in Livestock 

วิชาเดิม 

 716 711  โรครับจากสัตวเขตรอน                          3(3-0-6) 
 Tropical Zoonotic Disease 

716 711  โรครับจากสัตวเขตรอน                          3(3-0-6) 
 Tropical Zoonotic Disease 

วิชาเดิม 

 716 712  วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย               3(3-0-6) 
 Advanced Veterinary Epidemiology 

716 712  วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย               3(3-0-6) 
 Advanced Veterinary Epidemiology 

วิชาเดิม 

 716 713 การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทยสาธารณสุข 3(2-3-5) 
 Risk Analysis for Veterinary Public Health 

716 713  การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทยสาธารณสุข 3(2-3-5) 
 Risk Analysis for Veterinary Public Health 

วิชาเดิม 

  716 714  การควบคุมจุลชีพในอุตสาหกรรมเนือ้            2(1-3-3) 
 Microbial Control in the Meat Industry 

วิชาเดิม 

 716 715  การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว 2(1-3-3) 
Analysis of Residue in Foods of Animal Origin  

716 715  การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว 2(1-3-3) 
Analysis of Residue in Foods of Animal Origin  

วิชาเดิม 
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โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
หมวดวิชาเลือก 716 717  การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว    3(2-3-5)                 

           Microbial Control in Food of Animal Origin 
 วิชาใหม 

 716 718  พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตวและกฎหมายในงานสัตว 
             แพทยสาธารณสุข                         3(3-0-6) 
             Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary  
              Public Health 

716 716  พิษวิทยาทางอาหารและอาหารสตัว               2(2-0-4) 
 Toxicology of Food and Feed 

รวมวิชา 716 716
และวิชา 716742 เขา

ดวยกัน 

 716719   ชีวสถิติทางการสัตวแพทย         3(3-0-6) 
            Biostatistics for Veterinary Science 

 วิชาใหม 

 716 721 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร     2(1-3-3) 
           Analysis of Microbial in the Food Chain 

 วิชาใหม 

  716 742  กฎหมายและขอบังคับทางสัตวแพทยสาธารณสุข  2(2-0-4) 
 Law and Regulation in Veterinary Public Health 

วิชาเดิม 

 716 761  การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียทางปศุสัตว   2(2-0-4) 
 Environmental and Livestock Waste Management 

716 761  การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียทางปศุสัตว   2(2-0-4) 
 Environmental and Livestock Waste Management 

วิชาเดิม 

  716 762  สุขภาพสัตวและเศรษฐศาสตร    2(2-0-4) 
 Animal Health and Economics 

วิชาเดิม 

 716 764 เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตวแพทยสาธารณสุข     3(3-0-6) 
            Economics and Administration of Veterinary Public Health 

 วิชาใหม 

  716 763  สัตวทดลองที่ใชในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร 3(3-0-6) 
            Laboratory Animals Used in Bio-medical Research 

วิชาเดิม 

 717 720  เวชศาสตรคลินกิทางสัตวแพทยชั้นสูง              3(3-0-6) 
Advanced Veterinary Clinical Medicine 

717 720  เวชศาสตรคลินกิทางสัตวแพทยชั้นสูง              3(3-0-6) 
Advanced Veterinary Clinical Medicine 

วิชาเดิม 

 717 721  อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง                   3(3-0-6) 
 Advanced Veterinary Medicine 

717 721  อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง                   3(3-0-6) 
 Advanced Veterinary Medicine 

วิชาเดิม 

 717 723  โรคสุกรและการจัดการฟารม   3(2-3-5) 
 Swine Diseases and Farm Management 

717 723  โรคสุกรและการจัดการฟารม   3(2-3-5) 
 Swine Diseases and Farm Management 

วิชาเดิม 

 717 724  อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง                          3(2-3-5) 
 Advanced Small Animal Medicine 

717 724  อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง                          3(2-3-5) 
 Advanced Small Animal Medicine 

วิชาเดิม 
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โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
 717 725  อายุรศาสตรมาขั้นสูง                      3(2-3-5) 

 Advanced Equine Medicine 
717 725  อายุรศาสตรมาขั้นสูง                      3(2-3-5) 
 Advanced Equine Medicine 

วิชาเดิม 

 717 726  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง  3(2-3-5) 
 Advanced Ruminant Medicine 

717 726  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง  3(2-3-5) 
 Advanced Ruminant Medicine 

วิชาเดิม 

 717 727  อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม           3(2-3-5) 
 Aquatic Medicineand Farm Management 

717 727  อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม           3(2-3-5) 
 Aquatic Medicineand Farm Management 

วิชาเดิม 

 717 728  การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเลี้ยง         3(2-3-5) 
  Stud Farm Health Management 

717 728  การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเลี้ยง         3(2-3-5) 
 Equine Stud Farm Health Management 

วิชาเดิม 

 717 729 เวชศาสตรการกีฬา และสรีรวิทยาการออกกําลัง 
            สําหรับมา    3(2-3-5) 

Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 

717 729 เวชศาสตรการกีฬา และสรีรวิทยาการออกกําลัง 
            สําหรับมา3    (2-3-5) 

Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 

วิชาเดิม 

 717 890  การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1(1-0-2) 
 Literature Analysis in Veterinary Science 

 วิชาใหม 

   วิทยานิพนธ 710 999  f6KEuนิพนธ                                      48 หนวยกิต 
 Dissertation 

710 999  วิทยานิพนธ                                       48 หนวยกิต 
 Dissertation 

วิชาเดิม 

แบบ 2.2 
หมวดวิชาบังคับ วิชาบังตับ       9 หนวยกิต วิชาบังตับ       9 หนวยกิต เหมือนเดิม 
 710 701 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย  3(2-3-5) 

 Statistics for Veterinary Research 
710 701 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย  3(2-3-5) 
 Statistics for Veterinary Research 

วิชาเดิม 

 710 721 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร  2(2-0-3) 
 Experimental Design in Veterinary Medicine 

710 721 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร   2(2-0-3) 
 Experimental Design in Veterinary Medicine 

วิชาเดิม 

 710 991  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1                    1(1-0-2) 
              Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles I 

710 991  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1                    1(1-0-2) 
              Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles I 

วิชาเดิม 

 710 992  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2  1(1-0-2) 
 Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Articles II 

710 992  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2  1(1-0-2) 
 Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Articles II 

วิชาเดิม 

 710 993  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 3  1(1-0-2) 
 Seminar in  Interdisciplinary Veterinary Articles III 

710 993  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 3  1(1-0-2) 
 Seminar in  Interdisciplinary Veterinary Articles III 

วิชาเดิม 
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โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
 710 896  การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร 1(1-0-2) 

 Writing and Presenting Scientific Papers 
710 896  การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร 1(1-0-2) 
 Writing and Presenting Scientific Papers 

วิชาเดิม 

หมวดวิชาเลือก วิชาเลือก (ไมนอยกวา)   15 หนวยกิต วิชาเลือก (ไมนอยกวา)   15 หนวยกิต  เหมือนเดิม 
 711 711  กายวิภาคศาสตรออรโทพีดกิสทางสัตวแพทย   3(2-3-5) 

Veterinary Orthopedic Anatomy 
711 711  กายวิภาคศาสตรออรโทพีดกิสทางสัตวแพทย   3(2-3-5) 

Veterinary Orthopedic Anatomy 
วิชาเดิม 

 712 721  สรีรวิทยาของสัตว    3(3-0-6) 
Animal Physiology 

712 721  สรีรวิทยาของสัตว    3(3-0-6) 
Animal Physiology 

วิชาเดิม 

 713 721  เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง     2(2-0-4) 
Advanced  Veterinary Pharmacology 

713 721  เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง     2(2-0-4) 
Advanced  Veterinary Pharmacology 

วิชาเดิม 

 713 722  พิษวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง  2(2-0-4) 
 Advanced Veterinary Toxicology 

713 722  พิษวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง  2(2-0-4) 
 Advanced Veterinary Toxicology 

วิชาเดิม 

 714 711  พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง  3(2-3-5) 
Advanced Veterinary Clinical Pathology 

714 711  พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง  3(2-3-5) 
Advanced Veterinary Clinical Pathology 

วิชาเดิม 

 714 721 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทาง 
 สัตวแพทยศาสตร                          2(2-0-4) 
 Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 

714 721 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทาง 
 สัตวแพทยศาสตร                          2(2-0-4) 

Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 

วิชาเดิม 

 714 722  หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร  2(2-0-4) 
Principles of Pathogenesis in Veterinary Science 

714 722  หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร  2(2-0-4) 
Principles of Pathogenesis in Veterinary Science 

วิชาเดิม 

 714 731  เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาทาง 
 สัตวแพทย                                              2(1-3-3) 

Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 

714 731  เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาทาง 
 สัตวแพทย                                              2(1-3-3) 

Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 

วิชาเดิม 

 714 732  ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง      2(2-0-4) 
Advanced in Veterinary Parasitology 

714 732  ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง      2(2-0-4) 
Advanced in Veterinary Parasitology 

วิชาเดิม 

 714 741  เทคนิคการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาสัตวแพทย 3(1-6-4) 
Diagnostic Technique in Veterinary Microbiology 

714 741  เทคนิคการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาสัตวแพทย 3(1-6-4) 
Diagnostic Technique in Veterinary Microbiology 

วิชาเดิม 

 715 700  วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง         3 (3-0-6) 
Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 

715 700  วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง          3 (3-0-6) 
Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 

วิชาเดิม 
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โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
หมวดวิชาเลือก 715 730 การสืบพันธุในโคและกระบือขัน้สูง                  3 (3-0-6) 

Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 
715 730 การสืบพันธุในโคและกระบือขัน้สูง                   3 (3-0-6) 

Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 
วิชาเดิม 

 715 731  การสืบพันธุในสุกรขัน้สูง   3 (3-0-6) 
Advanced Reproduction in Swine 

715 731  การสืบพันธุในสุกรขัน้สูง   3 (3-0-6) 
Advanced Reproduction in Swine 

วิชาเดิม 

 715 732  การสืบพันธุในแพะและแกะขัน้สูง  2 (2-0-4) 
Advanced Reproduction in Goat and Sheep 

715 732  การสืบพันธุในแพะและแกะขัน้สูง  2 (2-0-4) 
Advanced Reproduction in Goat and Sheep 

วิชาเดิม 

 715 733  การสืบพันธุในมาขั้นสูง   3 (3-0-6) 
Advanced Reproduction in Horse 

715 733  การสืบพันธุในมาขั้นสูง   3 (3-0-6) 
Advanced Reproduction in Horse 

วิชาเดิม 

 715 734  การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง  3 (3-0-6) 
Advanced Reproduction in Companion Animals 

715 734  การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง  3 (3-0-6) 
Advanced Reproduction in Companion Animals 

วิชาเดิม 

 715 740  เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง            2 (1-3- 4) 
Advanced Techniques in Theriogenology 

715 740  เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง            2 (1-3- 4) 
Advanced Techniques in Theriogenology 

วิชาเดิม 

 715 741  เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว  3 (3-0-6) 
 Biotechnology in Animal Reproduction 

715 741  เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว  3 (3-0-6) 
 Biotechnology in Animal Reproduction 

วิชาเดิม 

 715 750  การจัดการสุขภาพฝูงโคนม                   3(3-0-6) 
Dairy Cattle Herd Health Management 

715 750  การจัดการสุขภาพฝูงโคนม                   3(3-0-6) 
Dairy Cattle Herd Health Management 

วิชาเดิม 

 715 751  การจัดการสุขภาพฝูงสกุร                             3(3-0-6) 
 Swine Herd Health Management 

715 751  การจัดการสุขภาพฝูงสกุร                             3(3-0-6) 
 Swine Herd Health Management 

วิชาเดิม 

 715 752  โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว               3(3-0-6) 
 Reproductive System Diseases in Livestock 

715 752  โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว               3(3-0-6) 
 Reproductive System Diseases in Livestock 

วิชาเดิม 

 716 711  โรครับจากสัตวเขตรอน                          3(3-0-6) 
 Tropical Zoonotic Disease 

716 711  โรครับจากสัตวเขตรอน                          3(3-0-6) 
 Tropical Zoonotic Disease 

วิชาเดิม 

 716 712  วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย               3(3-0-6) 
 Advanced Veterinary Epidemiology 

716 712  วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย               3(3-0-6) 
 Advanced Veterinary Epidemiology 

วิชาเดิม 

 716 713 การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทยสาธารณสุข 3(2-3-5) 
 Risk Analysis for Veterinary Public Health 

716 713  การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทยสาธารณสุข 3(2-3-5) 
 Risk Analysis for Veterinary Public Health 

วิชาเดิม 

  716 714  การควบคุมจุลชีพในอุตสาหกรรมเนือ้            2(1-3-3) 
 Microbial Control in the Meat Industry 

วิชาเดิม 
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หมวดวิชาเลือก 716 715  การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว 2(1-3-3) 

Analysis of Residue in Foods of Animal Origin  
716 715  การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว 2(1-3-3) 

Analysis of Residue in Foods of Animal Origin  
วิชาเดิม 

 716 717  การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว   3(2-3-5) 
            Microbial Control in Food of Animal Origin 

 วิชาใหม 

 16 718  พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตวและกฎหมายในงานสัตว 
             แพทยสาธารณสุข                         3(3-0-6) 
             Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary  
              Public Health 

716 716  พิษวิทยาทางอาหารและอาหารสตัว               2(2-0-4) 
 Toxicology of Food and Feed 

รวมวิชา 716 716
และวิชา 716742 เขา

ดวยกัน 

 716719   ชีวสถิติทางการสัตวแพทย         3(3-0-6) 
            Biostatistics for Veterinary Science 

 วิชาใหม 

 716 721 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร     2(1-3-3) 
           Analysis of Microbial in the Food Chain 

 วิชาใหม 

  716 742  กฎหมายและขอบังคับทางสัตวแพทยสาธารณสุข  2(2-0-4) 
             Law and Regulation in Veterinary Public Health 

วิชาเดิม 

 716 761  การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียทางปศุสัตว   2(2-0-4) 
 Environmental and Livestock Waste Management 

716 761  การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียทางปศุสัตว   2(2-0-4) 
 Environmental and Livestock Waste Management 

วิชาเดิม 

  716 762  สุขภาพสัตวและเศรษฐศาสตร    2(2-0-4) 
 Animal Health and Economics 

วิชาเดิม 

 716 764 เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตวแพทยสาธารณสุข    3(3-0-6) 
            Economics and Administration of Veterinary Public Health 

 วิชาใหม 

  716 763  สัตวทดลองที่ใชในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร 3(3-0-6) 
 Laboratory Animals Used in Bio-medical Research 

วิชาเดิม 

 717 720  เวชศาสตรคลินกิทางสัตวแพทยชั้นสูง              3(3-0-6) 
Advanced Veterinary Clinical Medicine 

717 720  เวชศาสตรคลินกิทางสัตวแพทยชั้นสูง              3(3-0-6) 
Advanced Veterinary Clinical Medicine 

วิชาเดิม 

 717 721  อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง                   3(3-0-6) 
 Advanced Veterinary Medicine 

717 721  อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง                   3(3-0-6) 
 Advanced Veterinary Medicine 

วิชาเดิม 

 717 723  โรคสุกรและการจัดการฟารม   3(2-3-5) 
 Swine Diseases and Farm Management 

717 723  โรคสุกรและการจัดการฟารม   3(2-3-5) 
 Swine Diseases and Farm Management 

วิชาเดิม 
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โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
 717 724  อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง                          3(2-3-5) 

 Advanced Small Animal Medicine 
717 724  อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง                         3(2-3-5) 

 Advanced Small Animal Medicine 
วิชาเดิม 

 717 725  อายุรศาสตรมาขั้นสูง                      3(2-3-5) 
 Advanced Equine Medicine 

717 725  อายุรศาสตรมาขั้นสูง                      3(2-3-5) 
 Advanced Equine Medicine 

วิชาเดิม 

 717 726  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง  3(2-3-5) 
 Advanced Ruminant Medicine 

717 726  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง  3(2-3-5) 
 Advanced Ruminant Medicine 

วิชาเดิม 

 717 727  อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม           3(2-3-5) 
 Aquatic Medicineand Farm Management 

717 727  อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม           3(2-3-5) 
 Aquatic Medicineand Farm Management 

วิชาเดิม 

 717 728  การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเลี้ยง         3(2-3-5) 
 Equine Stud Farm Health Management 

717 728  การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเลี้ยง         3(2-3-5) 
 Equine Stud Farm Health Management 

วิชาเดิม 

 717 729 เวชศาสตรการกีฬา และสรีรวิทยาการออกกําลัง 
            สําหรับมา    3(2-3-5) 

Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 

717 729 เวชศาสตรการกีฬา และสรีรวิทยาการออกกําลัง 
            สําหรับมา    3(2-3-5) 

Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 

วิชาเดิม 

 717 890  การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1(1-0-2) 
 Literature Analysis in Veterinary Science 

 วิชาใหม 

   วิทยานิพนธ 710 999  ดุษฎีนิพนธ                                   48 หนวยกิต 
 Dissertation 

710 999  วิทยานิพนธ                                   48 หนวยกิต 
 Dissertation 

วิชาเดิม 
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