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หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา สหวิทยาการสตัวแพทย 

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

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร 
 ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย 
 ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Interdisciplinary Veterinary Science 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สหวิทยาการสัตวแพทย) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย): วท.ม. (สหวิทยาการสัตวแพทย) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Interdisciplinary Veterinary Science) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Interdisciplinary Veterinary Science) 

3. วิชาเอก 
สหวิทยาการสัตวแพทย 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
36  หนวยกิต  ทั้งแบบ ก1  และแบบ ก2 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก1 และแบบ ก2 
5.2 ภาษาทีใ่ช 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยเปนอยางดี 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอืน่ 

หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบใน
การประชุมครั้งที่ 19/2554  วันที่  20 กันยายน 2554 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ………. วันที่………………. 
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2555 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2556  
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

1. นักวิชาการ นักวิจัยหรืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
2. ตําแหนงงานตางๆ ที่ตองการความรูในองครวมดานสหวิทยาการสัตวแพทย 
3. ประกอบอาชีพสวนตัวที่เก่ียวของกับงาน ปศุสัตว สัตวเล้ียง และเทคโนโลยีการรักษาและปองกันโรค

สัตว  
 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตร 
1 นายถาวร  มิ่งสกุล 320090036xxxx รองศาสตราจารย กศ.บ., สศ.บ., ปร.ด. (กาย

วิภาคศาสตร) 
2 นางจารุวรรณ  คําพา 330990072xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), M.Sc., 

Ph.D. (Ruminant 
Medicine) 

3 นายสรรเพชญ  อังกิติ
ตระกูล 

340990000xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (สัตวแพทย
สาธารณสุข), ปร.ด. 
(สาธารณสุขศาสตร) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณหรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ความเจริญทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่มีการพัฒนากาวหนาอยาง
รวดเร็ว ทําใหมีการคนพบวิธีใหมๆในการวินิจฉัย การติดตาม ปองกันและการรักษาโรค รวมทั้งการ
ดูแลสุขภาพสัตวความเจริญเหลานี้มีผลตอการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ โรคตดิเชื้อ 
และโรคอุบัติใหมที่มมีากขึ้นและคอนขางซับซอน ในปจจุบัน รวมทั้งโรคและความผิดปกติที่มไิดเกิด
จากการติดเช้ือ สิ่งที่เกิดขึ้นเหลาน้ีมีผลตอทั้งการเลี้ยงสัตวเพ่ือการคาและสัตวเล้ียง การแขงขัน
ทางดานวิชาการดวยการพัฒนานักวิจัยที่มีความรูความสามารถเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาประเทศ
ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  

11.2  สถานการณหรอืการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมมีผลกระทบตอการจัดการดานปศุสัตวและ
สัตวเล้ียงและผลผลิตที่มาจากสัตว กฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอชุมชนและ
สังคม ซึ่งการพิจารณาดําเนินการใดๆ ของรัฐหรือเอกชนในการดําเนินการตั้งฟารมหรือโรงฆาสัตว 
การออกประกาศดานมาตรฐานส่ิงแวดลอมของฟารมปศุสัตว และการควบคุมโรคสัตวสูคน จําตอง
มีกระบวนการศึกษาและวิจัยเพ่ือสรางองคความรูความเขาใจและสอดคลองกับบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญอีกอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสตูร 

คณะสัตวแพทยศาสตรตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรูความสามารถของบุคลากรดานการสัตวแพทย ที่มีความรอบรู เขาใจในศาสตรอยางถองแท จึงเปด
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย ซึ่งเปนหลักสูตรที่เกิดจากความรวมมือจากภาควิชา
ตางๆในคณะฯ มีจุดประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห วิจัย ชวยพัฒนา
ประเทศในดานสุขภาพสัตว การเลี้ยงและผลิตสัตว คณะฯมีความพรอมทั้งดานคณาจารยและอุปกรณ
เครื่องมือที่ เกี่ยวของกับการศึกษา มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงมุงเนนใหนักศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรูความเขาใจในศาสตรอยาวถงถองแทสามารถนําไปสู
วิธีการดําเนินการที่เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน  เปนการสงเสริมการพัฒนาประเทศใหมีขีดความสามารถในการ
แขงขันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และสามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน เปนที่ยอมรับ ทั้งสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในดานตางๆได 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายที่จะพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ เปนศูนยกลางของแหลง

ความรูและขอมูลการวิจัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญและวิธีการวิจัยหาความรู
เพ่ิมเติมไดในอนาคต คณะสัตวแพทยศาสตร ไดกําหนดพันธกิจที่สอดคลองกับการพัฒนาคน พัฒนางานของ
มหาวิทยาลัยเชนกัน การเรียนการสอนในหลักสูตรน้ี ชวยสนับสนุนพันธกิจของสถาบันทําใหมีความกาวหนา 
และเกิดความรอบรูในสาขา สามารถเชื่อมโยงความรูและการประยุกตใชพัฒนาประเทศได 

 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กบัหลักสูตรอืน่ ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

ไมม ี
 

 
หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถปุระสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
มุงเนนผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการดานสหวิทยาการสัตวแพทยอยางถองแท โดยเฉพาะอยางยิ่งเปน
ผูที่มีความรูความสามารถในการวิจัย การวิเคราะหและตอบปญหาโดยใชองคความรูจากหลากหลายสาขาวิชา 
หลักสูตรมุงเนนการจัดการศึกษาและการออกแบบใหสอดคลองกับการพัฒนาขีดความสามารถอยางเต็มที่ตาม
ศักยภาพของนักศึกษา บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน พึงเปนผูที่กอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณนักวิจัย 

1.2 วัตถุประสงค 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มี

วัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) มีความรูความเขาใจอยางถองแท ในหลักการและทฤษฎีสําคัญ ในสาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทยและสามารถประยุกตความรูในการทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได 
(2) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะกอใหเกิดการพัฒนาความรูใหม

หรือวิธีปฏิบัติงานใหมๆในสาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย 
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม ที่จะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริม 

ใหมีการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 
 ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 การพัฒนาการเรียนการสอน 1. สงเสริมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง  

 
2. สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ 

และพัฒนาทักษะดานการอาน 
การเขียน การพูด และการฟง 

 
3. สงเสริมการวิเคราะหบทความ

ว ารสารหรืองานวิ จั ยที่ ช ว ย
พัฒนาทั กษะในด านการคิ ด
วิเคราะห  

1. มีจํานวนชั่วโมงหรือหัวขอการ
เรียนการสอนที่ เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 

2. มีรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษหรือมีการใช
เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ที่ เ ป น
ภาษาอังกฤษ 

3. มีรายวิชาสัมมนา ที่กําหนดให
นักศึกษามีการศึกษาคนคว า
เอกสารทางวิชาการ และมีการ
นําเสนอผลการคนควาหนาชั้น
เรียน 

 
 การพัฒนานักศึกษา 1. สงเสริมนักศึกษาใหมีความเปน

ผูนําและผูรวมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ 

 
2. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม 

จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
 
 
3. ส ง เ ส ริ ม นั ก ศึ ก ษ า ใ ห มี ก า ร

นําเสนอผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. จํานวนกิจกรรมหรือรูปแบบการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ ส ง เ ส ริ ม
นักศึกษาใหมีความเปนผูนําและ
ผูรวมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ 

2. จํานวนกิจกรรมหรือรูปแบบการ
เรี ยนกา รสอนที่ ส ง เสริ ม ใ ห
นั ก ศึ ก ษ า มี คุ ณ ธ ร ร ม 
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 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
(ภาคผนวกที่ 4) 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี 
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2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

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

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 
               แบบ ก1 

1 เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 26.2 หรือเปนไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุง
ใหม และ 

2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นชอบ   มีเกรดเฉล่ียเมื่อจบไมต่ํากวา 2.75 (ในระบบเกรด 0-4) เคยนําเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิพิจารณา หรือมีผลงานตีพิมพ ในวารสารวิชาการที่มี
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา อยางนอย 1 เรื่อง หรือมีประสบการณการทํางานดานสุขภาพสัตว
อยางนอย 1 ป 

                    แบบ ก2 
1 เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 26.2 หรือเปนไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุง
ใหม และ 

2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  หรือวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นชอบ   

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานการเรียนรูในหลักสูตรแตกตางกัน รวมทั้งทักษะและ

ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1. ใหคําปรึกษาในดานการลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่สงเสริมทักษะ และพื้นฐานการเรียนรู 
2. อาจารยที่ปรึกษาหลักและรวม รวมทั้งและอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่สอดสองดูแล 

ตักเตือน ใหคําปรึกษา แนะนํา 
3. จัดใหมีการพบปะพูดคุยระหวางนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอ 
4. มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา พรอมการแนะนําการเรียน 
5. มีระบบทบทวนความรูแกนักศึกษาในหัวขอที่นักศึกษาไมเขาใจอยางตอเน่ือง 
6. จัดการเรียนของรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการนําเสนอผลงาน งานเขียนทางวิทยาศาสตรและวิชา

สัมมนาเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดการนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ  
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2.5  แผนการรบันักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป

จํานวนนักศึกษา 

ปการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ก1 ก2 ก1 ก2 ก1 ก2 ก1 ก2 ก1 ก2 
ชั้นปที่ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ชั้นปที่ 2 - - 5 5 5 5 5 5 5 5 
รวม(แตละแผน) 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 
รวมทั้งหลักสูตร 10 20 20 20 20 
จํานวนนักศึกษาที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา 

- 
 

10 10 10 10 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 ประมาณการรายรบั ปงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

งบดําเนินการ - - - - - 
คาธรรมเนียมการศึกษา 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมรายรบั 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

คาตอบแทน 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
คาใชสอย 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
คาวัสด ุ 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

รวมรายจาย 400,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร =   100,000.00  บาท 

2.7  ระบบการศกึษา 
รูปแบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 73/2548) เร่ือง การเทียบโอน

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ (ภาคผนวกที่ 5) และระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (ภาคผนวกที่ 6) หรือเปนไป
ตามระเบียบ/หรือประกาศฯที่จะปรับปรุงใหม 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิต     

แบบ ก1                      รวมตลอดหลักสูตร   36   หนวยกิต 
แบบ ก2                      รวมตลอดหลักสูตร   36   หนวยกิต 
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            3.1.2 โครงสรางหลกัสูตร  

หมวดวิชา จําวนหนวยกิต 
 แผน ก  แบบ ก1 แผน ก  แบบ ก2 

          หมวดวิชาบังคับ 2  
(ไมนับหนวยกิต) 

8 

          หมวดวิชาเลือก - 16 
          หมวดวิทยานิพนธ 36 12 

รวมไมนอยกวา 36 36 
   
3.1.3  รายวิชา 
     3.1.3.1  หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 

3.1.3.1.1  หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก แบบ ก1    จะตองลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ และอาจตอง
ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไมคดิหนวยกิต และคา
คะแนน  

     710 893  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1    1(1-0-2) 
               Seminar in Interdisciplinary Veterinary Science 1 
     710 894  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2    1(1-0-2) 

                       Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Science II 
   
                          วิชาวิทยานิพนธ      36 หนวยกิต 

         710 898  วิทยานิพนธ              36 หนวยกิต 
                 Thesis 
 

   3.1.3.2  หลักสูตร แผน ก  แบบ ก2 
  3.1.3.2.1  หมวดวิชาบังคับ     8 หนวยกิต 
                  710 701 สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย   3(2-3-5) 

    Statistics for Veterinary Research 
    710 721  การออกแบบทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร  2(2-0-4) 

    Experimental Design in Veterinary Medicine 
          710 893  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1   1(1-0-2) 

                                 Seminar in Interdisciplinary Veterinary Science 1 
              710 894  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2   1(1-0-2) 

                               Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Science II 
    710 896  การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร  1(1-0-2) 

    Writing and Presenting Scientific Papers 
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3.13.2.2  หมวดวิชาเลือก (ไมนอยกวา)   16 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 Science 
714 731  เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย 2(1-3-2) 

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 
กลุมวิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสบืพันธุ 
715 700  วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง  3(3-0-6) 

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

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

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

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

Advanced Reproduction in Horse 
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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  การวิเคราะหความเส่ียงทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2(2-0-4) 

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

Analysis of Residual in Foods of Animal Origin 
716 717 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว              3(2-3-5)                  
            Microbial Control in Food of Animal Origin 
716 718   พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตวและกฎหมายในงานสัตวแพทยสาธารณสุข     3(3-0-6) 

      Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary Public Health 

716 719 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 การจัดการส่ิงแวดลอมและของเสียทางปศุสัตว   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 
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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  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ืองข้ันสูง   3(2-3-5) 

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

Aquatic Medicine and 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 

     3.1.32.3  หมวดวิทยานิพนธ     12 หนวยกิต 
710 899  วิทยานิพนธ     12 หนวยกิต 

                      Thesis 
 

คําอธบิายระบบรหัสวิชา 
710 xxx             รหัสวิชากลาง ฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร 
711 xxx             รหัสวิชา ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
712 xxx             รหัสวิชาภาควิชาสรีรวิทยา 
713 xxx             รหัสวิชาภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
714 xxx             รหัสวิชาภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
715 xxx             รหัสวิชาภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ 
716 xxx             รหัสวิชาภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
717 xxx             รหัสวิชาภาควิชาอายุรศาสตร 
ตัวเลขตัวที่ 4     หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษาข้ันปริญญาโท-เอก 
                           (ใชเลข 7 และ 8) 
ตัวเลขตัวที่ 5     หมายถึง หมวดวิชายอย  
                     7-9   หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา และ วิทยานิพนธ 
ตัวเลขตัวที่ 6     หมายถึง ลําดับที่ของวิชาในแตละหมวด 
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3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 
ปที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1   

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แบบ ก1 
หนวยกิต 

แบบ ก2 
หนวยกิต 

710 701 สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย   
Statistics for Veterinary Research 

- 3(2-3-5)  

710 893 สัมมนาสหวิทยาการทางสัตวแพทย 1  1(1-0-2) 
Seminar in Interdisciplinary Veterinary  
Science 1 

1(1-0-2)  
ไมนับหนวยกิต 

 

1(1-0-2) 

71x xxx  วิชาบังคับเลือก 
Elective 

- 6 

710 898 วิทยานิพนธ 
Thesis  

9 - 

 รวม 
หนวยกิตสะสม 

9 
9 

10 
10 

 

ปที1่   ภาคการศกึษาที2่ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา แบบ ก1 
หนวยกิต 

แบบ ก2 
หนวยกิต 

710 894 สัมมนาสหวิทยาการทางสัตวแพทย 2  
Seminar in  Interdisciplinary Veterinary  Articles  II 

1(1-0-2)  
ไมนับหนวยกิต 

1(1-0-2) 

710 721 การออกแบบทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร
Experimental design in Veterinary  Medicine 

- 2(2-0-4) 

710 896 การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร 
Writing and Presenting Scientific Papers 

- 1(1-0-2) 

xxx xxx วิชาบังคับเลือก   
Elective courses 

- 5 

710 898 วิทยานิพนธ 
Thesis 

9 - 

 รวม 
หนวยกิตสะสม 

9 
18 

9 
19 

 

ปที2่  ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แบบ ก1 
หนวยกิต 

แบบ ก2 
หนวยกิต 

xxx xxx วิชาบังคับเลือก   
Elective courses 

- 5 

710 898 วิทยานิพนธ 
Thesis 

9 - 

710 899 วิทยานิพนธ 
Thesis 

- 6 

 รวม 
หนวยกิตสะสม 

9 
27 

11 
30 
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ปที2่  ภาคการศกึษาที2่ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แบบ ก1 
หนวยกิต 

แบบ ก2 
หนวยกิต 

710 898 วิทยานิพนธ 
Thesis 

9 - 

710 899 วิทยานิพนธ 
Thesis 

- 6 

 รวม 
หนวยกิตสะสม 

9 
36 

6 
36 

 
3.1.5 คําอธบิายรายวิชา 

 

710 701           สถิติเพือ่งานวิจัยทางสัตวแพทย      3(2-3-5) 
Statistics for Veterinary Research 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

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. 

 
710 721            การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร    2(2-0-4) 

Experimental Design in Veterinary Medicine 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี 

นิยามของการทดลอง หนวยตัวอยาง การสุมตัวอยาง การออกแบบการทดลองแบบ
สุมสมบูรณในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร การทดลองแบบเชิงตัวประกอบ การวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม การออกแบบการทดลองแบบแยกข้ันตอน  แบบขามกลุมเพื่อการ
ประเมินผลการรักษา แบบจับคูเพื่อควบคุมปจจัยแทรกซอน และการออกแบบการทดลอง
แบบวัดซ้ําในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร 

Definition of experiments, experimental units, sampling, completly 
randomized design in veterinary research, factorial design, analysis of 
covariance in veterinary research, randomized complete block design, latin 
square design, split plot design, cross-over design for treatment evaluation, 
matched pair design for controlling confounding factors, and repeated 
measurement design in veterinary research. 
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710 893   สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1      1(1-0-2) 
   Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary  Science  I  

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
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. 

 

710 894   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 
dissertation work. 

 

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

การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย บทนํา วิธี
การศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ การอางอิงเอกสารและการใชโปรแกรมชวยในการอางอิง
เอกสาร การนําเสนอตาราง รูปและแผนภูมิ การเขียนกิตติกรรมประกาศและตั้งช่ืองาน การ
ใชคํายอ นอกเหนือจากนี้ยังประกอบดวย การเขียนวิทยานิพนธ,การนําเสนองานดวยการ
บรรยายและแผนโปสเตอร จรรยาบรรณ สิทธิและความยินยอมในการตีพิมพ 

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

 

710 898      วิทยานิพนธ      36  หนวยกิต 
Thesis 
เง่ือนไขของรายวิชา  :  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอน 

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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710 899      วิทยานิพนธ      12  หนวยกิต 
Dissertation  
เง่ือนไขของรายวิชา  :  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอน 

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 : ไมม ี

หลักการพ้ืนฐานและการประยุกตความรูทางกายวิภาคศาสตรของระบบกลามเน้ือ
และโครงรางในสุนัขและสัตวใหญ กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของกระดูกแกนกลาง กระดูก
ขาหนา กระดูกขาหลัง และกีบ กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของกลามเนื้อลําตัว กลามเน้ือ
ขาหนา กลามเนื้อขาหลัง 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 : ไมม ี

หลักเบื้องตนในการศึกษา สรีรวิทยาของสัตว ไดแก ขบวนการควบคุมและกลไกทาง
สรีรวิทยา โมเลกุล พลังงาน และขบวนการชีวสังเคราะห เยื่อหุมเซลล ชองของเยื่อหุมเซลล 
และขบวนการขนสงสาร วิธีการทําการทดลองเพ่ือศึกษา 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. 

 

713 721  เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยข้ันสูง      2(2-0-4) 
Advanced Veterinary Pharmacology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

เภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตร การบูรณาการและการประยุกต ขอมูลทาง
เภสัชวิทยา  เภสัชพันธุศาสตร เภสัชวิทยาเปรียบเทียบ 

Pharmacokinetics and pharmacodynamics, integration and application 
of pharmacological data, pharmacogenetics, comparative pharmacology. 
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713 722  พิษวิทยาทางสัตวแพทยข้ันสูง      2(2-0-4) 
Advanced Veterinary Toxicology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  หลักการทั่วไปของกลไกความเปนพิษระดับโมเลกุล  กลไกความเปนพิษตอระบบ
ประสาท   กลไกความเปนพิษตอระบบทางเดินหายใจ  กลไกความเปนพิษตอระบบหัวใจและ
หลอดเลือด  กลไกความเปนพิษตอระบบเลือด   กลไกความเปนพิษตอระบบภูมิคุมกัน กลไก
ความเปนพิษตอระบบตอมไรทอ  กลไกความเปนพิษตอตับ  กลไกความเปนพิษตอไต  กลไก
ความเปนพิษตอผิวหนัง กลไกความเปนพิษของการเกิดมะเร็ง  กลไกความเปนพิษของการ
เกิดลูกวิรูป การประเมินความเส่ียงในทางพิษวิทยา 
  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 

เทคนิคในการชันสูตรทางพยาธิวิทยาคลินิกที่ทันสมัย การแปลผลทางหองปฏิบัติการ
เพ่ือการวินิจฉัยโรค การพยากรณโรค และการรักษา  แนวความคิดประยุกตในการตรวจและ
เก็บตัวอยาง 

Modern clinical pathological technique diagnosis,   laboratory 
interpretation for diagnosis, prognosis and treatment; Applied concepts in 
examination and sample collection. 

 

714 721  เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทางสัตวแพทยศาสตร   2(2-0-4) 
Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

บทนําเก่ียวกับเทคนิคทางพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยา  จุล
ทรรศนศาสตรคลินิกและการประยุกต   เทคนิคทางฮิสโตเคมีและการยอมพิเศษ  การตรวจ
ทางอิมมูโนฮิสโตเคมีและอิมมูโนไซโตเคมี  การชําแหละระดับไมโคร(microdissection)   
การลําดับเนื้อเยื่อ (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. 
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714 722   หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร     2(2-0-4) 
Principles of Pathogenesis in Veterinary Sciences 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

ธรรมชาติการเกิดโรค    เสนทางของการติดเช้ือและการแพรเช้ือโรค 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 : ไมม ี

ฝกปฏิบัติดานการตรวจอุจจาระและเลือด การเก็บถนอม  การยอมสี  การทําสไลด
ถาวรปรสิตเซลลเดียว  พยาธิภายนอก 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. 

 

714 732  ปรสติวิทยาทางสัตวแพทยข้ันสูง      2(2-0-4) 
Advanced in Veterinary Parasitology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

การเปลี่ยนแปลงระดับเซลลและโมเลกุล ชีวเคมี อิมมูโนวิทยา    พยาธิกําเนิดและ
กลไกของยาตานพยาธิ 

Cellular and molecular changes, biochemical changes, immunology, 
pathogenesis and mechanism of anti-parasitic drugs. 

 

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

การเก็บตัวอยางเพ่ือสงตรวจทางจุลชีววิทยา   การตรวจหาเชื้อกอโรคโดยตรงจาก
ตัวอยางสงตรวจ  การเพาะและจําแนกเชื้อ   การตรวจหาแอนติเจน   การตรวจหาภูมิคุมกัน
ของเชื้อกอโรค  การตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือกอโรค        

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

กายวิภาคของตอมไรทอในระบบสืบพันธุสัตว ฮอรโมนและสารกระตุนการเจริญที่
เก่ียวของกับระบบสืบพันธุสัตว   การใชฮอรโมนเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติใน
ระบบสืบพันธุเพศเมีย   การใชฮอรโมนเพื่อการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติในระบบ
สืบพันธุเพศผู  การใชฮอรโมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ 

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 : ไมม ี

วิทยาตอมไรทอในระบบสืบพันธุของโคและกระบือ   การโตเต็มวัยของโคและกระบือ   
การปฏิสนธิและการตั้งทองของโคและกระบือ    การคลอดและภาวะหลังคลอดของโคและ
กระบือ  การสูญเสียลูกหลังจากคลอด   ความไมสมบูรณพันธุในโคและกระบือเพศเมีย  
ความไมสมบูรณพันธุในโคและกระบือเพศผู 

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. 

 

715 731   การสบืพันธุในสกุรขั้นสูง       3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Swine 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

วัฏจักรการสืบพันธุสุกร   พฤติกรรมการเปนสัดของสุกรเพศเมีย และการตรวจการ
เปนสัด   ความไมสมบูรณพันธุในสุกรเพศผู    ความไมสมบูรณพันธุในสุกรเพศเมีย    การ
สูญเสียตัวออนและลูกขณะตั้งทองและขณะคลอด  การเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุสุกร 

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 : ไมม ี

วัฏจักรการสืบพันธุของแพะและแกะ พฤติกรรมการเปนสัดของแพะและแกะเพศเมีย 
และการตรวจการเปนสัด ความไมสมบูรณพันธุของแพะและแกะเพศผู  ความไมสมบูรณพันธุ
ของแพะและแกะ เพศเมีย    การสูญเสียตัวออนและลูกขณะตั้งทองและขณะคลอด  การเพ่ิม
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. 
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715 733   การสบืพันธุในมาขั้นสูง       3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Horse 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

วัฏจักรการสืบพันธุของมา ความไมสมบูรณพันธุของมาเพศผู    ความไมสมบูรณ
พันธุของมาเพศเมีย การสูญเสียตัวออนและลูกขณะตั้งทองและขณะคลอด การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสืบพันธุในมา 

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 : ไมม ี

วัฏจักรการสืบพันธุของสัตวเล้ียง ความไมสมบูรณพันธุของสัตวเล้ียงเพศผู ความไม
สมบูรณพันธุของสัตวเล้ียงเพศเมีย การสูญเสียตัวออนและลูกขณะตั้งทองและขณะคลอด 
การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุในสัตวเล้ียง 

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. 

 

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

การตรวจวินิจฉัยอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศผู การตรวจวินิจฉัยอวัยวะในระบบ
สืบพันธุเพศเมีย การประเมินคุณภาพและการเก็บรักษานํ้าเช้ือ การเก็บและการยายฝากตัว
ออน การเจาะเก็บเซลลไข  การตรวจวัดระดับฮอรโมน เทคนิคระดับโมเลกุลทางวิทยาการ
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 : ไมม ี

การควบคุมกระบวนการสืบพันธุสัตว เทคโนโลยีตวัออน เทคโนโลยีเซลลสืบพันธุสัตว  
เทคโนโลยีการยายฝากนิวเคลียส  เทคโนโลยีการผลิตสัตวปรับแตงพันธุกรรม  

Manipulation of animal reproductive processes, embryo technology, 
oocyte and semen technology, nuclear transfer and transgenic animal 
technology.   
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715 750  การจัดการสุขภาพฝูงโคนม      3(3-0-6) 
Dairy Cattle Herd Health Management 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

การคัดเลือกพอพันธุโคนม  การจัดการพอพันธุโคนม การคัดเลือกและการจัดการโค
สาวและแมโค การจัดการโคอุมทองและโครอคลอด การเก็บและวิเคราะหขอมูลโดย
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ 

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 : ไมม ี

การคัดเลือกพอพันธุสุกร  การจัดการพอพันธุสุกร การคัดเลือกและการจัดการสุกร
สาวและแมสุกร การจัดการสุกรอุมทองและสุกรรอคลอด การเก็บและวิเคราะหขอมูลโดย
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.        

        

715 752  โรคระบบสบืพันธุในปศสุัตว      3(3-0-6) 
Reproductive System Diseases in Livestock 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

โรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส โรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุที่มี
สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย โรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุที่มีสาเหตุจากเชื้อโปรโตซัว โรคที่มีผลตอ
ระบบสืบพันธุที่มีสาเหตุจากเชื้อราและสารพิษ โรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุที่มีสาเหตุจาก
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 Zoonotic 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. 
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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. 

 

716 713  การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทยสาธารณสุข                        2(2-0-4)  
         Risk Analysis for Veterinary Public Health  
         เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี  
                        การวิเคราะหความเสี่ยงของประชากรตอสารเคมี ยาตกคาง โรคติดเช้ือจากสัตว 

เล้ียง หรือความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปอนส่ิงไมพึงประสงคจากการ
เลี้ยงสัตว และการแปรรูปเนื้อสัตว การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การ
ตัดสินใจอาศัยปจจัยความเส่ียงที่มาจากการวิเคราะหแตละกรณี และการสื่อสารความเสี่ยง 
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือประเมินความเส่ียง  

                     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 Residual in Food of Animal Origin    
                   เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี  
   หลักการวิเคราะหหาปริมาณสารเคมีในตัวอยางชีวภาพ การวิเคราะหหาสวนประ 
  กอบของน้ํานม โดย Milko  scan  การวิเคราะหคุณภาพตัวอยางชีวภาพ เชน เนื้อ 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  
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   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. 
 
 

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 
ที่พบไดในอาหารสัตว และกฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของกับงานทางดานสัตวแพทย
สาธารณสุข กฎหมายการคุมครองผูบริโภค กฎหมายการควบคุมปองกันโรคระบาดระหวาง
สัตวและโรครับจากสัตว กฎหมายและขอบังคับทางดานสัตวแพทยสาธารณสุข ตามมาตรฐาน
องคกรระหวางประเทศ   

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.  
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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.   
 

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

         เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี  
   กรอบงานทางดานเศรษฐศาสตรของโรคในปศุสัตว การสรางแบบจําลองทาง 

คณิตศาสตรในเศรษฐศาสตรสุขภาพสัตว บงปริมาณคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระดับ
ฟารม การใหคาสุขภาพสัตวและการตัดสินใจที่ใชการคุมการผลิตสูงสุด และการควบคุม
ผลผลิต การกําหนดตนทุนและกําไรของโปรแกรมปองกันโรค  และบทบาทหนาที่ของการ
บริหารในทางสัตวแพทยสาธารณสุข นโยบายและการวางแผน การจัดองคกร การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การพัฒนาองคการและการบริหารโครงการทางสัตวแพทย
สาธารณสุข การเปรียบเทียบการจัดการโครงการสัตวแพทยสาธารณสุขและวิทยาศาสตร
สาธารณสุข  
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   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  เวชศาสตรคลนิิกชั้นสูงทางสัตวแพทย     3(3-0-6) 
Advanced Veterinary Clinical Medicine 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

การจัดการสัตวปวยทางคลินิกโดยใชปญหาเปนตัวตั้ง ในการวินิจฉัยปญหาที่สําคญั
ของระบบตางๆ ในสัตว และแนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการปญหาทางคลินิก การ
วินิจฉัยทางคลินิกดวยเครื่องมือพิเศษ เทคนิคใหมในการวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการสําหรับ
โรคตดิเชื้อที่สําคัญในสัตวเลี้ยงและปศุสัตว การแปลผลคาทางพยาธิวิทยาคลินิก โภชนศาสตร
บําบัดทางคลินิก รูปแบบในการรักษาโรคที่สําคัญทางคลินิก การวินิจฉัยและตัดสินใจรักษา
ทางเวชศาสตรคลินิก สัมมนาหัวขอวิจัยทางดานเวชศาสตรคลินิก  

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  อายุรศาสตรทางสัตวแพทยข้ันสูง      3(3-0-6) 
Advanced Veterinary Medicine 
เง่ือนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 

พยาธิสรีรวิทยาของอาการหรือปญหาที่สําคัญทางอายุรศาสตรสัตวแพทย พยาธิ
สรีรวิทยาของโรคติดเชื้อที่สําคัญทางคลินิกในสัตว การแปลผลทางหองปฏิบัติการ พยาธิวิทยา
คลินิกของอาการ โรคหรือปญหาที่สําคัญทางอายุรศาสตรสัตวแพทย การวินิจฉัยและการ
ตัดสินใจในการรักษาสําหรับ อาการโรคหรือปญหาที่สําคัญทางอายุรศาสตรสัตวแพทย 

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 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 
   การวินิจฉัย รักษาและปองกันโรคในสุกร การจัดการดานความปลอดภัยเชิงชีวภาพ
  ของฟารมการจัดการกลุมสุกร (Pig Flow) การรักษาสุขภาพของสุกรโปรแกรมการปองกัน
  โรค การใหความรูแกบุคลากรฟารม 
   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 
เง่ือนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 

     การศึกษาและอภิปรายในประเด็นใหมๆ ที่เก่ียวกับพยาธิสรีรวิทยาของการเกิด
โรคหรือปญหาที่สําคญัทางคลินิกของระบบตางๆ ในสุนัขและแมว  การแปรผลทางพยาธิ
วิทยาคลินิก เทคนิคขั้นสูงที่ใชในการตรวจโรคสัตวเล้ียง การตัดสินใจในการรักษา กรณีศึกษา
สัตวปวยจากโรงพยาบาลสัตว  

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

  เง่ือนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 
การศึกษาและอภิปรายในประเด็นใหมๆ ที่เก่ียวกับพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค

หรือปญหาที่สําคัญทางคลินิกของระบบตางๆ ในมา  การแปลผลทางพยาธิวิทยาคลินิก  
เทคนิคขั้นสูงที่ใชในการตรวจวินิจฉัยโรคที่สําคัญในมา  การตัดสินใจในการรักษา  กรณีศึกษา
สัตวปวยจากโรงพยาบาลสัตว 

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 

  เง่ือนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 
กลไกการเกิดโรค การตรวจวินิจฉัย หลักการรักษาโรคติดเชื้อที่สําคัญในสัตวเคี้ยว

เอ้ือง การจัดการภาวะฉุกเฉิน ในระบบทางเดินหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบสืบพันธุ และ
จากสารพิษ เวชบําบัดวิกฤต โภชนวิทยาคลินิก ความผิดปกติแตกําเนิดและโรคที่ถายทอดทาง
พันธุกรรม เวชศาสตรการปองกัน 
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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. 

 

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

  เง่ือนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 
การจัดการฟารมสัตวน้ําขั้นสูง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคในสัตวน้ํา หลักการ

ตรวจวินิจฉัยโรคสตัวน้ํา โรคที่สําคญัในสัตวน้ํา หลักการปองกันและรักษาโรคสัตวน้ํา การเก็บ
ขอมูลและใชคอมพิวเตอรวิเคราะห 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 

  เง่ือนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 
การจัดการฟารมพื้นฐานในฟารมเพาะเลี้ยงมา การจัดการสุขภาพพอมา การจัดการ

สุขภาพแมมา การจัดการดานการผสมพันธุมา การจัดการแมมาตั้งทอง การจัดการแมมา
คลอด การจัดการลูกมาหลังคลอด โรคที่สําคญัในพอมา แมมาและลูกมา เวชศาสตรการ
ปองกันโรคในฟารมเพาะเล้ียง การเก็บขอมูลและใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลและปญหา
ฟารมเพาะเลี้ยงลูกมา  

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 และสรรีวิทยาการออกกาํลังสําหรับมา   3(2-3-5) 
Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 

  เง่ือนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 
บทนําสูสรีรวิทยาการออกกําลัง โภชนศาสตรและเมแทบอลิซึมของกลามเนื้อ การ

ตอบสนองของระบบตางๆ ของรางกายตอการออกกําลัง  การฝกมาแขงและมากีฬา  การ
ประเมินความสามารถทางการกีฬาในมา โรคและปญหาที่เกิดจากการออกกําลัง การ
ศึกษาวิจัยทางดานสรีรวิทยาการออกกําลังในมา 

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

  เง่ือนไขของรายวิชา : ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน 
        หลักการทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย ประยุกตหลักการคิดเชิงวิ
พากยในการวิเคราะหวรรณกรรม โดยคํานึงถึง  การกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต การสํารวจ
เอกสาร การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การดําเนินการทดลอง  การเลือกใช
วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม การนําเสนอขอมูลที่กระชับ เขาใจงาย และนาสนใจ และขอจํากัด
ของการศึกษาวิจัยในแงตาง 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. 

3.2  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวฒุิของอาจารย 
 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  
ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ

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

2 นางจารุวรรณ  คําพา 330990072xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ.(เกียรตินิยม), M.Sc., Ph.D. 
(Ruminant Medicine) 

3 นางสาววราภรณ  ศุกลพงศ 330990066xxxx ผูชวยศาสตราจารย วท.บ., วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน) 
4 นายสรรเพชญ  อังกิติตระกูล 340990000xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (สัตวแพทย

สาธารณสุข), ปรด. (สาธารณสุข
ศาสตร) 

5 นางสาวอารยาพร  มคธเพศ 330990151xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 

หมายเหต ุ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวที่ 2ก 
 

3.2.2 อาจารยประจํา  
ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว

บัตรประชาชน 
ตําแหนง 

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

(Veterinary Medicine) 
7 นายบัณฑิตย เต็งเจริญกุล 340990012xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Vet. Embryology) 
8 นายประสาน ตังควัฒนา 334990018xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ.,  Ph.D. (Bioscience) 
9 นายปรีณัน จิตะสมบัติ 310200186xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (ศัลยศาสตร) 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

10 นางสาวฟานาน สุขสวัสดิ ์ 360100041xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

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

12 นายสมบูรณ แสงมณีเดช 370990001xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

13 นายสุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ 340990071xxxx รองศาสตราจารย 
 

สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย) 

14 นางสาวสุณีรัตน เอี่ยมละมัย 340990040xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

15 นางสาวอารินี ชัชวาลชลธีระ 310090285xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. 
16 นายกรวุธ พันธุอารีวัฒนา 370970008xxxx ผูชวย

ศาสตราจารย 
สพ.บ. , Ph.D. (Veterinary Toxicology) 

17 นางสาวกชกร ดิเรกศลิป 341990055xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., (เกียรตินิยม), M.S.,  
Ph.D.(Swine Medicine) 

18 นางสาวขวัญเกศ กนิษฐานนท 310060164xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ.(เกียรตินิยม), M.Sc.,  
Ph.D. (Epidemiology) 

19 นายคณิต ชูคันหอม 344030062xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Medicine) 

20 นางจารุวรรณ คําพา 330990072xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. (เกียรตินิยม), M.Sc.,  
Ph.D. (Ruminant Medicine) 

21 นายเจษฎา จิวากานนท 310170147xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. (เกียรตินิยม), M.Sc., Ph.D. 
(Reproduction) 

22 นายชัยวัฒน จรัสแสง 346060009xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุสัตว) 

23 นายไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล 340040045xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., Ph.D. (Large Animal Clinica 
l Science) 

24 นางสาวดวงเดือน แกนคางพล ู 340070090xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (ศัลยศาสตร) 

25 นางสาวนภัทร ทองสรอย 310020148xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. 

26 นายนฤพนธ  คําพา 358010015xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., M.S., Ph.D. (Vet. Radiology) 

27 นายประพันธศักดิ์   ฉวีราช 346990006xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Public  
Health) 

28 นางสาวประภาพร  ตั้งธนธา
นิช 

310150190xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.บ.(เกียรตินิยม),สพ.บ.(เกียรตินิยม),  
วท.ม. (สรีรวิทยา), Ph.D. (Physiology)  

29 นายประวิทย บุตรอุดม 341010100xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. 

30 นายพงษธร สุวรรณธาดา 344990020xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.บ. 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

31 นางพัชนี ศรีงาม 342050002xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา) 

32 นางพิมชนก สุวรรณธาดา 341010147xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. 

33 นายพิสิทธิ์ สุวรรณโชต ิ 335080075xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., Ph.D. (Physiology) 

34 นายพีระพล สขุอวน 333030054xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., Ph.D. (Vet. Anatomy.) 

35 นายไพรัตน ศรแผลง 345100004xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

 

สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตวศาสตร) 

36 นางราณี  ซิงห 340990011xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (เภสัชวิทยา) 

37 นางสาววราภรณ  ศุกลพงศ 330990066xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.บ., วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน) 

38 นายวีรพล ทวีนันท 345120007xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

39 นายสาธร พรตระกูลพพิัฒน 310170042xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. Dr. med. vet (Swine Diseases) 

40 นายสายใจ กองเพชร 344050042xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 

41 นางสาวสุปราณี จิตรเพียร 545019001xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. 

42 นายสมโภชน วีระกุล 334990057xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., Ph.D. (Aquatic Medicine) 

43 นายสรรเพชญ อังกิติตระกลู 340990000xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (สัตวแพทยสาธารณสุข),  
ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร) 

44 นายสราวุธ ศรีงาม 315060019xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 

45 นางสิริขจร ตังควัฒนา 340990040xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย), 
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 

46 นายสุชาติ วัฒนชัย 322060013xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., ศษ.ม.,  
ปร.ด.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

47 นายสุวิทย อุปสัย 344990030xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 

48 นายสุรสิทธิ์  อวนพรมมา 340010036xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย) 

49 นายเสรี แข็งแอ 340050057xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. 

50 นางสาวอารยาพร  มคธเพศ 330990151xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

51 นายเอกชัย  ภัทรพันธวิเชียร 370970004xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. 

52 นางสาวจรีรัตน  เอี่ยมสะอาด 360990061xxxx อาจารย วท.บ., วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
53 นางสาวทรรศิดา  พลอยงาม 311040080xxxx อาจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. (Molecular 

Veterinary Biosciences) 
54 นายธนาคาร  นะศรี 340040013xxxx อาจารย สพ.บ., M.S. (Animal Pathology) 
55 นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน 335990016xxxx อาจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (ศัลยศาสตร) 
56 นายธวัชชัย  โพธิ์เฮือง 344060114xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวปก),  

ปร.ด. (อายุรศาสตรสัตว51แพทย) 
57 นางนุสรา  สุวรรณโชติ 341010138xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (ชีวเคมี) 
58 นางสาวน้ําฟา เพื่องบุญ 332010002xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวแพทย) 
59 นางสาวปาณิสรา คุณกิตต ิ 340990041xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุ) 
60 นายปยวัฒน  สายพันธ 534999002xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม.,  

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

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

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

Ph.D. (Ruminant Medicine) 
 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 
ที่ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ หนวยงานที่สังกัด 
1 นายจิโรจ ศศิปรียจันทร ศาสตราจารย วท.บ. (สัตวศาสตร), 

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

คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2 นางสาวชลลดา บูรณากาล ศาสตราจารย วท.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง เหรียญ
รางวัล),  
สพ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง เหรียญ
รางวัล),  
วท.ม. (สาขา
สรีรวิทยา),  
Ph.D. (Comparative 
Medical Science) 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

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

ขาราชการบาํนาญ 
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ที่ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ หนวยงานที่สังกัด 
4 นายมงคล  เตชะกําพ ุ 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 
สัตวแพทยภาคะวันออกเฉียง
เหนือ (ตอนบน)  
กรมปศุสัตว 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) (ถาม)ี 

ไมม ี
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกบัการทําวิทยานพินธ 
5.1 คําอธบิายโดยยอ 

หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาหลักสูตร แบบ ก1 และ แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ ภายใตการแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา ในประเด็นปญหาที่นักศึกษาสนใจโดยใหมีการเสนอเคาโครง 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 การตีพิมพเผยแพรงานวิจัยใน
วารสารวิชาการและหรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
5.2.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตอสื่อสาร การจัดเตรียมสื่อ 
(power point) เพ่ือการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ 
5.2.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทําวิจัย และการทํางาน
เปนทีม 

5.3 ชวงเวลา 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก1  เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2  เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2 
 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
แผนการศึกษา แบบ ก1      36 หนวยกิต 
แผนการศึกษา แบบ ก2      12 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
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5.5.1 คณะฯแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและประสานงานรายวิชา  
5.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนตางๆ พรอมจัดทําคูมือรายวิชา 
5.5.3 ชี้แจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษา 
5.5.4 แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงรางงานวิจัย วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย 

การจัดเตรียมสื่อหรือเครื่องมือที่ใชในการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ 
5.5.5 คณะฯแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 
5.5.6 อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพ่ือเลือกเร่ืองที่จะศึกษา และใหคําปรึกษาตางๆ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
        ประเมินผลจากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธโดยการนําเสนอตอคณาจารยซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ไมต่ํากวา 3 คนหรือตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด การประเมินความกาวหนา ดําเนินการโดยจัดใหมี
การนําเสนอตอคณาจารยที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการสอบปองกัน
วิทยานิพนธใหผานการประเมินโดยคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะสัตวแพทยศาสตร การประเมินผลงานตีพิมพเผยแพร กําหนดใหทุกแผนการศึกษาของหลักสูตร
จะตองมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพอยางนอย 1 บทความ หรือมีบทความที่
นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุมอยางนอย 1 เรื่องหรือตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

 
หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรอืกิจกรรมการดําเนินการ 
1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะห - เปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความคิดวิเคราะหอยาง

ตอเน่ืองในโครงงานวิจัย หรือจากผลรายงานการ
วิจัยที่นํามาประกอบการดําเนินงานวิจัย 

2. ความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรในหองคอมพิวเตอรและ
หองสมุดสําหรับใหนักศึกษาสืบคนขอมูลตางๆ 

- จัดบริการ wireless internet ตามจุดตางๆของ
คณะฯ 
- สงเสริมใหนักศึกษาไดเขาอบรมเพิ่มพูนความรูและ

ทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศในโครงการที่จัดอบรมของสํานัก
นวัตกรรม 

3. ความสามารถดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ - มีการใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่กําหนด และนักศึกษาไดฝกการเขียน
บทความทางวิชาการหรือนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 

4. ความสามารถดานการวิจัย พรอมที่จะพัฒนาเปน
นักวิจัยหลักดานสุขภาพสัตวตอไปในอนาคต 

- เรียนรูและปฏิบัติในกระบวนการวิจัย ทั้งจาก
รายวิชาที่เปดสอนและการทําวิทยานิพนธ 

- ศึกษา นําเสนอ และแสดงความคิดเห็นในศาสตร
ตางๆดานสุขภาพสัตว ผานการเรียนในรูปแบบกลุม
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ศึกษาในรายวิชาสัมมนา การเขียนและนําเสนอ
รายงานทางวิทยาศาสตร รวมทั้งการนําเสนอ
ความกาวหนาประจําป 

- สงเสริมใหนักศึกษาไดนําเสนองานวิจัย ในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ ของคณะสัตวแพทยศาสตร 
และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 

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 มีความรักและภูมิใจใน
ทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 

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

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 

2.2 ความรู 
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาสหวิทยาการสัตว
แพทยและสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

(2) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซ้ึง โดยการ
พัฒนาความรูใหมๆ 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 และการศึกษาอิสระ 
(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
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(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 
การศึกษาอิสระ 

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

และวิทยานิพนธ  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นในการจัดการขอ
โตแยงหรือปญหาทางวิชาการไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางานระดับสูงได 

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

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการที่
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สลับซับซอนได 
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหา

ความรูดวยตนเอง และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆเพ่ือประโยชนใน
การเรียนรูของผูอื่นได 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะในการวเิคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 
(2) การเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ  

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

บทความ สื่อตาง  ๆ
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

(ภาคผนวกที่ 1) 
 

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 

แลวแตกรณี เพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนที่มีเน้ือหา

ใกลเคียงกัน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และทบทวนเนื้อหา
โดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 ทบทวนและวิเคราะหจากผลงานการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 2548  หมวด
ที่ 7 ทุกขอ ยกเวน ขอ 36.2 ขอ 36.4  และหมวดที่ 9 ทุกขอ ยกเวนขอ 54.1  และ 54.2.4 
(ภาคผนวกที่ 4)  หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม 

3.2 ตองเสนอผลงานวิทยานิพนธ ในการประชุมวิชาการหรือสัมมนา และผลงานจะตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน ไดรับการยอมรับใหตีพิมพ ในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (peer review) กอนการตีพิมพ และวารสารในประเทศตองไดรับ
การยอมรับโดยสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) และอยูในฐานขอมูล TCI (Thailand Citation 
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Index Database) ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
3.3 ตองนําเสนอผลงานวิจัยปากเปลา อยางนอยในการประชุมวิชาการระดับประเทศ 1 ครั้ง 

 
หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑ

ใหอาจารยใหมทุกคนตองขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.3 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จดัทําเอกสารที่เก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือ

หลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเล้ียง หรือ
ประธานหลักสูตร 

1.4 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีการเปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน
รวมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน
ระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่มี
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง 
 
 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ซึ่งตองทําหนาที่ดังน้ี 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
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1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาที่สอน 

1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ตามที่กําหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคมุ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไป

ตามวัตถปุระสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่มีความรูความสามารถตามหัวขอที่นักศึกษาสนใจ และ

กํากับติดตามใหการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 
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

จัดสรรจากคณะฯ โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี คาวัสดตุําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ คาใชจาย
ในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
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 
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(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 

หมายเหต ุหอสมุดกลาง 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 
(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 
หมายเหต ุ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรคณะสัตวแพทยศาสตร 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 

ในการใชส่ือของอาจารยมีเจาหนาที่คอยใหบริการและประเมินความพอเพียงและความตองการในการใชสื่อ
ของอาจารย 
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3. การบริหารคณาจารย 
3.1 การรับอาจารยใหม 

การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารงานบุคคล  

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลกอนเปดภาคการศึกษา ใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายของหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูมีประสบการณตรง และมีความเชี่ยวชาญพิเศษจากสถาบัน

หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือตางประเทศมาบรรยายพิเศษ  หรือเปนอาจารยที่ปรึกษารวมหรือ
กรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา  เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้ง การพิจารณา
แตงตั้งคณาจารยพิเศษตองผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเชิญอาจารยพิเศษ
ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษา 
4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคณุสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง 
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่

เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตองสอดคลองกับภาระงานที่
รับผิดชอบ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ดําเนินการโดย การใหเขารับการฝกอบรมที่

สอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถใหบริการดานการสนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การทํางานวิจัยรวมกับอาจารย การผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ทําหนังสือคูมือหองปฏิบัติการ 
คูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
5. การสนับสนุนและการใหคาํแนะนาํนักศกึษา 

5.1 การใหคําปรกึษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศกึษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพื่อทํา

หนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเรียน โดยอาจารยหนึ่งคนตอนักศึกษา 5 คน และอาจารยตองกําหนด
ชั่วโมงใหคําปรึกษาแกนักศึกษา อยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง  มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษา
อยางทั่วถึง เชน การส่ือสารผาน Website หรือ E-mail เปนตน และการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตามเกณฑมาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5.2 การอุทธรณของนกัศึกษา 
การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

การศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 
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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 ซ่ึง
ดําเนินการทุกส้ินปการศึกษา ผานระบบออนไลน http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑการประเมินประกอบดวย 
8 องคประกอบ 27 ตัวชี้วดั (ภาคผนวกที่ 11)  

 
หมวดที่ 8.  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะ
จากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการ
เรียนแตละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 

(4) การทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเพื่อนรวมงาน ตาม

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

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

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใช
บัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตาม ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชี้วัดตามที่ 
สกอ.กําหนด และเปนไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงดําเนินการ
ทุกสิ้นปการศึกษา ผานระบบออนไลน http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑการประเมินประกอบดวย 8 
องคประกอบ 27 ตัวชี้วัด (ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ขอ 7)  



  แบบ มคอ. 2 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 
4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ดําเนินการทุกส้ินปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มี
ขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

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

●= ความรับผิดชอบหลัก  ○= ความรับผิดชอบรอง 
 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข สื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

710 701 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย   ● ●    ●  ● ● ● ● 

710 721 การออกแบบการทดลองในทางสัตว

แพทยศาสตร  
●    ●  ●  ● ● ● ● 

710 896 การเขียนและนําเสนอรายงานทาง

วิทยาศาสตร 
 ●   ●  ●  ●  ● ● 

710 893 สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1  ●   ●  ●  ●  ●  

710 894 สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2  ●   ●  ●  ●  ●  
711 711 กายวิภาคศาสตรออรโทพีดกิสทางสัตว

 แพทย 
 ● ●    ●  ● ●  ● 

712 721 สรีรวิทยาของสัตว  ● ●      ●    

713 721 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง ●  ●    ●  ●   ● 

713 722 พิษวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง ●  ●    ●  ●   ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข สื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

714 711 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง  ● ●    ●  ●  ●  
714 721 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทางสัตว

 แพทยศาสตร 
 ● ●    ●  ●  ●  

714 722 หลักการเกดิโรคทางสัตวแพทยศาสตร  ● ●    ●  ●  ●  
714 731 เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยา

 ทางสัตวแพทย 
   ● ●  ● ●   ● ● 

714 732 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง  ● ●    ●  ●  ●  
714 741 เทคนิคการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาสัตว

 แพทย 
 ● ●    ●  ●  ●  

715 700 วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง ●  ●    ●  ●  ●  

715 730 การสืบพันธุในโคและกระบือขัน้สูง ●  ●    ●  ●  ●  

715 731 การสืบพันธุในสุกรขั้นสูง ●  ●    ●  ●  ●  

715 732 การสืบพันธุในแพะและแกะขัน้สูง ●  ●    ●  ●  ●  

715 733 การสืบพันธุในมาขั้นสูง ●  ●    ●  ●  ●  

715 734 การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง ●  ●    ●  ●  ●  

715 740 เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง ●  ●    ●  ●  ●  
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รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข สื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

715 741 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว ●  ●    ●  ●  ●  

715 750 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม ●  ●    ●  ●  ● ● 

715 751 การจัดการสุขภาพฝูงสกุร ●  ●    ●  ●  ●  

715 752 โรคระบบสืบพนัธุในปศุสัตว  ●  ●    ●  ●  ●  

716 711 โรครับจากสัตวเขตรอน   ●  ●  ●     ● 

716 712 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย   ●  ●  ●     ● 
716 713 การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทย

สาธารณสุข 
  ●  ●  ●     ● 

716 715 การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ได

 จากสัตว 
  ●  ●  ●      

716717 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุ

 สัตว 
  ●  ●  ●     ● 

716718 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และ

 กฎหมายทางสัตวแพทยสาธารณสุข 
●  ●  ●  ●     ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข สื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
716 719 ชีวสถิติทางการสัตวแพทย  ●  ●  ●  ●     ● 
716 721 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซ    
   อาหาร 

●  ●  ●  ●     ● 

716 761 การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียทาง
 ปศุสัตว   ●  ●  ●     ● 

716 764 เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตว
 แพทยสาธารณสุข   ●  ●  ●     ● 

717 720 เวชศาสตรคลินกิทางสัตวแพทยชัน้สูง   ● ●    ●  ●  ●  
717 721 อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง   ● ●    ●  ●  ●  
717 724 อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง ●  ●  ● ● ●  ● ● ● ● 
717 725 อายุรศาสตรมาขั้นสูง  ● ●    ●  ●  ●  
717 726 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง  ● ●    ●  ●  ●  
717 727 อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม ●  ● ●   ●   ● ●  
717 728 การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเลี้ยง   ● ●    ●  ●  ●  
717 729 เวชศาสตรการกฬีา และสรีรวิทยาการ
 ออกกําลังสําหรับมา 

 ● ●    ●  ●  ●  

710 898 วิทยานิพนธ  ● ● ●   ●  ● ● ●  
710 899 วิทยานิพนธ  ● ● ●   ● ● ● ● ●  
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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.  นายถาวร  มิ่งสกุล 

ตําแหนงวิชาการรองศาสตราจารย 9 
ประวัตกิารศึกษา 

กศ.บ. (พยาบาล)   ม. ศรีนครินทรวิโรฒน   พ.ศ. 2529 
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) ม. สุโขทัยธรรมาธิราช   พ.ศ. 2534 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)  ม. มหิดล    พ.ศ. 2535 
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)  ม. มหิดล    พ.ศ. 2541 

 
ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. Chunhabundit, P., Thongpila, S., Mingsakul, T. and Somana, R.  1993.  
Microvascularization of the common tree shrew (Tupaiaglis) superior 
cervical ganglion with scanning electron microscopiy.  Acta Anat.  148:49-
56.  

2. Mingsakul, T.,   Chunhaundit, P., Cherdchu, C., Thongpila, S. and Somana, R.  1992.  
Gastric micro-mirculation of the common tree shrew (Tupaiaglis).  
J.E.M.S.T. 9(2):59-66. 

3. Mingsakul, T.,Pradidarcheep, W. and Somana, R.  1999.  Cerebral ventricular 
system of the common tree shrew (Tupaiaglis): a scanning electron 
microscopic study.  JEMST. 13(1):33-41. 

4. Mingsakul, T., Pradidarcheep, W., Nilbu-Nga, S., Thongpila, S., Asuvapongpatana, S. 
and Somana,R.  1999.  Ultrastructural study of the lateral ventricular 
choroid plexus in the common tree shrew   (Tupaiaglis).  JEMST. 13(1):9-
16. 

5. Poonkhum, R., Pongmayteegul, S., Meeratana, W., Pradidarcheep, W., Thongpla, S., 
Mingsakul,T. and Somana, R.  2000.  Cerebral microvascular 
architecture in the common tree shrew (Tupaiaglis) revealed by 
plastic corrosion casts.  Microsc Res & Technique. 50:411-418. 

6. Pradidarcheep, W.,  Mingsakul, T. and Somana, R.  1999.  The orbital Harderian gland 
of the Golden Hamster (Mesocricetusauratus).  JEMST. 13(1):17-25. 

7. Pradidarcheep, W., Asavapongpatana, S., Mingsakul, T., Cherdchu, C. and Somana, R.   
2000.  Microcirculation of the hamster Harderian gland studied by 
means of corrosion casts/SEM and TEM.  JEMST. 2000;14(1):1-7.  
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8. Pradidarcheep, W., Mingsakul, T.andSomana, R.  2000.  Scanning electron  
microscopic study of the epiplexus cells in the lateral ventricle of the 
common tree shrew (Tupaiaglis).  JEMTS. 14(2):23-28. 

9. Praditarcheep, W., Mingsakul, T., Asavapongpatana, S., Promwikorn, W. and 
Somana, R.  2001.  Angioarchitecture of the harderian gland in the 
common tree shrew (Tupaiaglis).  Cells Tissues Organs.  (In press) 

10. Promwikorn, W., Thongpila, S. Pradidarcheep, W. Mingsakul, T. Somana, R.  1998.  
Angioarchitectureof the sympathetic celiac ganglion complex in the 
common tree shrew (Tupaiaglis).  J Anat.  1998;193:409-416.  

 
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา11ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
711  211    มหกายวิภาคศาสตรสัตวน้ําและสัตวปก 
711  212    มหกายวิภาคศาสตรสัตวเล็ก 
711  213    มหกายวิภาคศาสตรสัตวใหญ 
711  221    คัพภวิทยาทางสัตวแพทย 
711  231    มิญชวิทยาทางสัตวแพทย 

 
2.  นาง จารุวรรณคําพา 
 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยระดับ 7 
 ประวัตกิารศึกษา 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2540 
 M.Sc. (Veterinary Microbiology) SLU, Sweden   พ.ศ. 2545 
 Ph.D. (Veterinary Microbiology) SLU, Sweden   พ.ศ. 2549 
 

ผลงานทางวิชาการ 
  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  

1. Kampa J, Ståhl K, Moreno-López J, Chanlun A, Aiumlamai S , Alenius S. BVDV and 
BHV-1 infections in dairy herds in northern and northeastern Thailand. Acta Vet Scand 
2004;45: 181-192.มี impact factor0.717  
2. Ståhl K, Kampa J, Baule C, Isaksson M, Moreno-López J, Belák S, Alenius S, Lindberg 
A. Molecular epidemiology of bovine viral diarrhoea during the final phase of the 
Swedish BVD-eradication programme. Prev Vet Med 2005; 72: 103-180.มี impact factor 
1.704 



 

49 

 

3. Kampa J, Ståhl K, Renström L.H.M., Alenius S. Evaluation of a commercial Erns-
capture ELISA for detection of BVDV in routine diagnostic cattle serum samples. Acta 
Vet Scand 2007; 49: 1-7.มี impact factor0.717  
4. Ståhl K, Kampa J, Alenius S, PerssonWadman A, Baule C, Aiumlamai S, Belák S. 
Natural infection of cattle with an atypical ‘HoBi’–like pestivirus: Implications for BVDV 
control and for the safety of vaccines and other biological products. Vet Res2007; 38 
(3):517-23.มี impact factor 4.125 
 5. Kampa J, Alenius S, Emanuelson U., Chanlun A, Aiumlamai S. BHV-1 and BVDV 
infections in dairy herds:  self-clearance and the detection of seroconversions 
against a new atypical pestivirus. Vet J 2008; 27 (In Press) มี impact factor 1.755 
6. JaruwanKampa, VarapornSukolapong, AruneeButtasri and ApiromCharoenchai. 
Prevalence of Mycoplasma bovis and other contagious bovine mastitis pathogens in 
bulk tank milk of dairy cattle herds in KhonKaen province, Thailand. Thai Journal of 
Veterinary Medicine (Accepted).  
7. Liu L., Kampa J.,Belak S. and Baule C. Identification of a new species of pestiviruses 
a genotype-3 Bovine viral diarrhea virus (BVDV-3) based on a full-length genome 
sequence analysis. VeterinaryMicrobiology 2009;138(1-2):62-68. มี impact factor 2.37 
ผลงานวิชาการอื่นๆ (Proceedings) 
1. Kampa J, Ståhl K, Chanlun A, Aiumlamai S, Alenius S. Epidemiology of BVDV 
infection in dairy herds in Thailand. Second European Symposium on: BVDV control. 
October 20-22, 2004. Porto, Portugal. page 78. 
2. Ståhl K, Baule C, Lindberg A, Kampa J,Belák S, Alenius. Molecular epidemiology 
and surveillance of BVD during the last phase of the Swedish BVD-programme. 
Second European Symposium on: BVDV control. October 20-22, 2004. Porto, Portugal. 
page 29. 
3.Kampa J, Ståhl K, Chanlun A, Aiumlamai S, Alenius S. Epidemiology of BVDV and 
BHV-1 infections in dairy herds in Thailand. 6th ESVV Pestivirus Symposium.September 
2005, Thun, Switzerland.page 108  
4. Ståhl K, Kampa J, Baule C, Moreno-López J, Belák S, Alenius, Lindberg A. Molecular 
epidemiology of bovine viral diarrhoea in Sweden. 6th ESVV Pestivirus 
Symposium.September 2005, Thun, Switzerland.page 61.  
5 Kampa J., Ståhl K., Baule C. ,Belák S.,Chanlun A.,Aiumlamai S. and Alenius S. BVDV 
and BHV-1 infections in dairy herds in Thailand: Evidence of self-clearance, and 
detection of infection with a new atypical pestivirus. The 24th World Buiatrics 
Congress.October, Nice, France. 
6 Kampa J.,Emanuelson U., Ståhl K., Chanlun A, Aiumlamai S. and Alenius S. Self-
clearance of BVDV infection in Thai cattle herds.  7th ESVV Pestivirus 
Symposium.September 2008, Uppsala, Sweden. 
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7 Kampa J., Lui L., Xia H., Ståhl K., Alenius S., Belák S. and Baule C. Serological 
characterization of atypical pestivirus Th04/KhonKaen isolated from a naturally 
infected calf in Thailand. 7th ESVV Pestivirus Symposium.September 2008, Uppsala, 
Sweden. 
8. Tråvén M., LeBlance N., Ståhl K.,Kampa J., Belák S. and Alenius S.Low-level bovine 
viral diarrhoea virus contamination of a bovine coronavirus strain not detected by 
routine screening.7th ESVV Pestivirus Symposium. September 2008, Uppsala, Sweden 
9. Lundin B., Nordengrahn A., Tjädert L., Lindberg A., Ståhl K.,Kampa J. and Merza M. 
The use of BVDVp80 blocking ELISA for the detection of antibodies to BVDV type 1 
and 2 as well as the atypical HoBi-like pestivirus. 7th ESVV Pestivirus Symposium. 
September 2008, Uppsala, Sweden 
10.  สุณีรัตน เอ่ียมละมัย  ,อรัญ จันทรลุน ,วราภรณศุกลพงศ ,ฟโอนา ฟอนอุสทีน ,ชัยวัฒนจรัสแสง ,
เช่ียวชาญ กระจางโพธิ์ และ จารุวรรณ พฒันาวงศ .ชนิดเช  ื้อแบคทีเรียที่พบจากเตานมอักเสบแบบไม

แสดงอาการในโคนม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตรและ
การเล้ียงสัตว ครั้งที่ 26. 15-17 พฤศจิกายน 2543.และประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตว
แพทยและการเลี้ยงสัตว 
11. สิริขจร ตังควัฒนา ,ประสานตังควัฒนา , จารุวรรณ พัฒนาวงศ และ นุสรา สุวรรณโชติ  .การตรวจ
พบเช้ือแบคทีเรียที่ปลายหัวนมโคภายหลังการฆาเชื้อที่หัวนม  .การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร
และการเลี้ยงสัตว ครั้งที่ 26 ป 2543 และประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการ

เล้ียงสัตว. 
12. ประสาน ตังควัฒนา  ,สิริขจร ตังควัฒนา , จารุวรรณ พัฒนาวงศ และ ชมพูนุช หมื่นละไพร .การ

สรางภูมิคุมกันตอเช้ือ Staphylococcus aureusจากนํ้านมโคในหนูไมซ  .การประชุมวิชาการสัตว
แพทยศาสตรและการเลี้ยงสัตว ครั้งที่ 26 ป 2543 และประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตว

แพทยและการเลี้ยงสัตว. 
13. วราภรณศุกลพงศ ,จารุวรรณ พัฒนาวงศ และ สุณีรัตน เอ่ียมละมัย .ความไวตอยาปฏิชีวนะของ
เช้ือสเตรฟฟโลคอคคัสออเรียสจากตัวอยางน้ํานมถังรวมของฟารมโคนมใน 7 พื้นที่เลี้ยงโคนมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. 2544. การประชุมวิชาการโคนมและผลิตภัณฑ ครั้งที4่, ทําวิจัยได-ใชประโยชน
จริง, 13-14 ธันวาคม2544. กรุงเทพฯ. หนา 3-4. 
14. เจียมจิต ทองไชย, จารุวรรณ คําพา,สุณีรัตน เอ่ียมละมัย และ อนันตชัย ชัยยศวิทยากุล. 2550. 
การสํารวจความชุกของไวรัว บีเฮชวี-วัน และบีวีดีในฟารมโคนมขนาดใหญในประเทศไทย. ประมวล
เร่ืองการประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว ครั้งที่ 33. กรุงเทพฯ 31 ตุลาคม-3 
พฤศจิกายน 2550. หนา 115-116.  
15. ธนิตา อรุณเมธี, นัฐติกร สอนสนาม, ปรัชญา ประไพวงษ, จารุวรรณ คําพา,อนันตชัย ชัยยศ
วิทยากุล และ สุณีรัตน เอ่ียมละมัย. ความสัมพันธระหวางการพบภูมิคุมกันตอ โบวายไวรัลไดะอะเรีย
ไวรัส ตอการเกิดเตานมอักเสบและประสิทธิภาพการสืบพันธุของแมโครีดนมในฟารมขนาดเล็กในเขต
จังหวัดขอนแกน. ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มข. ครั้งที่ 9. ขอนแกน. 11-12 มิถุนายน 2551. 
หนา 173-178.  
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16. อุทัยวรรณ สิงหนา, จารุวรรณ คําพา, และ สุณีรัตน เอ่ียมละมัย.การติดเช้ือไวรัส โบวายไวรัล
ไดอะเรีย ตอความสมบูรณพันธุของโคนมในจังหวัดขอนแกน. ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มข. 
ครั้งที่ 10. ขอนแกน. 3-4 มิถุนายน 2551. หนา 143-146.  
17.Jaruwan Kampa, Maj Hjort and Stefan Alenius. Bovine Corana Virus and Bovine 
Respiratory Syncytial Virus Infections in Dairy Herds in the North-estaern Thailand 
during year 2000-2004.Proceeding of the 10th KKU Veterinary Annual Conference 
2009.KhonKaen. 3-4 June 2009. pages 233-237. 

 
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาป 
ภาระงานสอน 

 
3.  นางสาววราภรณศุกลพงศ 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
ประวัตกิารศึกษา 
วท.บ. (ชีววิทยา)   มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2523 
วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) มหาวิทยาลัยมหดิล  พ.ศ. 2533 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยตีพิมพ 
1. Aiumlamai, S., Chanlun, A., Sukolapong, V., van Oostveen, F., Jarassaeng, C., 

Krajangpo, C. and Pattanawong, J. 2000. Prevalence of organisms causing 
subclinical mastitis in AmphurMuang, KhonKaen. In: Proceeding of 
the26th Annual Conference of the Thai Veterinary Medical Association 
Under the Royal Patronage, Bangkok, Thailand,15-17 November. p.53-63. 

2. Aiumlamai, S., Sukolapong, V., Jarassaeng, C., Chanlun, A., Krajangpo, C., 
Viriyametharoj, S., Sarachoo, K.  andSangkeaw, A. 2002. Standard milking 
systems: Mastitis and milk quality. In: Proceeding of the 28th Annual 
Conference of the Thai Veterinary Medical Association Under the Royal 
Patronage, Bangkok, Thailand, 9-11 October.  

3. Chaicumpa, W., Sukolapong, V.,Chongsa-nguan, M., Sakolvaree, Y., Tapchaisri, P.,  
Sricharmorn, S. and Eampokalarp, B. 1996. Humoral immune response to 
outer membrane proteins of Vibrio choleraeserogroup O:1. Mahidol 
University Journal of Pharmaceutical Sciences 23(1): 1-7. 

4. Intapan, P.M., Maleewong, W., Wongkham, C., Sripa, B., Tomanakarn, K., 
Ieamviteevanich, K., Pipitgool, V. andSukolapong, V.1998. Excretory-
secretory antigenic components of adult Fasciolagigantica recognized by 
infected human sera. Southeast Asian J Trop Med Public Health 29(3): 
579-583. 
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5. Khajarern, J., Ratanasethakul, C. and Sukolapong, V. 1994. Effects of probiotic 
Bacillus toyoi in broiler breeder feed on performance and stimulation. 
KKU.Vet. J. 4(2): 107-114. 

6. Maleewong, W., Intapan, P.M., Wongkham, C., Sripa, B., Sukolapong, V. and 
Ieamviteevanich, K. 1997. Specific monoclonal antibodies to 
Fasciolagigantica.Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology15:49-
54. 

7. Ratanasethakul, C., Chuachan, K., Sukolapong, V. and Sarachoo, K. 1999. 
Pathogenesis of nephritis in chicken induced by infectious bronchitis 
virus. In: Processings Quality Control in Animal Production “Nutrition 
Management, Health and Product”, Chang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand, 8-10 December. p 243-252. 

8. Ratanasethakul, C., Sukolapong, V., Chuachan, K. and Borisutpeth, P. 1997. Effect of 
probiotic Bacillus toyoion immunostimulation and growth promotion in 
broilers. In: Proceeding of the symposium held at Chiang Mai “Trends in 
livestock production in Thailand” ,11th –13th December, p 172-181. 

9. Sukolapong, V., Aiumlamai, S., Chanlun, A., Jarassaeng, C.,Pattanawong, J., Sarachoo, 
K.  andViriyametharoj, S. 2002. Determiantion of mastitis in dairy cattle 
using bulk tank milk analysis. In: Proceeding of the 28th Annual 
Conference of the Thai Veterinary Medical Association Under the Royal 
Patronage, Bangkok, Thailand, 9-11 October.  

10. Sukolapong, V., Aiumlamai, S., Chanlun, A., Pattanawong, J., Jarassaeng, C., 
Sarachoo, K. and Sangkeaw, A. 2001. Bulk milk sample analysis to 
determine mastitis in hand-milked and machine-milked dairy farms. In: 
Proceeding of the 27th Annual Conference of the Thai Veterinary Medical 
Association Under the Royal Patronage, Bangkok, Thailand, 24-26 
October. p.38-44. 

11. Wattanavijarn, W., Rattanaphani, R.,Tesprateep, T., Tangtrongpiroj, J., 
Thirapatsakun, T., Ousavaplandchai, L., Sukolapong, V.,Eongpakornkeaw, 
A. and Vetchangarum, S. 1983. Virus-like particles in the skeletal muscle,  
capillaries, and spleen of sick snakehead fish (Ophicephalusstriatus) 
during a disease epidemic. Thai. J. Vet. Med. 13(2): 122-130. 

12. Wattanavijarn, W., Tangtrongpiroj, J., Rattanaphani, R., Sukolapong, V., 
Eongpakornkeaw, A. and Vetchangarum, S. 1984. Examination of sick 
catfishes by scanning and transmission electron microscopy.Thai. J. Vet. 
Med. 14(1): 31-39. 

13. Wattanavijarn, W., Tesprateep, T., Rattanaphani, R., Tangtrongpiroj, J. and 
Sukolapong, V.1984. Examination of sick snakehead 
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fish(Ophicephalusstriatus) from Supanburi province. Thai Fisher Kaset 37: 
43-46. 

14. Wattanavijarn, W., Tesprateep, T., Sukolapong, V.,Ousawaplangchai, L., 
Rattanaphani, R.,Tangtrongpiroj, J. and Thirapatsakun, T. 1984. Virus-like 
particles in the sick snakehead fish (Ophicephalusstriatus) during a 
disease epidemic in Thailand. In: Conference Proceedings 3rd Asia 
PacificConference on Electron Microscopy, Singapore, 29 August-2 
September. p.412-413. 

15. Wattanavijarn, W.,Tesprateep, T., Wattanodorn, S. and Sukolapong, V.1983. Survey 
on porcine parvovirus antibodies by hemagglutination inhibition test. 
T.V.M.A.34(3): 245-250. 

 
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 14ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
714 341 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย 
714 342 วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย 
714 343 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย 
714 551 การปฏิบัติคลินิกทางพยาธิวิทยา 1 
714 653  การปฏิบัติคลินิกทางพยาธิวิทยา  3 

 
4.  นายสรรเพชญ  อังกิติตระกูล 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8  
ประวัตกิารศึกษา 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2532 
  วท.ม.(สัตวแพทยสาธารณสุข) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2541 
  ปร.ด.(สัตวแพทยสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยขอนแกน   พ.ศ. 2550 

 
ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยตีพิมพ 
1. เร่ือง  การศึกษายาปฏิชีวนะตกคางในเนื้อสุกรที่สงฆา ณ โรงฆาสัตวเทศบาลนครขอนแกน  
                     A study of Antibiotic rescidues in pork are slaughtered at 
KhonKaenmunicipla 
slaughterhouse in Triple Medium Test with trimethoprim (TMT) (ยังไมไดตีพิมพ) 

 
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  12 ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
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716 231  Management of Laboratory Animals 
716 312  Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine   
716 411  Food Protection  
716 414  Zoonosis   
716 452  Field Practice in Community Veterinary Medicine  
716 412  Meat, Poultry and Meat Products Inspection  
716 413  Milk and Milk Product Quality Inspection  
716 541  Veterinary Jurisprudence and Professional Ethics  
716 453  Field Practice in Veterinary Public Health 
716 542  Veterinary Medicine Administration 
716 261  การจัดการสิ่งแวดลอมทางสัตวแพทย 

 
5.  นางสาวอารยาพร  มคธเพศ 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8  
ประวัตกิารศึกษา 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2532 

 
ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยตีพิมพ 

 1. อารยาพร มคธเพศ เอกชัย ภัทรพันธวิเชียร  อรุณี บุตรตาสี   เฉลิมขวัญ นนทโคตร  นิตยา บญุ
บาล  นิธิวดี เพ็ชรชู. 2552. การระบุและการทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่พบใน
ปสสาวะของสุนัขที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปสสาวะ. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. ปที่ 19 ฉบับที่ 1 
 2. อารยาพร มคธเพศ สิริขจร ตังควัฒนา เอกชัย ภัทรพันธวิเชียรกรุณา กันทรมงคล ธนา วิชาชัย. 
2551.ผลของเวลาและอุณหภูมิในการเก็บซีร่ัมของสุนัขตอคาเอนไซมอลานีนอมิโนทราสเฟอเรส. วารสารสัตว
แพทยศาสตร มข. 18(2):131-139. 

3. เอกชัย ภัทรพันธวิเชียร อารยาพร มคธเพศคงฤทธิ์ เหมบุรุษ    เฉลิมขวัญ นนทะโคตร นิตยา บุญ
บาล นิธิวดี เพ็ชรชู สุวลักษณ ศรีสุภา. 2549. การศึกษายอนหลัง: คาโลหติวิทยา และคาเคมีเลือดบางชนิดใน
สุนัขที่ใหผลแอนติบอดี้บวกตอเช้ือเลปโตสไปรา. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 16(1):111-119. 

4. เอกชัย ภัทรพันธวิเชียร  อารยาพร มคธเพศ  คงฤทธิ์ เหมบุรุษ  ธวัชชัย โสจันดา  สิทธิเดช สกุล
โพน  และ วาสนา อินเดีย. 2547.การศึกษาความสัมพันธของจํานวนเม็ดเลือดขาวระหวางฮีโมไซโตเมทรีกับ
วิธีการประมาณจากเสมียรเลือดในสุนัข.วารสารสัตวแพทยศาสตรมข.  ปที่ 14 (1)  หนา 116-123.   

5. นุสรา สุวรรณโชติ  นงเยาว สุวรรณธาดา  พิทัยกาญบุตร  พิยา ภารภิรมย   
อารยาพร มคธเพศพิสิทธิ์ สุววรณโชติ. 2547. การศึกษาเบื้องตนของคาทางโลหิตวิทยา 
ของสุนัขปกติในจังหวัดขอนแกน. วารสารสัตวแพทยศาสตรมข.  ปที่ 14 (2)  หนา 30-40.            

6.BenjawanKingkoonSarochaPemsubRawinnipaWeerakaittinkunEkkachaiPatarapanwichi
enChalernkwanNonthakotArayapornMacotpet. Comparison of activated partial 
thromboplastin time, prothrombin time and platelet count in canine plasma between 
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healthy and Ehrlichiacanisinfected groups. The 36th International Conference on Veterinay 
Science(ICVS) 2010 and OIE-Seminar. 

7.kkachaiPatarapanwichienChanintornWorakumhangKomonratJaroonvitPimsiriJaieurAra
yapornMacotpetSudaratPattanee. Plasma malondialdehyde levels in dogs with grade IImast 
cell tumors. The 36th International Conference on Veterinay Science(ICVS) 2010 and OIE-
Seminar. 

8. AruneePolpakdee, SunpetchAngkititrakul, FahnanSuksawat and 
ArayapornMacotpet. Epidemiology and Antimicrobials Resistance of Salmonella isolated 
from Dogs and Cats in KhonKaen Municipality. The Second International Conference on 
Applied Science (2th ICAS) and The Third International Conference on Science and 
Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (3th STGMS). 24-
25 March 2011. Suphanouvong University.LuangPrabang, Laos PDR. 
 

บทความทางวิชาการ 
 1.อารยาพร มคธเพศ. การใชเคมีบําบัดในสุนัขที่เปนเนื้องอกมาสตเซลลที่ผิวหนัง. 2551. วารสารสัตว
แพทยศาสตรมข.(18)2:140-152.  
 2. นิตยา บุญบาล   สมพงษ หอยสังข   อารยาพร มคธเพศ   เอกชัย ภัทรพันธวิเชียร   อังคณา คนพูดเพราะ   
สุปราณี จิตรเพียร.มะเร็งหลอดไตฝอยในสุนัข. 2552. วารสารสัตวแพทยศาสตรมข.(12)2:229-236.  
 3.อารยาพร มคธเพศ  เอกชัย ภัทรพันธวิเชียร เฉลิมขวัญ นนทะ-โคตร นิตยา บญุบาล. 2547. ถุงน้ํา
ฟอลลิคูลาที่ผิวหนังของสุนัข. วารสารสัตวแพทยศาสตรมข.(14)1:146-152. 
 4.อารยาพร มคธเพศ  เอกชัย ภัทรพันธวิเชียรเฉลิมขวัญ นนทะ-โคตร. 2546. มะเร็งตอมน้ําเหลืองใน
สุนัข. วารสารสัตวแพทยศาสตรมข.13(2):53-63. 
 5. ดวงเดือน แกนคางพลู  อารยาพร มคธเพศ. 2550. การแกไขปากแหวงเพดานโหวในสุนัข : 
รายงานสัตวปวย. การประชุมวิชาการบําบัดโรคสัตวเล้ียงครั้งที่ 13  
 

ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  7ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
717 1 อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย  

717 422 การปฏิบัตคิลินิกทางอายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย  

717 543 การปฏิบัตคิลินิกทางอายุรศาสตรสัตวแพทย 3 

717 644 การปฏิบัตคิลินิกทางอายุรศาสตรสัตวแพทย 4 

717 645 การปฏิบัตคิลินิกทางอายุรศาสตรสัตวแพทย 5 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
717 892 คลินิกอายุรกรรมสัตวเลี้ยง 1   
717 752 คลินิกอายุรกรรมสัตวเลี้ยง 2 
717 772 companion animal special clinic 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 

 
เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และ

สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   และ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 
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 
 “นักศึกษา”      หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ภาคผนวกที่ 4 
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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 ใหมี
คาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 
หนวยกิต 

รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ   ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  45 ชั่วโมงตอภาค การศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ  1 หนวยกิต 
8.2 ระบบไตรภาค 

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

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

ขอ 9 การจัดแผนการศกึษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด

จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 
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9.2 การจัดแผนการศกึษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลกัสูตรโดยกําหนด
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาบัณฑิตหรือ
เทียบเทามาแลว 

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 รายวิชาเพิ่มเติม 
หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตร
กําหนด 

แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
แผน ข    เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการศกึษาอิสระไมนอยกวา 

3 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต 
   ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตร แผน ก ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข ดวย แตถาเปดสอน

หลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ใหนักศกึษาเลือกศึกษาไวดวย 
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

ผูเขาศึกษาทีส่ําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร  ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

ผูเขาศึกษาทีส่ําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

แบงการศึกษาเปน   2  แบบ คือ 
แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดองคความรูใหม หลักสตูรอาจ

กําหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอืน่เพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต แต
ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี ้
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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 โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ 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 และเนื้อหาสาระที่มีความ

เปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ เพื่อมุงผลิตบัณฑิตใหมี 
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   ไม

เกิน 6 ปการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 15 การประกันคุณภาพ 
 ใหกําหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลักสูตรไวในทุกหลกัสูตรใหชัดเจน และมีการดําเนินการควบคุม

มาตรฐาน คุณภาพ และจัดทํารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
อยางนอยแตละหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองปละหนึ่งครั้ง เสนอตอคณบดีตนสังกัดพรอมสงสําเนา
ใหบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

หมวดที่  4 
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย  
16.1 อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนกังาน หรือผูที่มหาวิทยาลัยจางเพื่อปฏิบัติงานในหลักสูตร สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาที่หลักดานการสอนและวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่กําหนด ของภาระงาน
ดานการเรียนการสอน 

16.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับมอบหมายใหเปนหลักในกระบวนการจัด
การศึกษาของหลักสูตร โดยทําหนาที่อาจารยผูสอน และ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้   อาจารยแตละคนจะเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ในขณะใดขณะหนึ่งไดเพียงหลักสูตรเดียวเทานั้น 
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16.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหนาที่อื่นทีเ่กี่ยวของ 

16.4 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยบัณฑิตพิเศษที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหทําหนาที่
สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 

16.5 อาจารยที่ปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารยประจําที่คณะแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศกึษา
และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

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

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

16.8 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการตามที่กําหนดในหนาที่
นั้นๆ 

16.9 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่บางสวนในการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตาํแหนงทางวิชาการ
ตามที่กําหนดในหนาที่นั้นๆ แตมีความเชี่ยวชาญ หรอืความชํานาญเฉพาะที่เปนประโยชนอยางยิ่งโดยตรง
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 
19.2 หลักสูตรหนึ่งๆ ตองอยูภายใตการกํากับดแูลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะแตงตั้งคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรดังกลาว อาจกํากับดแูลหลักสูตรใดหลกัสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร กไ็ดทั้งนี้ให
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เปนไปตามที่คณะกําหนดองคประกอบและอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร      หลักสูตรดังกลาว 
ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด 

ขอ 20 ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อทําหนาที่กาํกับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะนั้นๆ องคประกอบและอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการดังกลาว ให
เปนไปตามที่คณะกําหนด 

ขอ 21 อาจารยผูสอน ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
21.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 
หรือ เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ
กัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

21.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

ขอ 22 อาจารยที่ปรึกษาหลัก ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา  รอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

ขอ 23 อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
เปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ  รวมทั้งประสบการณการ

ทําวิจัย เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม   อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

ก็ได 
ขอ 24 ในกรณีที่มีความจําเปนคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 

หรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ     ใหเปนอาจารยที่
ปรึกษาหลักได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 25 ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศกึษาอิสระ   
อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดไมเกิน 5 คน หรือเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ
ไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําการศึกษาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน   

หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนกัศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ไดมากกวา    5 คน 
อาจขอขยายเพิ่มขึ้นไดแตตองไมเกิน 10 คน ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

หมวดที่  5 
การรับเขาศึกษา 

ขอ 26 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
26.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามที่หลกัสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติ
อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

26.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
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ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต   ตามที่
หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอืน่เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

 26.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา   ตามที่หลกัสูตรกําหนด และมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 26.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

26.4.1 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอืน่เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   และ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ 

26.4.2 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธกันกับหลักสตูรที่เขาศกึษา โดยมีผลการเรียนดีมาก 
และมีพื้นความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 27 การรับสมัคร 
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 28 การรับเขาศึกษา 
28.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนดเงื่อนไข 

วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะและคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

28.2 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษได ทั้งนี้
ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และคณะที่เกี่ยวของ 

28.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพืน้ความรูไมต่ํากวาปริญญาบัณฑิต 
และมีคุณสมบัติตามขอ 26 เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพเิศษเฉพาะรายได ทั้งนี้ตอง
ผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และคณะที่เกี่ยวของ 

28.4 ในกรณีที่ผูสมัครกําลังรอผลการศกึษาขั้นปรญิญาบัณฑิต หรือปรญิญามหาบัณฑิต แลวแตกรณี การรับเขา
ศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลกัฐานการสําเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่หลกัสูตรที่
เขาศึกษานั้นกําหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

28.5 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ขอ 29 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 30 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 

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

30.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา  โดยไมขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร การดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 

หมวดที่  6 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ขอ 31 การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน 
31.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
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32.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 
32.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

31.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกต ิ
นักศึกษาในหลกัสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 9 

หนวยกิต และไมมากกวา 15 หนวยกิต 
นักศึกษาในหลกัสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 3 

หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต 
นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เขาศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง และ

นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) อาจไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี 
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 นักศึกษา
อาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 
ป โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได 

 การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 35 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

นักศึกษาในหลกัสูตรระดับที่ต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับทีสู่งกวา หรือ
ในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับทีสู่งกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสตูรระดับที่     ต่ํา
กวาได ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในหลกัสูตรนัน้ๆ  และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขอ 36 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
36.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เวนแตรายวิชาที่ไดถอนโดย

ถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวิชาสงผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอรมของสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ผานความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีที่เกี่ยวของ 
แลวแจงใหสํานกับริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

36.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา 
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  ตามขอ 
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 
ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี ้
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(1) นักศึกษาไมสามารถเขาสอบโดยเหตุสุดวิสัยหรือ 
(2)  นักศึกษายังปฏิบัติงานไมครบเกณฑตามที่ผูสอนกําหนด  

ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ  
S ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory)  ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  
U ผลการศึกษายังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต 
W ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนหรือใชในกรณีที่นักศึกษาไดรับ

อนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
ขอ 41 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนดังนี ้
 S (Satisfactory)    หมายความวา  สอบผาน 
 U (Unsatisfactory) หมายความวา   สอบไมผาน 

 การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกนิ 2 ครั้ง ในแตละหลักสูตร สําหรับการสอบ
ภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนครั้งที่สอบ 

ขอ 42 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวิชาบังคับถือวาต่ํากวามาตรฐาน ใหลงทะเบียน
เรียนซ้ํา 

ขอ 43 การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 
43.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวย 

กิตตามหลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 
43.2 ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณจากทุกรายวิชาที่มีคา

คะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนที่
ไดทุกครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหารถึงทศนิยม 4 
ตําแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงที่ 4 เพื่อใหเหลือทศนิยม 2 
ตําแหนง 

 
 

หมวดที่  8 
การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

 
ขอ 44 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แตละหลักสูตรกําหนด 

โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้ หลักเกณฑอื่นๆ ใหเปนไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 45 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
ใหมีอาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยที่ปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณี ทั้งนี้

ใหเปนไปตามประกาศหรอืขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี) 
ขอ 46 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

46.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทําในทุกภาคการศึกษา 
46.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

46.3 ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมินความกาวหนา
ในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น แต
ทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวย
กิตที่ไดในภาคการศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 
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ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

46.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน  S
เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูนั้นไดรับการ
พิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรอื
การศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอ
คณบดีเพื่อหาขอยุติ 

ขอ 47 ในกรณีที่นักศึกษาใดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิตจากหัวขอเดิม ที่
สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได 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 ครบ
ตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารยที่ปรึกษาตองเสนอ
ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระ รวมทั้งใหเสนอวันที่จะทําการสอบไป
พรอมกันดวย 

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 ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลั ย ที่ เปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวา     รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจําเปน คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบได  ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย 

48.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและตอบ
คําถามของผูเขาสอบได และคณะวิชาตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถาม
หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และ
การควบคุมใหดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 
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48.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําซึ่งไมได
เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตอง
กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม จะไดใชตรวจ
อานวิทยานิพนธได  

48.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ (คณะ)
อาจารยที่ปรึกษาเปน1 เสียง (คณะ)อาจารยประจําเปน 1 เสียง และ(คณะ) ผูทรงคุณวุฒิเปน 1 
เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

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
กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม 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 
ขอ 52 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระครั้งแรกไมผานตามขอ 50.2 มีสิทธิย่ืนขอสอบครั้งที่ 2 ไดภายใน 15 วันหลัง

วันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
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ในกรณีที่ไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 50.1 ใหยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกําหนดการ
แกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข  

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

ที่กําหนดไวที่อื่นแตอยางใด 
ขอ 53 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลขิสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือรายงานการศกึษาอิสระ 

53.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
53.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวน ลักษณะ และระยะเวลา

ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
53.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ เปนของมหาวิทยาลัยขอนแกน     

นักศึกษาและ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชงิ
วิชาการได 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 และสอบผ านการสอบปากเปลาขั้ นสุ ดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  

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

54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00  
สอบผานการสอบการศึกษาอิสระ และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive 
Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

 54.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
54.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ ตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย 
54.3.2   สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
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54.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น 

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

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

ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศกึษา และใหถือวันที่ไดรับอนุมัตนิั้นเปนวันสําเร็จ
การศึกษา 

ขอ 56 การขออนุมัติปรญิญา 
56.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษานั้น 
56.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชือ่จากคณะเพื่อขออนุมัติปรญิญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
56.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 54 
56.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
56.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 
56.2.4   สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่จัดทําตามรูปแบบและ

จํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
56.2.5 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศกึษาเพื่อขออนุมัติปรญิญาตอสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 57 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใดเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรกไ็ด ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 58 การเพิกถอนปรญิญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง
ผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี ้
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 การเพิก
ถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้ งแตวันที่สภามหาวิทยาลั ยไดอนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 
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58.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรีแหงปริญญา
หรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 
 

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 
ใหใชเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของกับหลักสูตรตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2544 ทั้งนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน 5 ป นับจากการปรับปรุงครั้งสุดทาย หรือ
เปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆแลวแตกรณี 

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

ขอ 64 อาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระที่ไดรับการแตงตั้งกอนการประกาศใชระเบียบนี้ 
ใหยังคงเปนอาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ไดรับการแตงตั้งนั้นตอไป 

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

 
ประกาศ  ณ  วันที่    14  กรกฎาคม   พ.ศ.  2548   

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)   พลตํารวจเอก เภา   สารสิน 
                                                                                                              (เภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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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 ไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา สหวิทยาการสัตวแพทย
ตั้งแต พ.ศ. 2553 และจัดใหมีการประเมินหลักสูตรขึ้นเพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสม และถูกตองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในการประเมินไดแบงกลุมผูประเมินออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) 
ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษ (2) อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา และ (3) นักศึกษาปจจุบัน ซ่ึง
รายละเอียดและผลการประเมิน มีดังน้ี  
1. ผูทรงคณุวุฒิและอาจารยพิเศษ  
 เอกสารรายละเอียดหลักสูตรและแบบสอบถามไดถูกสงผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษ  3 ทาน และ
ไดตอบกลับแบบสอบถามจํานวน 2 ทาน (คิด เปนรอยละ 66.7)  โดยทั้ งสองทาน ไม เคยเปนผูตอบ
แบบสอบถามสําหรับหลักสูตรนี้ และ หนงทานเคยสอนในหลักสูตรนี้แลว  ซึ่งสรุปผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะที่สําคัญดังน้ี เน้ือหาของหลักสูตรมีความความสัมพันธกับความตองการของสังคมหรือหนวยงานที่
ใชบัณฑิตในระดับมากที่สุดรอยละ 50 และระดับปานกลางรอยละ 50 ดาน วัตถุประสงคและโครงสรางของ
หลักสูตรผูประเมินทั้งสองเห็นพองกันวา มีความเหมาะสม ในระดับมาก  และแผนการศึกษาในกลุมวิชาบังคับ
และวิชาเลือก มีจํานวนหนวยกิตและมีความเหมาะสมในรายวิชาในระดับมาก  เนื้อหารายวิชามีความทันสมัย
อยูในระดับมากที่สุดรอยละ 50 และในระดับมากรอยละ 50  และเนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ดานสาขาวิชา 
สหวิทยาการสัตวแพทย  และขอกําหนดในการทําวิทยานิพนธและตีพิมพเผยแพรมีความเหมาะสมในระดับมาก
รอยละ 50 และมากที่สุดรอยละ 50 

แบบสอบถาม ผูทรงคุณวุฒ/ิอาจารยพิเศษ 
เพื่อประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย 

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

1. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนผูประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว
แพทย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

□ เคย     ไมเคย 2 

2. ผูตอบแบบสอบถามเคยสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

 เคย 1    ไมเคย 1 
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ตอนที่ 2ความคิดเห็นในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร 
ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
1. ความสัมพันธของหลักสูตรกับความตองการของ
สังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต 

1  1   

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

 2    

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชาบังคับ  2    
6. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน กลุม
วิชาเลือก 

 2    

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชาเลือก  2    
8. เน้ือหาของรายวิชามีความทันสมัยและนาสนใจ  1 1    
9. เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนาให
ผูเรียนมีความรูและทักษะดาน สหวิทยาการสัตว
แพทย ที่เพียงพอตามวัตถุประสงคหลักสูตร 

 2    

10. ความเหมาะสมของขอกําหนดในการทํา
วิทยานิพนธและการตีพิมพเผยแพร 

1 1    

 
ตอนที่ 3ขอเสนอแนะเพิ่มเติมไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
2. อาจารยประจําหลกัสูตรและอาจารยประจํา 
ผลการประเมินดาน เนื้อหาหลักสูตร โดยอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา  พบวาหลักสูตรมี
ความสัมพันธกับความตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิตในระดับ มาก รอยละ 75  และในระดับปาน
กลาง รอยละ 25  หลักสูตรมีความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตรในระดับมากรอยละ 75   หลักสูตรมี
ความเหมาะสมของโครงสรางในระดับมากและปานกลางรอยละ 62.5 และ 37.5 ตามลําดับ  กลุมวิชาบังคับมี
ความเหมาะสมของหนวยกิตระดับมากรอยละ 87.5 แตความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชาบังคับพบวารอย
ละ 37.5 ใหคาคะแนนในระดับปานกลาง-นอย ในกลุมวิชาเลือก มีความเหมาะสมของหนวยกิตและความ
เหมาะสมในรายวิชา ระดับปานกลางรอยละ 37.5และ 25 ตามลําดับเนื้อหาวิชามีความทันสมัยในระดับปาน
กลางเปนรอยละ  50  ผูประเมินสวนใหญ (รอยละ 62.5) เห็นดวยระดับปานกลางวา เนื้อหารายวิชาใน
หลักสูตรสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะ ที่เพียงพอตามวัตถุประสงค แตน.ศ.ควรลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาที่คณะวิชาอื่นมีความชํานาญดวย และเวลาที่ใชการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก-มาก
ที่สุดรอยละ 62.5  แตในบางรายวิชาตารางเรียน น.ศ.บางคนตองปรับตามวิชาคณะอื่น 
ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนรอยละ 37.5 ของผูประเมิน พบวา ระบบสารสนเทศเพ่ือการคนควา และ
การเรียนการสอน มีความเพียงพอในระดับปานกลาง- นอย  ทั้งนี้ผูประเมินรอยละ 87.5 และทั้งหมดเห็นวา



 

92 

 

วัสดุอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนและการทําวิจัยมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง-นอย 
ตามลําดับและมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวาควรมีการปรับปรุงหองปฏิบัติการและอุปกรณเพื่อการวิจัย   การความ
สนับสนุนในดานการวิจัยโดยคณะและมหาวิทยาลัยอยูในระดับปานกลาง-นอยรอยละ 87.5   การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือประชุมวิชาการ รอยละ 87.5 เห็นวาคณะใหการสนับสนุน
ในระดับปานกลาง-นอย และมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนในระดับปานกลาง-นอยรอยละ 75 และมีขอเสนอวา
คณะควรเพ่ิมงบใหอาจารยนําเสนอผลงานวิจัยใหมากขึ้น และงบที่จัดสรรโดยมหาวิทยาลัยควรปรับรอบการ
พิจารณาใหตรงกับงานประชุมวิชาการใหมากขึ้น  
ดานนักศึกษาผูประเมินทั้งหมดมีความเห็นวาวาขอกําหนดการรับนักศึกษาและคุณสมบัติของนักศึกษา มีความ
เหมาะสมในระดับมาก-ปานกลาง และมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวาควรคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพทั้งปญญา จริยา
และความรับผิดชอบและรอยละ 37.5 เห็นความเหมาะสมในระดับปานกลางวานักศึกษาไดเรียนรายวิชาที่
เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือการทําวิทยานิพนธ   
ดานการบริหารหลักสูตร พบวา การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการบริหารหลักสูตร การกําหนดแผนการ
บริหารหลักสูตรในระยะส้ันและระยะยาวการและกําหนดแนวทางการประเมินผลหลักสูตรอยูในระดับมาก 
ทั้งน้ีผูประเมินไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา รายวิชาที่เปดสอนในคณะบางรายวิชา ไมไดสอนตามที่ปรากฏใน วช. 
04และวช. 05 และ นักศึกษาควรไดลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่คณะ อื่นเปดสอนและมีความชํานาญ ซึ่ง
เปนผลดีตอการทํางานวิจัยของนักศึกษา นอกจากน้ียังมีขอคิดเห็นวา อาจารยที่ไมมีทุนวิจัยมีผลทั้งตอหัวขอ
การศึกษาของนักศึกษาและทุนในการดําเนินงานวิจัย ซึ่งทุนสนับสนุนจากคณะอาจไมเพียงพอ 
 

แบบสอบถาม อาจารยประจําหลกัสูตร/อาจารยประจํา 
เพื่อประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สหวิทยาการสัตวแพทย 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที่แนบมา เติมและทําเครื่องหมาย √  ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1ขอมูลทั่วไปของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจํา 
1. ผูตอบแบบสอบถามเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยประจํา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 อาจารยประจําหลักสูตร  2 อาจารยประจํา 6 
2. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนผูประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวทิยาการสัตวแพทย 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

□ เคย     ไมเคย 8 
3. ระยะเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามทําหนาที่อาจารยในหนวยงาน  17.9ป 
4. ผูตอบแบบสอบถามเคยสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

 เคย 4   ไมเคย 4 
5. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการสัตวแพทย หรือไม 

 เคย 2    ไมเคย 6 
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ตอนที่ 2ความคิดเห็นในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร 
ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
1. ความสัมพันธของหลักสูตรกับความ
ตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต 

 6 2    

2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตร  6 2    
3. ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร  5 3    
4. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาบังคับ 

 7 1    

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
บังคับ 

 5 2 1   

6. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาเลือก 

2 3 3    

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
เลือก 

2 3 2 1   

8. เน้ือหารายวิชามีความทันสมัยและนาสนใจ 
(จากรายวิชาปจจุบัน) 

1 3 4    

9. เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนา
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานสห
วิทยาการสัตวแพทยที่เพียงพอตาม
วัตถุประสงค 

 3 5  นศ ควรลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาที่คณะวิชาอื่นมี
ความชํานาญ 

10. ความเหมาะสมของวันเวลาที่ใชในการ
เรียนการสอน 

2 3 3  ตารางเรียน นศ บางคน
ตองปรับตามวิชาคณะอ่ืน 

ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
1. ความเพียงพอของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การคนควา และการเรียนการสอน 

 5 1 2   

2. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 1 4 3 ควรปรับปรุง
หองปฏิบัติการ 

3. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการ
วิจัย 

  4 4 ควรเพิ่มอุปกรณ
หองปฏิบัติการ 

4. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
คณะเพื่อการทําวิจัย 

 1 5 2   

5. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการทําวิจัย 

 2 4 2   

6. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ  1 4 3 ควรเพิ่มงบนําเสนอ
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ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

คณะเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือ
ประชุมวิชาการ 

ผลงานของอาจารยทุก
ทาน 

7. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือประชุมวิชาการ 

 2 5 1 ควรเพิ่มงบ และเวลาใน
การยื่นขอแตละรบไมตรง
กับงานประชุม 

ดานนักศกึษา 
1. ความเหมาะสมของขอกําหนดการรับ
นักศึกษาและคุณสมบัติของนักศึกษา 

 5 3  ควรคัดกรองนศ. ที่มี
ศักยภาพทั้งปญญา จริยา 
ความรับผิดชอบ 

2. นักศึกษาไดเรียนรายวิชาที่เหมาะสมและ
เพียงพอเพื่อการทําวิทยานิพนธ 

 5 3    

เกี่ยวกบัการบริหารหลักสูตร (ประเมินเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตร) 
1. มีการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการ
บริหารหลักสูตร 

 2    

2. มีการกําหนดแผนการบริหารหลักสูตรใน
ระยะส้ันและระยะยาว 

 2    

3. มีการกําหนดแนวทางการประเมินผล
หลักสูตร 

     

 
ตอนที่ 3ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1) วิชาที่เปดสอนในคณะบางรายวิชา ไมไดสอนตามที่ปรากฏใน วช. 04และวช. 05  

2) นักศึกษาควรไดลงทะเบียนเพ่ิมเติมในรายวิชาที่คณะ อื่นเปดสอนและมีความชํานาญ ซึ่งเปนผลดีตอ

การทํางานวิจัยของนักศึกษา 

3) อาจารยที่ไมมีทุนวิจัยมีผลทั้งตอหัวขอการศึกษาของนักศึกษาและทุนในการดําเนินงานวิจัย ซึ่งทุน

สนับสนุนจากคณะอาจไมเพียงพอ 
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3. นักศึกษาปจจุบัน  

จากจํานวนแบบประเมินที่สงใหนักศึกษาปจจุบันจํานวน6  คน ไดรับแบบประเมินตอบกลับจํานวน5 
คนคิดเปนรอยละ 83  โดย นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม อายุเฉลี่ย 27 ป มีนักศึกษาที่ยังไมไดประกอบอาชีพ 
จํานวน 3 คนอีก 2 คนทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย  สรุปผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะที่สําคัญดังน้ี  

ความคิดเห็นตอเนื้อหาหลักสูตร นักศึกษาสวนใหญประเมินเนื้อหาหลักสูตรทั้งความเหมาะสมของ
หนวยกิตของหลักสูตร, เน้ือหาของวิชามีความทันสมัย และสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานสห
วิทยาการสัตวแพทยที่เพียงพอตามวัตถุประสงค ในระดับที่มากถึงมากที่สุดมากกวารอยละ80   อยางไรก็ตาม
หนวยกิตของวิชาบังคับอาจไมเพียงพอตอความตองการ และวิชาเลือกบางวิชาที่นักศึกษาสนใจยังไมเปดสอน 

ดานผูสอน นักศึกษาประเมินใหอาจารยมีความรูความเช่ียวชาญในวิชาที่สอนในระดับมากที่สุดรอยละ 
40  และรอยละ 60  ในระดับมาก อาจารยมีความสามารถในการถายทอดความรู และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและแสวงหาการสนับสนุนเพื่อใหนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการหรือ
ประชุมวิชาการในระดับมากที่สุดรอยละ 20 และระดับมากรอยละ 80  นักศึกษารอยละ 40 มีความพึงพอใจ
ระดับปานกลางตอการใหคําแนะนําและใหการปรึกษาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  และ นักศึกษารอยละ 
20 มีความพึงพอใจระดับปานกลางตอการใหคําแนะนําและใหการปรึกษาในการจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธและ
วิทยานิพนธและสนับสนุนทุนวิจัย การประเมินผูสอนในทุกดานไมมีนักศึกษาประเมินใหนอย  

ดานการเรียนของนักศึกษา พบวาขอกําหนดดานคุณสมบัติของนักศึกษาเฉลี่ยรอยละ 20, 60 และ 20 
ประเมินใหอยูในระดับมากที่สุด, มากและปานกลางตามลําดับ  และมีขอเสนอแนะสําหรับนักศึกษาที่ไมไดจบ
ดานสัตวแพทยวาควรมีการเรียนเพ่ือปูพื้นฐานความรูในดานสัตวแพทยดวยนักศึกษารอยละ 40 เห็นวาการ
เรียนรายวิชาที่กําหนดใหไมเหมาะสมและเพียงพอเพื่อการทําวิทยานิพนธ ขณะที่นักศึกษารอยละ 60 มีความ
พึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด จากที่หลักสูตรกําหนดให นักศึกษารอยละ 80 สามารถใหเวลากับการเรียน
และการทําวิจัยไดอยางเต็มที่ ในระดับมาก ขณะที่รอยละ 20 อยูในระดับปานกลาง  

ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาประเมินความเพียงพอของระบบสารสนเทศเพื่อการ
คนควา และการเรียนการสอน ในระดับมากที่สุดและมากคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 40 และ 20 ตามลําดับ และมี
ขอเสนอแนะใหคณะเพ่ิมอุปกรณ เชน เครื่องพิมพใหแกนักศึกษา และเพิ่มจํานวน e-journal เพื่อการคนควา
ขอมูลการประเมินดานวัสดุอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน พบวาเหมาะสมในระดับมากที่สุด
และมากคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 20 และ 60 ตามลําดับ  ความเพียงพอของหองพักหองสําหรับคนควาหรือทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษารอยละ 20 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และมีขอวิจารณวาหองพักคับ
แคบ และบรรยากาศไมเหมาะสมกับการคนควาเทาที่ควร  นักศึกษารอยละ 80 และ 20 มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก และปานกลางตอประเด็นตอไปนี้ การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อ
การทําวิจัยของนักศึกษา, การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการหรือประชุมวิชาการของนักศึกษา 

นอกจากนี้มีขอคิดเห็นเพิ่มเติมไดแก  ความยืดหยุนของการลงทะเบียน เชนรายวิชา thesis ตาม
หลักสูตรใหลงไดในเทอม 1 ป 2 ซึ่งหากนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษามีความพรอม นาจะสามารถลงทะเบียน
ในรายวิชาดังกลาวนี้ได  วิชาเลือกที่มีในหลักสูตรในบางรายวิชามีระบุไวในหลักสูตรแตไมไดเปดสอน จึงทําให
การเลือกวิชาเลือกที่เก่ียวของกับงานที่สนใจหรือเกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ มีนอยและไมครอบคลุม และ
รายวิชาไมหลากหลาย สําหรับนักศึกษาที่ไมไดจบสัตวแพทยควรไดรับความรูเพิ่มเติมดานพื้นฐานใหมากขึ้น
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กอนที่จะทํางานวิจัย โดยจัดใหมีรายวิชาบังคับใหกับกลุมนี้ เพื่อใหบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชานี้มากขึ้น  ใน
ดานการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่เขามาในหลักสูตรปกติที่เรียนในบางรายวิชารวมกับหลักสูตรพิเศษใน
วันเสารอาทิตย ควรมีการปรับเปลี่ยนตามการเรียนจริง คือในชวง จันทร-ศุกร ใหครบทุกรายวิชา เนื่องจาก
นักศึกษาที่มาในหลักสูตรปกติตองเรียนทุกวันจึงไมมีเวลาทํากิจกรรมสวนตัว รวมทั้งงานวิจัยคนควา หรือทํา
รายงานสงในรายวิชาอื่นๆ หากจะเปดสอนภาคปกติ ควรมีตารางเรียน-สอนที่กําหนดชัดเจน และอาจารย
ผูสอนตองสอนที่หลักสูตรกําหนดใหสอน จันทร-ศุกร  และนักศึกษา ไมตองการเรียนในวันหยุด  นอกจากนี้
พบวาขาดบรรยากาศของการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ไมมีกิจกรรมรวมระหวางนักศึกษาและอาจารย ควรมี
การแจงขาวสาร ความคืบหนาในการอบรมการทํางานวิจัย และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 
หรือเกี่ยวของกับหลักสูตร ใหทราบทาง e-mail หรือ website คณะ  
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แบบสอบถามนักศกึษาปจจุบัน 
เพื่อประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที่แนบมา เติมหรือทําเครื่องหมาย √  ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1ขอมูลทั่วไปของนักศกึษาปจจุบัน 
1. เพศของผูตอบแบบสอบถาม  

 ชาย 2    หญิง 3 
2. อายุของผูตอบแบบสอบถาม  27 (24-36) ป 
3. อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

 ยังไมไดประกอบอาชีพ 3  รับราชการ/พนักงานของรัฐ 1 
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 1 □ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
□ อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………… 

4. ถาผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพแลว อาชีพของผูตอบแบบสอบถามมีความเกี่ยวของกับสาขาวิชาสห
วิทยาการสัตวแพทย หรือไม 

 เก่ียวของ 2   □ ไมเกี่ยวของ 
 
ตอนที่ 2ความคิดเห็นในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร 

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
1. ความเหมาะสมของจํานวน
หนวยกิต ของหลักสูตร 

1 4    

2. ความเหมาะสมของจํานวน
หนวยกิตใน กลุมวิชาบังคับ 

 3 2  วิชาบังคับนอยเกินไป 
ควรมี 6-9 หนวยกิต 

3. ความเหมาะสมของรายวิชาใน
กลุมวิชาบังคับ 

 2 3  รายวิชาบังคับควรจะ
ครอบคลุมรายวิชาที่บัณฑิต
ของสาขาวิชานี้ควรจะมี
เหมือนกัน 

4. ความเหมาะสมของจํานวน
หนวยกิตใน กลุมวิชาเลือก 

1 1 2 1 วิชาเลือกมากเกินไป 
หลายวิชานาสนใจแตไมได
ปดสอน 

5. ความเหมาะสมของรายวิชาใน
กลุมวิชาเลือก 
 

  4 1 มีใหเลือกมากแตเปดให
ลงทะเบียนไดนอย 
ไมหลากหลาย ละบางวิชาไม
เปดสอน 
ควรมีรายวิชาเฉพาะทางหรือ
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ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย 

ขามระดับการศึกษาได 
6. เน้ือหาของรายวิชามีความ
ทันสมัยและนาสนใจ (จาก
รายวิชาปจจุบัน) 

2 2 1  เฉพาะในบางรายวิชาที่เปด
สอนยังไมทันสมัยเทาที่ควร 

7. เน้ือหารายวิชาในหลักสูตร
สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรู
และทักษะดานสหวิทยาการสัตว
แพทยที่เพียงพอตามวัตถุประสงค 

 4 1  ยังไมเพียงพอ บางวิชาตองมี
วิชาที่เรียนมากอน จึงไม
สามารถลงได 

ดานผูสอน 
1. อาจารยมีความรูและ
เช่ียวชาญในวิชาที่สอน 

2 3    

2. อาจารยมีความสามารถในการ
ถายทอดความรูและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน 

1 4    

3. อาจารยใหคําแนะนําและให
การปรึกษาที่เก่ียวของกับการ
เรียนการสอนอยางเพียงพอ 

2 1 2   

4. อาจารยใหคําแนะนําและให
การปรึกษาในการจัดทําเคาโครง
วิทยานิพนธและวิทยานิพนธ
อยางเพียงพอ 

1 3 1   

5. อาจารยใหการสนับสนุนหรือ
แสวงหาการสนับสนุนดาน
งบประมาณในการทําวิจัยของ
นักศึกษา 

1 3 1   

6. อาจารยใหการสนับสนุนหรือ
แสวงหาการสนับสนุนเพ่ือให
นักศึกษานําเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือประชุมวิชาการ 

1 4    

ดานการเรียนของนกัศึกษา 
1. ความเหมาะสมของขอกําหนด
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติ
ของนักศึกษา 

1 3 1  นักศึกษาที่ไมไดจบดานสัตว
แพทย ควรมีการเรียนเพ่ือปู
พื้นฐานความรูในดานสัตว
แพทยดวย หรือควรจะเรียน
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ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย 

เพ่ิมเติมดานใด ควรมีใน
หลักสูตร 

2. นักศึกษาไดเรียนรายวิชาที่
เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการทํา
วิทยานิพนธ 

1 2  2  

3. นักศึกษาสามารถใหเวลากับ
การเรียนและการทําวิจัยไดอยาง
เต็มที่ 

 4 1   

ดานปจจัยสนับสนนุการเรียนการสอน 
1. ความเพียงพอของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการคนควา และ
การเรียนการสอน 

2 1 2  คณะควรสนับสนุนอุปกรณ
สารสนเทศ เชนเครื่องพิมพ 
และมี e-journal ที่ไม
สามารถ คน full paper ได 

2. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

1 3 1   

3. ความเพียงพอของหองพัก 
หองสําหรับคนควาหรือทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1 2 2  หองพักคับแคบ และ
บรรยากาศไมเหมาะสมกับ
การคนควาเทาที่ควร 

4. การสนับสนุนดานงบประมาณ
ในระดับคณะเพื่อการทําวิจัยของ
นักศึกษา 

 4 1   

5. การสนับสนุนดานงบประมาณ
ในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือการทํา
วิจัยของนักศึกษา 

 4 1   

6. การสนับสนุนดานงบประมาณ
ในระดับคณะเพื่อการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการหรือประชุม
วิชาการของนักศึกษา 

 4 1   

7. การสนับสนุนดานงบประมาณ
ในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการหรือ
ประชุมวิชาการของนักศึกษา 

 4 1   
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ตอนที่ 3ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ความยืดหยุนของการลงทะเบียน เชนรายวิชา thesis ตามหลักสูตรใหลงไดในเทอม 1 ป 2 ซึ่งหาก

นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษามีความพรอมนาจะสามารถลงทะเบียนในรายวิชาดังกลาวนี้ได  

2. วิชาเลือกที่มีในหลักสูตร ในบางนายวิชามีระบุไวในหลักสูตรแตไมไดเปดสอน จึงทําใหการเลือกวิชา

เลือกที่เก่ียวของกับงานที่สนใจหรือเกี่ยวของกบการทําวิทยานิพนธ มีนอยและไมครอบคลุม 

3. รายวิชาไมหลากหลาย 

4. นักศึกษาที่ไมไดจบสัตวแพทยควรไดรับความรูเพ่ิมเติมดานพื้นฐานใหมากขึ้นกอนที่จะทํางานวิจัย โดย

จัดใหมีรายวิชาบังคับใหกับกลุมนี้ เพื่อใหบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาน้ีมากขึ้น 

5. ในดานการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา ที่เขามาในหลักสูตรปกติที่เรียนในบางรายวิชารวมกับ

หลักสูตรพิเศษในวันเสารอาทิตย ควรมีการปรับเปลี่ยนตามการเรียนจริง คือในชวง จันทร-ศุกร ให

ครบทุกรายวิชา เนื่องจากนักศึกษาที่มาในหลักสูตรปกติตองเรียนทุกวันจึงไมมีเวลาทํากิจกรรมสวนตัว 

รวมทั้งงานวิจัยคนควา หรือทํารายงานสงในรายวิชาอ่ืนๆ 

6. หากจะเปดสอนภาคปกติ ควรมีตารางเรียน-สอนที่กําหนดชัดเจนและอาจารยผูสอนตองสอนที่

หลักสูตรกําหนดใหสอน จันทร-ศุกร  

7. ไมตองการเรียนในวันหยุด 

8. ขาดบรรยากาศของการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ไมมีกิจกรรมรวมระหวางนักศึกษาและอาจารย 

9. ควรมีการแจงขาวสาร ความคืบหนาในการอบรมการทํางานวิจัย และขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการ

เรียนการสอน หรือเก่ียวของกับหลักสูตร ใหทราบทาง e-mail หรือ website คณะ 

 
  



 

101 

 

 
ภาคผนวกที่ 12 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสตูรเดิม (2552) กับหลกัสูตรปรบัปรุง (2555) 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยมหีนวยกิตในหมวดวิชา ดังน้ี 
  

หลักสูตรเดิม 
(2552) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(2555) 

หนวยกิต 
ที่เปลี่ยน 
แปลง แบบ ก1 

หมวดวิชาและกลุมวิชา หนวยกิต หมวดวิชาและกลุมวิชา หนวยกิต  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

36 จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

36 - 

   หมวดวิชาบังคับ 2 
(ไมนับหนวยกิต) 

   หมวดวิชาบังคับ 2 
(ไมนับหนวยกิต) 

- 

   หมวดวิชาเลือก -    หมวดวิชาเลือก - - 
   วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 - 
แบบ ก2  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

36 จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

36 - 

   หมวดวิชาบังคับ 8    หมวดวิชาบังคับ 8 - 
   หมวดวิชาเลือก 16    หมวดวิชาเลือก 16 - 
   วิทยานิพนธไมนอยกวา 12 วิทยานิพนธไมนอยกวา 12 - 
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มคอ. 2 

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

แบบ ก1 
  หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาในหลักสูตรปรญิญาวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก แบบ ก1    
จะตองลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ และอาจตองลงทะเบียนรายวิชา
ตางๆ ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไมคิด
หนวยกิต และคาคะแนน 

หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาในหลักสูตรปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก แบบ ก1    จะตอง
ลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ และอาจตองลงทะเบียนรายวิชาตางๆ 
ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไมคิดหนวยกิต 
และคาคะแนน 

เหมือนเดิม 

 710 893  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1               1(1-0-2) 
   Seminar in InterdisciplinaryVeterinary Science 1 

710 893  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1                   1(1-0-2) 
   Seminar in InterdisciplinaryVeterinary Science 1 

วิชาเดิม 

 710 894  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2        1(1-0-2) 
           Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Science II 

710 894  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2  1(1-0-2) 
           Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Science II 

วิชาเดิม 

   วิทยานิพนธ 710 997  วิทยานิพนธ          36 หนวยกิต 
               Thesis 

710 997  วิทยานิพนธ           36 หนวยกิต 
               Thesis 

วิชาเดิม 

แบบ ก2 
หมวดวิชาบังคับ วิชาบังคับ   8 หนวยกิต วิชาบังคับ   8 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  การออกแบบทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-3) 
             Experimental Design in Veterinary Medicine 

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

วิชาเดิม 

 710 893  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1               1(1-0-2) 
             Seminar in Interdisciplinary Veterinary Science 1 

710 893  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 1                  1(1-0-2) 
             Seminar in Interdisciplinary Veterinary Science 1 

วิชาเดิม 

 710 894  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2         1(1-0-2) 
             Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Science II 

710 894  สัมมนาสหวิทยาการสัตวแพทย 2  1(1-0-2) 
             Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Science II 

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)            16 หนวยกิต หมวดวิชาเลือก (ไมนอยกวา)            16 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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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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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 

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

 วิชาใหม 

  



 

105 

 

มคอ. 2 

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

เขาดวยกัน 

 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 

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

วิชาเดิม 

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

 วิชาใหม 

 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 

 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 
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 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 เวชศาสตรการกฬีา และสรีรวิทยาการออกกําลัง 
            สําหรับมา                                            3(2-3-5) 
           Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 

717 729 เวชศาสตรการกฬีา 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 710 899  วิทยานิพนธ           12       หนวยกิต 
             Thesis 

710 999  วิทยานิพนธ                                 12      หนวยกิต 
             Thesis 

วิชาเดิม 
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