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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสัตวแพทยศาสตร  ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข   
 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
ภาษาอังกฤษ:    Master of Science Program in Veterinary Public Health 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):             วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวแพทยสาธารณสุข) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย):             วท.ม. (สัตวแพทยสาธารณสุข) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):                 Master of Science (Veterinary Public Health) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ):                 M.Sc. (Veterinary Public Health) 

3. วิชาเอก        
สัตวแพทยสาธารณสุข 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
36 หนวยกิต        

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข มีรูปแบบของหลักสูตรแผน ก เปน
หลักสูตรที่เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ มี 2 แบบ ดังนี้ 

 แบบ ก1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยจัดทําวิทยานิพนธเพียงอยางเดียว 
เวนแตคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นควรใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นเพ่ิมเติมโดยไมนับหนวยกิต 

                 แบบ ก 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยและมีรายวิชาเรียน เพื่อผลิตนักวิชาการใหมี
องคความรูในเนื้อหาวิชา พรอมทั้งมีความสามารถในการวิจัยในสาขาวิชาการที่เก่ียวกับสัตวแพทยสาธารณสุข  

                
5.2 ภาษาทีใ่ช 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(ในบางรายวิชา) 
5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางประเทศที่มีความสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอืน่ 

 ไมม ี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบใน

การประชุมครั้งที่ ………….… วันที่ …………………………….……… สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ……………. วันที่ …………………..………..… เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2555      
7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2556  
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

(1) สัตวแพทยประจําหนวยงานตางๆทั้งภาคราชการและเอกชน      
(2) นักวิชาการ นักวิจัยหรืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
(3) ตําแหนงงานตางๆ ที่ตองการความรูและการนําไปใชในดานสัตวแพทยสาธารณสุข เชน มูลนิธิ

คุมครองผูบริโภค องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งสามารถปฏิบัติงานไดทั้งในและตางประเทศ 
(4) ประกอบอาชีพสวนตัวที่เก่ียวของกับงานปศุสัตว 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตร       
1 นายคมกริช  พิมพภักด ี 340050025xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), 

Ph.D.(Veterinary Toxicology) 
2 นายประพันธศักดิ์  ฉวีราช 346990006xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Public 

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

สาธารณสุข) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หนวยงานอื่นของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เชน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย กรมปศุสัตว เปนตน      
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณหรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยมีการผลิตทั้งดานเกษตรกรรมและปศุสัตวเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและสงออกเปน

ลําดับตนๆของโลกมาอยางตอเน่ือง กอรปกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหประเทศไทยเปนครัวอาหารของ
โลก และเน่ืองจากการใชมาตรการดานอาหารปลอดภัยเปนประเด็นสําคัญในการคาขายระหวางประเทศและ
นํามาซึ่งการกําหนดขอบังคับตางๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอในดานมาตรฐานปศุสัตวและสินคาปศุสัตว 
ขณะเดียวกันการแขงขันทางการคาระหวางประเทศไดเพ่ิมมีมากข้ึน สินคาอาหารที่มาจากปศุสัตวตองมีความ
ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอมไปดวยจะเปนกฏเกณฑการแขงขันจึงเปนเหตุผลทําใหประเทศไทยตอง
เสียเปรียบในการแขงขัน หรือแมแตการบริโภคภายในประเทศที่ประชาชนไทยไดใหความสําคัญและเปนที่
ตองการทุกภาคสวน ประกอบกับปจจุบันมีแนวโนมที่จะพบโรคติดตอจากสัตวสูคนทั้งชนิดโรคอุบัติใหมและ
อุบัติซ้ําเพ่ิมขึ้นอันจะสงผลโดยตรงตอสุขภาพของสัตวและประชาชนและกระทบตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนลําดับ รวมทั้งแนวคิด One World One Health ขององคการอนามัยโลกที่เสนอแนวทางการ
จัดการเร่ืองปจจัยดานสิ่งแวดลอม มนุษยและปศุสัตวเปนส่ิงเดียวกันและสงผลกระทบระหวางกันและกัน  

11.2 สถานการณหรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมการบริโภค และการคาขายสินคาปศุสัตวระหวางประเทศภายใตระเบียบกฏเกณฑสากล 

สงผลกระทบตอมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย หรือการจัดการดานปศุสัตวและอาหารที่มาจาก
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สัตวในประเทศ รวมไปถึงการระบาดของโรคอุบัติใหมหรืออุบัติซ้ําซาก ตางจะกอใหเกิดผลกระทบกับสุขภาพ 
ความเปนอยูและสภาวะเศรษฐกิจโดยตรงกับประชาชนไทย จากพลวัตของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ ทํา
ใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตสัตวเพื่อมาเปนอาหารบริโภคใหไดมาตรฐานสากลเกิดขึ้น 
ประชาชน องคกรตางๆตางไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม แมกระทั่งวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่
สะอาดและปลอดภัยไดมีการตระหนักและปฏิบัติมากขึ้นทําใหเกิดการตื่นตัวของประชาชนในทุกระดับ รวมทั้ง
แนวนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหมหาวิทยาลัยแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอชุมชนทองถิ่น สราง
กระบวนการที่มาจากฐานรากชุมชนอยางแทจริง โดยนําองคความรูที่ไดไปใชในการแกปญหาและพัฒนาสังคม
ทองถิ่น ทําใหตองมีกระบวนการศึกษาและวิจัยเพื่อใหไดองคความรูที่สอดคลองกับบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมนั้นๆ  
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสตูร 
            ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการมีสวนรวม

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆดังที่กลาวถึงในขอ 11 จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงและเปนการเปดกวางใหมีการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้นในงานดานสัตวแพทยสาธารณสุข เพื่อ
มุงเนนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในศาสตรดานดังกลาวในเชิงลึกและบูรณาการไปสูวิธีการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบททั้งในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาคหรือระหวางประเทศเพื่อรองรับกระแส
ของโลกและกระแสของภูมิภาค โดยทําการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาบางสวนใหทันสมัยและเพิ่มเติมบางสวนที่
สังคมหรือประเทศชาติตองการพัฒนา เปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและ
ศักยภาพสูงขึ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามที่กลาวขางตน อีกทั้งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนากําลังคนใหเปนกําลังและรากฐานที่สําคัญของประเทศ ทั้งการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหมั่นคง โดยมีเปาหมายการเพิ่มสัดสวนนักวิจัยตอประชากรใหสูงขึ้น เพื่อให
สามารถแขงขันกับนานาประเทศในทุก ๆ ดาน ปจจัยสําคัญอันหนึ่งเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวคือการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการผลิตบุคลากรที่สามารถทํางาน
ไดในประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบนั 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายที่จะพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ เปนศูนยกลางของแหลง

ความรูและขอมูลการวิจัยในอาเซียนและในระดับโลก ตลอดจนนําองคความรูตางๆไปสูทองถิ่นและชุมชน จึง
จําเปนตองสรางบุคลากรดานการวิจัยและผลงานวิจัยหรือองคความรูตางๆที่สอดคลองกับพันธกิจ ดังนั้น
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร จึงปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรใหมีความ
เหมาะสมกับพันธกิจดังกลาว  
13. ความสัมพันธ (ถามี) กบัหลักสูตรอืน่ ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
          ไมมี  

 
หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถปุระสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มุง
ผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในดานวิชาการสัตวแพทยสาธารณสุข มีความสามารถในการ
ทําวิจัยโดยบูรณาการองคความรูที่เก่ียวของและถายทอดความรูนั้นสูสาธารณชนทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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รวมทั้งมีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการหรือวิชาชีพ 
1.2 วัตถุประสงค 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและแนวคิดสําคัญในสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
และศาสตรอ่ืนที่เกี่ยวของ และนํามาใชในการพัฒนาความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาได  

(2) มีความสามารถในการวิจัยโดยบูรณาการองคความรูเพื่อการแกปญหาทางวิชาการหรือการ
พัฒนาความรูในสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ
นําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนในวงกวาง 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริม
ใหประพฤติตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
 

2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 
•  ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
การพัฒนาดานการเรียนการสอน
โดยการนําสื่อสารสนเทศมาใชให
มากขึ้น 

สงเสริมใหอาจารยผลิตสื่อ หรือ
วิธีการสอนโดยใชสารสนเทศให
มากขึ้น 

จํานวนงานของรายวิชาที่ใชสื่อ 

�การพัฒนาบุคลากรดานการ
เรียน การสอนและวิจัย 

- อาจารยใหมตองเขาอบรมดาน
การจัดการเรียนการสอนและการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ห ลั ก สู ต ร ที่
มห า วิ ท ย า ลั ยข อ น แ ก น ห รื อ
หน ว ย งานอื่ นจัด ขึ้ น  เพื่ อ ใ ห มี
ความรู ใ นการประเมิ นผลตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษา 
- สนับสนุนบุคลากรใหพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนใหทันสมัย 
- สนับสนุนบุคลากรใหทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาองคความรู ใหมและการ
สรางเครือขายทางวิชาการและ
การวิจัย  

- รายงานการวัดและประเมินผล
ของหลักสูตร 
- เอกสารการสอน หนังสือ ตํารา
หรือระบบการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ผ ล ง า น ที่ ตี พิ มพ ใ น ว า ร ส า ร 
วิ ช า ก า ร ทั้ ง ร ะ ดั บ ช า ติ  แ ล ะ
นานาชาติ 

การพัฒนานักศึกษา - สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
- เชิญผูทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ 

-จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่
นําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศกึษา การดาํเนินการ และโครงสรางของหลกัสูตร 
1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ขอ 7 (ภาคผนวก) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  
1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดรูอน (ถามี) 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

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

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 
(1) ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

หมวดที่ 5 ขอ  26.2 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม และ 
(2) ผูตองการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 1 ตองสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เก่ียวของ มีประสบการณ
ในการทํางานดานสัตวแพทยสาธารณสุขหรือดานอื่นที่เก่ียวของไมนอยกวา 2 ป และมีผลงานตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการไมนอยกวา 1 เรื่อง หากมีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

(3) ผูตองการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 ตองสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เก่ียวของ หากมีคุณสมบัติ
นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานความรูในสาขาตางๆในหลักสูตรแตกตางกัน และ

ภาษาอังกฤษ 
 

2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
นักศึกษาที่จะเขาการศึกษาจําเปนตองปรับพื้นทางสัตวแพทยสาธารณสุขและภาษาอังกฤษ โดยการ

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมตามคําแนะนําของกรรมการบริหารหลักสูตร หรือทางหลักสูตรจัดอาจารยที่ปรึกษา
พิเศษสําหรับนักศึกษาที่มีปญหา 

2.5 แผนการรบันักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 
2.5.1 แผน ก แบบ ก 1 

จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 
 2555 2556 2557 2558 2559 
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ปที่ 1 
ปที่ 2 

5 
- 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

รวม 5 10 10 10 10 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
 
2.5.2 แผน ก แบบ ก 2 

จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 
  2555 2556 2557 2558 2559 

ปที่ 1 
ปที่ 2 

5 
- 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

รวม 5 10 10 10 10 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรบั 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
คาธรรมเนียมการศึกษา 250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

งบประมาณแผนดิน 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวมรายรบั 350,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

      

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบใชสอย ตอบแทนและวัสดุ 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
งบดําเนินการหลักสูตร (พัฒนาการเรียน
การสอน ฯลฯ) 

200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

งบครุภัณฑ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวมรายจาย 280,000 560,000 560,000 560,000 560,000 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษา = 84,000 บาท/ป 
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2.7  ระบบการศกึษา 
ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน  

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 22/2550) เร่ือง การเทียบโอน

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ (ภาคผนวก) และระเบียบหา
วิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (ภาคผนวก) หรือเปนไปตาม
ระเบียบและประกาศที่จะปรับปรุงใหม 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิต     

  แบบ ก แบบ ก 1 และ ก 2                36 หนวยกิต   
3.1.2 โครงสรางหลกัสูตร 

3.1.2.1    หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 
           หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต  2  หนวยกิต 
           วิทยานิพนธ    36 หนวยกิต 
           รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร    36 หนวยกิต 
3.1.2.2    หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
           หมวดวิชาบังคับ              15 หนวยกิต 
           หมวดวิชาเลือก              9   หนวยกิต 
           วิทยานิพนธ    12 หนวยกิต 
           รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร    36 หนวยกิต 

3.1.3  รายวิชา 
         3.1.3.1  แผน ก แบบ ก 1  
                   หมวดวิชาวิชาบังคับ ตองเรียน 2 หนวยกิต (โดยไมนับหนวยกิต) 
                  **716 891 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1           1(1-0-2)  
                                 Seminar in Veterinary Public Health  I 
                   *716 892 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2           1(1-0-2)  
         Seminar in Veterinary Public Health  II 
                     วิทยานิพนธ                                   36 หนวยกิต 
                   *716 898 วิทยานิพนธ   36 หนวยกิต                       

                                 Thesis 
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       3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2  
                 หมวดวิชาบังคับ  ตองเรียน                  15 หนวยกิต              
                  **716 711 โรครับจากสัตวเขตรอน                                  2(2-0-4)  
                                 Tropical Zoonoses 

                            **716 712 วิทยาการระบาดเก่ียวกับทางสัตวแพทยขั้นสูง 3(3-0-6) 
                        Advanced Veterinary Epidemiology 
                   *716 717 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว           3(2-3-5)  
     Microbial Control in Food of Animal Origin 
                   *716 718 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และกฎหมายในงานสัตวแพทย 
                                 สาธารณสุข                                                2(2-0-4) 
                                 Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary Public  
                                 Health 
                   *716 719 ชีวสถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย             3(3-0-6) 
                                 Biostatistics for Veterinary Research 
                   **716 891 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1                   1(1-0-2)  
    Seminar in Veterinary Public Health I 
                   *716 892 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2                   1(1-0-2)  
         Seminar in Veterinary Public Health  II                     
3.1.3.3  หมวดวิชาเลือก  
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาจากรายวิชาตางๆตอไปนี้ 

หรือจากรายวิชาอ่ืนๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขจะเปดเพิ่มเติมภายหลังหรือ
รายวิชาอ่ืนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวของโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 ตองเลือกลงทะเบียนรายวิชา
ดังตอไปนี้ไมนอยกวา 9 หนวยกิต  

                **710 701  สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย                      3(2-3-5)  
                              Statisticals for Veterinary Research 
                 **710 721  การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร     2(2-0-4)  
                    Experiment Design in Veterinary Medicine 
                **716 713  การวิเคราะหความเสี่ยงดานสัตวแพทยสาธารณสุข 2(2-0-4)                                                                                             
                                Risk Analysis for Veterinary Public Health                  
                **716 715  การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว        2(1-3-3)  
    Analysis of Residue in food of Animal Origin 
                  *716 721  การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร              2(1-3-3)  
                                Analysis of Microbial in the Food Chain  
                 **716 761 การจัดการส่ิงแวดลอมและของเสียจากปศุสัตว      2 (2-0-4)  
     Environmental and Livestock Waste Management 
        *716 764 เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตวแพทยสาธารณสุข  3(3-0-6) 
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                       Economics and Administration of Veterinary Public Health 
                  หมวดวิชาวิทยานิพนธ 
                    716 899 วิทยานิพนธ   12 หนวยกิต                                            

                                 Thesis   
                   *      หมายถึง รายวิชาใหม      
                  **     หมายถึง  รายวิชาปรับปรุงใหม 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา    
รหัสวิชาของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร กําหนดเปนตัวเลข 6 ตัว ดังนี้ 

กําหนดรหัสวิชาเปนตัวเลข 6 ตัว ดังน้ี  716 xxx 
  รหัสวิชา 710 xxx หมายถึง สาขาสัตวแพทยศาสตร 

ตัวเลข 3 ตัวแรก 716 xxx หมายถึง สาขาสัตวแพทยสาธารณสุข 
ตัวเลขตัวที่ 4  หมายถึง ระดับของวิชา 
7 และ 8  หมายถึง วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวเลขตัวที่ 5  หมายถึง หมวดวิชายอย 

         1                      หมายถึงหมวดวิชาอาหาร โรคติดตอ ระบาดวิทยา 
4            หมายถึงหมวดวิชาบริหารทางสัตวแพทย จรรยาบรรณ 
6   หมายถึงหมวดวิชาสิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตร 

  9   หมายถึงหมวดวิชาสัมมนา การศึกษาอิสระ วิทยานิพนธ 
   ตัวเลขตัวที่ 6  หมายถึง ลําดับที่ของวิชาในแตละหมวด 
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3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 
   

            ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก 2 
**710 721 การออกแบบการทดลองในทางสัตว

แพทยศาสตร               
Experiment Design in Veterinary Medicine 

- 2(2-0-4) 

*716 711 โรครับจากสัตวเขตรอน 
Tropical Zoonoes 

- 2(2-0-4) 

**716 717 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว 
Microbial Control in Food of Animal 
Origin 

- 3(2-3-5) 

*716 719 ชีวสถิติทางสัตวการแพทย 
BioStatistics for Veterinary  Research 

- 3(3-0-6) 

**716 891  สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1 
Seminar in Veterinary Public Health  I 

ไมนับหนวยกิต 1 

*716 898  วิทยานิพนธ 
Thesis 

9 - 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 11 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 9 11 

 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก 2 
**716 712 วิทยาการระบาดเก่ียวกับทางสัตวแพทยขัน้สูง 

Advanced Veterinary Epidemiology 
- 3(3-0-6) 

**716 713 การวิเคราะหความเสี่ยงดานสัตวแพทย
สาธารณสุข 
Risk Analysis for Veterinary Public 
Health 

- 2(2-0-4) 

**716 721 
 

*716718 

การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร 
Analysis of Microbial in the Food Chain 
พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และกฎหมาย
ในงานสัตวแพทยสาธารณสุข  
Toxicology of Food, Feed and Law in 
Veterinary Public Health     

- 
 
- 

2(1-3-3) 
 
2 

71x xxx  วิชาเลือก 
Elective 

- 3 

*716 892  สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2 
Seminar in Veterinary Public Health II 

ไมนับหนวยกิต 1 

*716 898  วิทยานิพนธ 
Thesis 

9 - 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 13 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 18 24 
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      ปที่ 2         ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก 2 
*716 898 

  
วิทยานิพนธ 
Thesis 

9 - 

**716 899 วิทยานิพนธ 
Thesis 

- 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 27 33 

 
      ปที่ 2          ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก 2 

*71  898  วิทยานิพนธ 
Thesis 

9 - 

**716 899 วิทยานิพนธ 
Thesis 

- 3 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 3 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36 36 

 
 

3.1.5 คําอธบิายรายวิชา 
        **710 701  สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย    3(2-3-5) 
     Statistics for Veterinary Research 
     เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

                    การใชสถิติเพื่อบรรยายขอมูลในทางสัตวแพทย การตรวจสอบขอมูลเบื้องตนเพื่อการ
วางแผนวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสัตวแพทยศาสตรที่ตัวแปรมีลักษณะตอเนื่อง การหา
ความสัมพันธแบบเสนตรงระหวางขอมูลในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร การวิเคราะหขอมูลทางสัตว
แพทยศาสตรที่ตัวแปรมีลักษณะไมตอเนื่อง การวิเคราะหขอมูลทางสัตวแพทยศาสตรเมื่อตัวแปรไมมีการ
กระจายแบบปกติ การวิเคราะหขอมูลที่ขาดความเปนอิสระ การวิเคราะหโอกาสอยูรอดของสัตว การสาธิต
วิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใชทางสัตวแพทยศาสตร 
                    Statistical description of data in veterinary medicine, preliminary data 
examination for further analysis, statistical analysis for continuous variables in veterinary 
medicine, linear correlation analysis for veterinary research, statistical analysis for discrete 
variables in veterinary medicine, non-parametric test in veterinary medicine, non-
independence among observations, time to death analysis, demonstration of statistical 
program  used in veterinary medicine. 
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        **710 721  การออกเเบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร   2(2-0-4) 
     Experiment Design in Veterinary Medicine 
     เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

                     ความหมายของการทดลอง หนวยตัวอยาง การสุมตัวอยาง การออกแบบการทดลองแบบ
สุมสมบูรณในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร การทดลองแบบตารางสาน  ปจจัยแทรกซอนในงานวิจัยทาง
สัตวแพทยศาสตร  การออกแบบการทดลองแบบมีบล็อค  แบบลาตินสแควร แบบแยกขั้นตอน การออกแบบ
การทดลองแบบขามกลุมเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพการรักษา การออกแบบการทดลองแบบจับคู เพื่อ
ควบคุมปจจัยแทรกซอน และการออกแบบการทดลองแบบเก็บขอมูลซ้ําซอนในงานวิจัยทางสัตว
แพทยศาสตร 

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

        **716 711 โรครับจากสัตวเขตรอน              2(2-0-4) 
   Tropical Zoonotic Disease 

   เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมม ี
  โรครับจากสัตวในเขตรอนที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย จากเชื้อรา จากปรสิต และจากไวรัส 

สาเหตุที่ทําใหเกิดโรค แหลงโรคและการติดตอโรคที่เกิดในสัตว โรคที่เกิดในมนุษย การวินิจฉัย การปองกัน
และควบคุมโรค 

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

       **716 712  วิทยาการระบาดเก่ียวกับทางสัตวแพทยขั้นสูง  3(3-0-6) 
    Advanced Veterinary Epidemiology 
    เง่ือนไขของรายวิชา :  710 701 

                     กรอบของระบาดวิทยา การประเมินความถี่และความเส่ียงของโรค สาเหตุของโรค การวิจัย
ทางวิทยาการระบาด การออกแบบการศึกษา ความลําเอียงและความเชื่อถือไดการเลือกตัวอยาง การ
คํานวณขนาดตัวอยาง การแพรกระจายและการคงตัวของโรค  การจัดการขอมูล สรุปขอมูลเชิงพรรณา การ
วิเคราะหขอมูลและการแปลผล ประเมินผลการศึกษา การนําเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณการทําวิจัยใน
มนุษยและสัตวทดลองแนวโนมในการวิจัยวิทยาการระบาด 
                     Epidemiological framework, assessment of frequency and risk of diseases, 
causal association, epidemiological research, study design, bias and validity, sample 
selection, sample size calculation, transmission and maintenance of infection,  data 
management, summary of descriptive data. Data analysis and interpretation, evaluation of 
study results, presentation of research results, ethics in human and animal research, trend 
in epidemiological research.  
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        **716  713  การวิเคราะหความเสี่ยงดานสัตวแพทยสาธารณสุข     2(2-0-4) 
      Risk Analysis for Veterinary Public Health 
      เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

     การวิเคราะหความเส่ียงของประชากรตอสารเคมี ยาตกคาง โรคติดเชื้อจากสัตวเลี้ยง หรือ
ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปอนส่ิงไมพึงประสงคจากการเลี้ยงสัตวและการแปรรูป
เน้ือสัตว การประเมินความเส่ียง การจัดการความเสี่ยง การตัดสินใจอาศัยปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
วิเคราะหแตละกรณี และการสื่อสารความเส่ียง 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 Residue in Food of Animal Origin  
     เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
                 หลักการวิเคราะหหาปริมาณสารเคมีในตัวอยางชีวภาพ การวิเคราะหหาสวนประกอบของ

น้ํานม โดย Milko scan การวิเคราะหคุณภาพตัวอยางชีวภาพ เชน เนื้อ นม ไข ทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห
ทางเคมี การวิเคราะหโลหะหนักในตัวอยางชีวภาพ การวิเคราะหสารเคมีโดย High Performance Liquid 
Chromatography  การวิเคราะหสารเคมีโดย Gas Chromatography การวิเคราะหสารโดยเครื่อง Atomic 
Absorption Spectrophotometer  การวิเคราะห Aflatoxin M1 และ Aflatoxin B1 ในผลิตภัณฑ การ
วิเคราะห Biochemical Oxygen Demand  ของน้ําเสียจากฟารม 

                 Principle of analytical method of residue in foods of animal origin. Milk 
composition analysis by using Milko scan machine. Raw sample, chemical composition and 
eventually residues analysis. Metal, alflatoxin and antibiotic residues in animal food or food 
of animal origin determination using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Gas 
Chromatography (GC) and Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). The environment 
indicator like biochemical oxygen demand (BOD) will be explored. 

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

     เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมม ี
                    การจัดการเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยจากจุลชีพที่
กอใหเกิดการเนาเสียหรือเปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภค สุขศาสตรภายในโรงงาน ลักษณะและคุณสมบัติ
ของแบคทีเรียที่เปนอันตรายที่มักพบในเนื้อ คุณภาพและระบบรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 

    Managing the meat and food of animal origins from microbial caused of 
spoilage and harmful of human consumption. The hygiene in the production line. The 
characteristics and properties of bacterial pathogens on raw meat. The quality and safety 
assurance system of foof and food products. 

          *716 718  พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และกฎหมายในงานสัตวแพทยสาธารณสุข 2 (2-0-4)  
                       Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary Public Health 
    เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมม ี
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                   แนวคิดทั่วไปทางพิษวิทยาที่นํามาประยุกตกับอาหารและอาหารสัตว  บทบาททางพิษวิทยา
ของทางเดินอาหาร สารที่ไมเปนอาหารที่เกิดในธรรมชาติ สารพิษจากเชื้อราที่ปนเปอนในอาหารสัตว การ
ปนเปอนจากแบคทีเรียในอาหาร พืชที่เปนพิษและ สารพิษอื่นๆ ที่พบไดในอาหารสัตว และกฎหมาย 
ขอบังคับที่เก่ียวของกับงานทางดานสัตวแพทยสาธารณสุข กฎหมายการคุมครองผูบริโภค กฎหมายการ
ควบคุมปองกันโรคระบาดระหวางสัตวและโรครับจากสัตว กฎหมายและขอบังคับทางดานสัตวแพทย
สาธารณสุข ตามมาตรฐานองคกรระหวางประเทศ  

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 contaminant, toxic plants and 
miscellaneous toxic substances found in foods. Laws and Regulations in Veterinary Public 
Health with focus on consumer protection, regulation of zonoses, the prevention of 
zoonoses to human, international standard, regulation and laws in veterinary public health. 

          *716 719 ชีวสถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย                              3(3-0-6) 
                      Biostatistics for Veterinary Research 
                      เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี 
    หลักชีวสถิติที่ใชในงานวิจัยดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย ระเบียบวิธีวิจัย และการ
เลือกใชสถิติสําหรับงานวิจัยชนิดตางๆทางสัตวแพทย  
    Principles of biostatistics for veterinary science, research methodoly and 
selection  statistics for various veterinary research design.   
          *716 721 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร                        2(1-3-3) 
                      Analysis of Microbial in the Food Chain 
                      เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี 
     หลักมาตรฐานการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลชีพ และเชื้อจุลชีพกอโรคในหวงโซอาหาร การ
ตรวจแยกเชื้อ วิธีการตรวจวิเคราะหแบบรวดเร็ว และวิธีการตรวจโดยใชเครื่องมือที่ซับซอนเชน 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:  ไมม ี
                   ความสัมพันธระหวางปศุสัตวและสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดเนื่องมาจากการปศุสัตว 
สิ่งแวดลอมที่เปนพิษจากโรงฆาและโรงงานผลิตภัณฑจากสัตว วิธีแทรกแซงและสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ของการจัดการสิ่งแวดลอม 
               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  : ไมม ี
   กรอบงานทางดานเศรษฐศาสตรของโรคในปศุสัตว การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรใน

เศรษฐศาสตรสุขภาพสัตว บงปริมาณคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระดับฟารม การใหคาสุขภาพสัตวและ
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การตัดสินใจที่ใชการคุมการผลิตสูงสุด และการควบคุมผลผลิต การกําหนดตนทุนและกําไรของโปรแกรม
ปองกันโรค และบทบาทหนาที่ของการบริหารในทางสัตวแพทยสาธารณสุข นโยบายและการวางแผน การจัด
องคกร การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การพัฒนาองคการและการบริหารโครงการทางสัตว
แพทยสาธารณสุข การเปรียบเทียบการจัดการโครงการสัตวแพทยสาธารณสุขและวิทยาศาสตรสาธารณสุข 

 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. 

**716 891 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1    1(1-0-2) 
      Seminar in Veterinary Public Health  I 
              เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมม ี

     การวิเคราะหและสังเคราะหรายงานผลทางวิทยาศาสตรจากทางสาขาสัตวแพทย
สาธารณสุขและการนําเสนอผลงาน 

     Analysis and synthesis of scientific reports from veterinary public health 
literature. and presentation. 

*716 892  สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2    1(1-0-2) 
      Seminar in Veterinary Public Health  II 
               เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมม ี

    การเขียนและการนําเสนอการศึกษาเบื้องตนในประเด็นที่เก่ียวของกับเคาโครงวิทยานิพนธ
หรือประเด็นที่นาสนใจ ในทางสัตวแพทยสาธารณสุข 

    Writing and presentation of preliminary datarelating to proposals or 
interesting topics in veterinary public health.   

*716 898  วิทยานิพนธ     36  หนวยกิต 
     Thesis 

      เง่ือนไขของรายวิชา :   ไมมี 
     กระบวนการวิจัย การทดลอง การเขียนวิทยานิพนธในงานวิจัยที่ทําในปญหา เนื้อหาดาน

สัตวแพทยสาธารณสุขที่กําหนดได 
    Conduction of research, experiment and writing thesis on the given topic in 

Veterinary Public Health problem. 
  
       **716 899  วิทยานิพนธ     12  หนวยกิต 
              Thesis 
     เง่ือนไขของรายวิชา :   ผานการเรียนทุกวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
             กระบวนการวิจัย การทดลอง การเขียนวิทยานิพนธในงานวิจัยที่ทําในปญหา เนื้อหาดาน
สัตวแพทยสาธารณสุขที่กําหนดได 
              Conduction of research, experiment and writing thesis on the given topic in 
Veterinary Public Health problem. 
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3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวฒุิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

ที่ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายคมกริช  พิมพภักด ี 340050025xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), 
Ph.D.(Veterinary Toxicology) 

2 นายประพันธศักดิ์   ฉวีราช 346990006xxxx ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Veterinary Public 
Health) 

3 นายไพรัตน ศรแผลง 345100004xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตว
ศาสตร) 

4 นายสุวิทย  อุปสัย 344990030xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
5 นายปยวัฒน  สายพันธ 534999002 อาจารย สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตวแพทย

สาธารณสุข) 
 

หมายเหต ุ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวก 
 
           3.2.2  อาจารยประจํา 

ที่ ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางกัลยา เจือจันทร 345010065xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตว
ปก) 

2 นายสุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ 340990071xxxx รองศาสตราจารย 
 

สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทาง
สัตวแพทย) 

3 นายนริศร  นางาม 334990067xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. ,ส.ม.(สาธารณสุข
ศาสตร), ปร.ด.  

4 นายบัณฑิตย  เต็งเจริญกุล 340990012xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Vet. 
Embryology) 

5 นายประสาน  ตังควัฒนา 334990018xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ.,  Ph.D. (Bioscience) 
6 นายปรีณัน  จิตะสมบัติ 310200186xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (ศัลยศาสตร) 
7 นางสาวฟานาน  สุขสวัสดิ ์ 360100041xxxx รองศาสตราจารย 

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

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

9 นายสมบูรณ  แสงมณีเดช 370990001xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

10 นางสาวสุณรีัตน  เอี่ยมละมัย 340990040xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

11 นายสุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ 340990071xxxx รองศาสตราจารย 
 

สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทาง
สัตวแพทย) 

12 นางสาวอารินี   ชัชวาลชลธีระ 310090285xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. 
13 นายถาวร  มิ่งสกุล 320090036xxxx รองศาสตราจารย กศ.บ., สศ.บ.,ปร.ด. (กายวิภาค
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ศาสตร) 
14 นางสาวบงกช นพผล 345010139xxxx รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา), M.P.H., 

Ph.D. (Veterinary Medicine) 
15 นายคมกริช  พิมพภักด ี 340050025xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), 

Ph.D.(Veterinary 
Toxicology) 

16 นายชูชาติ กมลเลิศ 346030045xxxx รองศาสตราจารย น.บ., สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาค
ศาสตร) 

17 นายกรวุธ  พันธุอารีวัฒนา 370970008xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. , Ph.D. (Veterinary 
Toxicology) 

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

19 นายคณิต  ชูคันหอม 344030062xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Veterinary 
Medicine) 

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

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

22 นายชัยวัฒน  จรัสแสง 346060009xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการ
สืบพันธุสัตว) 

23 นายไชยพัศร  ธํารงยศวิทยากุล 340040045xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Large Animal 
Clinical Science) 

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

25 นายนฤพนธ  คําพา 358010015xxxx ผูชวยศาสตราจารย 
 

สพ.บ., M.S., Ph.D. (Vet. 
Radiology) 

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

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

28 นายประวิทย  บุตรอุดม 341010100xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. 
29 นายพงษธร  สุวรรณธาดา 344990020xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.บ. 
30 นางพิมชนก สุวรรณธาดา 341010147xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
31 นายพิสิทธิ์  สุวรรณโชต ิ 335080075xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Physiology) 
32 นายพีระพล  สุขอวน 333030054xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Vet. 

Anatomy.) 
33 นายสาธร  พรตระกูลพพิัฒน 310170042xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. Dr. med. vet (Swine 

Diseases) 
34 นายสรรเพชญ  อังกิติตระกูล 340990000xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (สัตวแพทย

สาธารณสุข), ปร.ด. 
(สาธารณสุขศาสตร) 

35 นางสิริขจร  ตังควัฒนา 340990040xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทาง
สัตวแพทย), ปร.ด. (ชีวเวช
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ศาสตร) 
36 นายสุชาติ  วัฒนชัย 322060013xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.(เทคโนโลยี

ทางการศึกษา) 
37 นายสราวุธ  ศรีงาม 315060019xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาค

ศาสตร) 
38 นายเอกชัย  ภัทรพันธวิเชียร 370970004xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
39 นางสาวอารยาพร  มคธเพศ 330990151xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
40 นางสาววราภรณ  ศุกลพงศ 330990066xxxx ผูชวยศาสตราจารย วท.บ., วท.ม.(อายุรศาสตรเขต

รอน) 
41 นางสาวกชกร   ดิเรกศิลป 341990055xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., (เกียรตินิยม), M.S., 

Ph.D.(Swine Medicine) 
42 นายวีรพล  ทวีนันท 345120007xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Vet. 

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

Medicine) 
44 นางสาวสุปราณี จิตรเพียร 545019001xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
45 นางพัชนี ศรีงาม 342050002xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา) 
46 นางเสรี แข็งแอ 340050057xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
47 นายสุวิทย อุปสัย 344990030xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาค

ศาสตร) 
48 นายไพรัตน ศรแผลง 345100004xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตว

ศาสตร) 
49 นางสาวทรรศิดา  พลอยงาม 311040080xxxx อาจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. 

(Molecular Veterinary 
Biosciences) 

50 นายธวัชชัย  โพธิ์เฮือง 344060114xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตว
ปก), ปร.ด. (อายุรศาสตรสัตว51
แพทย) 

51 นายปยวัฒน  สายพันธ 534999002xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตว
แพทยสาธารณสุข) 

52 นายศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร 319990040xxxx อาจารย 
 

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

53 นายสุวลักษณ  ศรีสุภา  330210067xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการ
สืบพันธุสัตว) 

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

55 นางสาวจรีรัตน  เอี่ยมสะอาด 360990061xxxx อาจารย วท.บ., วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
56 นางนุสรา  สุวรรณโชติ 341010138xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (ชีวเคมี) 
57 นางสาวปาณิสรา คุณกิตต ิ 340990041xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการ

สืบพันธุ) 
58 นางสาวน้ําฟา เพื่องบุญ 332010002xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตว

แพทย) 
59 นางสาวศริญญา ฤกษอยูสุข 362010000xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายรุศาสตรสัตว

แพทย) 
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          3.2.3  อาจารยพิเศษ  

ที่ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายพิเชฏฐ เหลืองทองคํา x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย สพ.บ.,ส.ม.(สาธารณสขุศาสตร), 
Dip. in Com.Med.(Hong 
Kong) 

2 นายศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Microbiology) 

   
4. องคประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภาคสนาม  

ไมม ี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกบัการทําวิทยานพินธ 

5.1 คําอธบิายโดยยอ 
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ทําวิทยานิพนธ ภายใตการแนะนํา

ของอาจารยที่ปรึกษาในประเด็นปญหาที่นักศึกษาสนใจโดยใหมีการเสนอเคาโครง การทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัย
ในรูปบทความตีพิมพในวารสารหรือเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู     
      ผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ซึ่งถูกประเมินโดยคณาจารยประจําวิชาและ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถ
ทําวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอสูสังคมไดในรูปแบบบทความทางวิชาการ 

 
5.3 ชวงเวลา 
     แผน ก แบบ ก 1 เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1  
     แผน ก แบบ ก 2 เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  36 หนวยกิต  
แผน ก แบบ ก 2  12 หนวยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
อาจารยประจําหลักสูตรใหขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยแกนักศึกษาและกําหนดชั่วโมงใหคําแนะนําปรึกษา

ในการทําวิทยานิพนธตลอดจนขั้นตอนตางๆในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ กําหนดเวลาเสนอความกาวหนา
วิทยานิพนธ และการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธโดยการนําเสนอตอคณาจารยซึ่งไดรับการแตงตั้งไมต่ํา

กวา 3 คนหรือตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด การประเมินความกาวหนาโดยจัดใหมีการนําเสนอตอคณาจารยที่
ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งกําหนดใหนักศึกษานําเสนอรายงานความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธอยางนอยเทอมละ 1 ครั้งหลังจากการไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ และการสอบปองกัน
วิทยานิพนธใหผานการประเมินโดยคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะสัตว
แพทยศาสตร การประเมินผลงานตีพิมพเผยแพรกําหนดใหทุกแผนการศึกษาของหลักสูตรจะตองมีผลงานวิจัย
ตีพิมพเผยแพรหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรองกอนการ
ตีพิมพ (Peer Review) อยางนอย 1 บทความ หรือมีบทความที่นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่
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มีรายงานการประชุมอยางนอย 1 เรื่องหรือตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยบทความดังกลาวจะตอง
เก่ียวของกับหัวขอวิทยานิพนธ  

 
หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรอืกิจกรรมการ

ดําเนินการ 
สามารถบูรณาการการทํางานดานสัตวแพทยสาธารณสุขที่สัมพันธกับชุมชน 
ประเทศหรือนานาชาติไดเปนอยางดี 

การจั ด การ เรี ยนการสอน 
และกิจกรรมใหฝกฝนโดยใช
กรณีศึกษา การศึกษาผาน
ประสบการณจริง หรือจาก
ขอสารสนเทศ และการศึกษา
วิจัยในมิติที่สามารถเชื่อมโยง
จากทองถิ่นถึงระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม      
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) นักศึกษาประพฤติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก 
การมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม
และสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ  

(2) นักศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําและใหขอเสนอแนะตอ
ปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 

(1) การสอนในรายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ และสอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน โดย
ยกตัวอยางกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม และเปดโอกาสใหนักศึกษาถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

(2) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 
2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินจากการการเขาชั้นเรียน ความรับผิดชอบตองานที่กําหนดและการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทั้งการแสดงความคิดเห็นและการอาสา ประเมินความซื่อสัตยและจริยธรรมจากการสอบและงานที่
มอบหมาย 

(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอน 
2.2 ความรู  

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถูกตองในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสัตวแพทย

สาธารณสุข และศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรู ทักษะ และใชเครื่องมือหรือการทําวิจัยที่เหมาะสมกับการ

แกปญหาเพื่อตอบสนองความตองการทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
(3) สามารถติดตามความรูและความกาวหนาของพัฒนาการใหมๆ ที่เก่ียวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
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ในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
(5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

ตลอดจนตระหนักในผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชา 
 

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานความรู 
 (1)การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด

กิจกรรมการเรียนรู และการใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย วิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระ 
(3) การศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะ

เร่ือง 
(4)  การใหนักศึกษาเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝกหัด การทํารายงาน และการนําเสนอรายงาน 
(2) ประเมินจากเคาโครงวิทยานิพนธ วิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระ 

2.3 ทักษะทางปญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรูหรือ
แนวความคิดโดยบูรณาการเขากับความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย สามารถใชเทคนิค
ทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค และสรุป
ประเด็นปญหาและความตองการ 

(2) คิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ สามารถใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการ
บริบทใหมทางวิชาการหรือวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปญหา 

(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม สามารถวางแผนและ
ดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองค
ความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาการหรือวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางถูกตองเหมาะสม 
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยทํากรณีศึกษาหรือการเรียนรูจากสถานการณจริงเฉพาะตัวและการอภิปราย
กลุม 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน และการทําวิทยานิพนธ  
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

(1)  ประเมินผลจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาในระหวางการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การทํารายงาน และการทํา

วิทยานิพนธ  
(3)  ประเมินจากนักศึกษากันเอง 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ      
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นํา
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สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(2) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงออกดานทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ 

เพ่ือเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณขอโตแยงหรือ
ปญหาทางวิชาการ พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางเหมาะสม 

(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใน
การทํางานอยางตอเน่ือง 
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองบรรยายหรือการเรียนรูภาคปฏิบตัิที่มีการทํางานกลุม 

การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่นเพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําหรือผูตาม และการสื่อสาร 
(2) กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และกับ

บุคคลที่เกี่ยวของโดยมอบหมายงานหรือบทบาทใหรับผิดชอบ 
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) ประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตามในสถานการณการเรียนรู

ตางๆในรายวิชาหรือการศึกษาดูงาน 
(2) ประเมินผลจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานหรือ

โครงการกลุม หรือรายบุคคลในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 
(3) ประเมินโดยนักศึกษาและผูปฏิบัติงานดวยกัน 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใชเทคนิคคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูลและสามารถแปล
ความหมายของขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพไดอยางถูกตอง รวมทั้งมีทักษะในการใชเครื่องมือ
ทางสถิติในการทํางานที่เก่ียวของ 

(2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน ไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆทั้งในวงการวิชาการหรือวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงาน วิทยานิพนธ หรือ
โครงการคนควาที่สําคัญผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆเพ่ือประโยชนในการเรียนรูของตนเองและผูอื่น
ไดกลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งการ
พูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวของในสถานการณที่
หลากหลาย 

(2) มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา และงานที่ตองใชทักษะทาง
คณิตศาสตรและสถิติในการอธิบายผลการศึกษา  

(3) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกหรือใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและ
เน้ือหาที่นําเสนอ 

2.5.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและ



  แบบ มคอ. 2 

23 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย สถิติ ระบาดวิทยา วิทยานิพนธ 

การศึกษาอิสระ  
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติและ

คณิตศาสตรในการอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอในชั้นเรียน  
(3) ประเมินผลการเรียนรูจากผลิตผลของงานที่ไดจากการสัมมนาหรือวิจัยที่นําเสนอใน

รูปแบบตางๆ เชน โปสเตอรหรือบทความ  
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)  (ภาคผนวก) 
 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑในการใหระดบัคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่
7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา 

2.1 การทวนสอบระดับรายวิชาโดยประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการซึ่งผานการกําหนดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาความเหมาะสมของ
ขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน รวมทั้งกําหนดเปาหมายที่ผูเรียนพึงจะไดรับในแตละรายวิชาในทุกรายวิชา
ไดจัดทําการประเมินผลการสอนของอาจารยจากนักศึกษา และนําผลการประเมินดังกลาวไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนตอไป กําหนดระยะเวลาและกรอบในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไวอยางชัดเจน 
และประเมินผลความกาวหนาโดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกโดยความควบคุมของ
อาจารยที่ปรึกษา 

2.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกป และจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก 5 ป 

2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร
หรืออาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน ความพรอมในการประกอบอาชีพ และคุณสมบัติ
อื่นๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 
9 ขอ 54.2 หรือระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม 

3.2 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรดังตอไปนี้ 
- หลักสูตรแผน ก แบบ 1 จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพ (Peer Review) อยางนอย 1 
บทความและมีบทความที่นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีรายงานการประชุม โดย
บทความดังกลาวจะตองเกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธและไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- หลักสูตรแบบ ก แบบ 2 จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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อยางนอย 1 บทความ 
 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาอาจารยใหมของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและ
จรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งการจัดทําเอกสารที่เก่ียวของกับการสอน เพื่อทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพี่
เล้ียงหรือประธานหลักสูตร 

1.3 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเน่ือง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ 
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีการเปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเน่ืองโดยผานการทาวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองคกรตาง ๆ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ  

(3) สงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน
ระหวางอาจารยในหลักสูตรหรือระหวางหลักสูตรทั้งในและนอกสถาบัน  

(4) สงเสริมอาจารยใหจัดทําตํารา เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการสอน ในวิชาที่เปนผูสอน
ประจําหรือบางสวน เพ่ือเปนการพัฒนาองคความรู ทางวิชาการ 

(5) พัฒนาและสงเสริมใหอาจารยทํางานรวมเปนทีม 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
(1) สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 
(2) การกระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและสงเสริมใหขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
(3) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติใหแก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบวิชาและอาจารยผูสอนเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบวิชาและ
อาจารยผูสอน รวมทั้งติดตามและรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกป
อยางสม่ําเสมอ  

1.3 การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระที่มีความรูความสามารถตามหัวขอที่
นักศึกษาสนใจ และกํากับติดตามใหการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาใหดําเนินการไดตาม
เปาหมาย 

1.4 การประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอน จากผูมีสวนไดเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และ
นักศึกษาปจจุบัน 

1.5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารยและบุคคลากรและนักศึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการ 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 



  แบบ มคอ. 2 

26 
 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรจากคณะ โดยมีการจัดแบงคาใชจายใหเหมาะสม เชน คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คา
ครุภัณฑ  คาใชจายในการพัฒนาอาจารย ค าใชจายในการพัฒนานักศึกษา และสรางสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา เปนตน  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการ 

(1)   หนังสือ 
    ภาษาไทย    จํานวน 1,336 รายการ 

ภาษาตางประเทศ   จํานวน 1,958 รายการ 
(2)   วารสาร 

ภาษาไทย    จํานวน 59  รายการ 
ภาษาตางประเทศ   จํานวน 40 รายการ 

(3)   โสตทัศนูปกรณ    จํานวน 15  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. ProQuest Agriculture Journals  
2. Wiley Online Library 
3. Blackwell Synergy 
4. Cambridge Journal Online 
5. SciFinder 
6. CHE PDF Dissertation Full Text 
7. BioOne 
8. Academic Search Elite (ThaiLIS) 
9. Wilson OmniFile: Full Text Select 
10. Nature Online 
11. LINK (Springer) 
12. Science Direct [UniNet] 

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

ไดแก 
                                        1.  LINK (Springer)            
                                        2. ProQuest Medical Library 

3.  Lexis Nexis             
4.  Science Direct 
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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 1,292  รายการ 
    ภาษาตางประเทศ  จํานวน 1,718  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 อินเตอรเน็ต 
หมายเหต ุ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรคณะสัตวแพทยศาสตร และหองสมุดคณะฯ มีเครือขายการสืบคนดวย 
อินเตอรเน็ต  

2.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
เสนอแนะใหสํานักวิทยบริการและหองสมุดคณะจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให

อาจารย และนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน 
นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ และคณะจะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช
ประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เปนตน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
สํานักวิทยาบริการหรือหองสมุดคณะมีเอกสาร ตํารา หนังสือ วารสารที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ และ

จัดหาเพ่ิมขึ้นทุกป นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของ
อาจารยและประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารย 
3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 
การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของ
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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 โดยจํานวนอาจารยพิเศษไมเกินกึ่งหนึ่งของคณาจารยประจําใน
หลักสูตร 
4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคณุสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง 
            การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่
เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหสอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบของหลักสูตร  

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ดํ าเนินการโดย 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 การส่ือสารผานเวปไซตหรืออีเมล เปนตน และการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตาม
เกณฑมาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5.2 การอุทธรณของนกัศึกษา 
การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 
2548 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่ 946/2550 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม   
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

6.1 การศึกษาความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป  
6.2 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7. ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชี้วัด 
ตามที่ สกอ. กําหนด และเปนไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน ซึ่ง
ดําเนินการทุกส้ินปการศึกษา ผานระบบออนไลน http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑการประเมินประกอบดวย 
8 องคประกอบ 27 ตัวชี้วดั  (ดูภาคผนวกที่ 11) 
 

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
(1) การประชุมรวมของอาจารยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะจากอาจารย

ที่มีความรูและประสบการณหรือเพื่อนรวมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการ

เรียนแตละรายวิชา  
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ 

 เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนรวมงาน 
ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารยหรือพนักงานสายผูสอน 

(3) ผลการประเมินจะจัดสงถึงอาจารยผูสอน และประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงตอไป คณะรวบรวม
ผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาใหสอดคลองหรือ
ปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพื่อติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ ไดรับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน และประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร 

2.3 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต
ละรายวิชา  



  แบบ มคอ. 2 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
การประเมินผลการจัดการหลักสูตร เปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑการประเมินประจําป 12  ตัวชี้วัด ตามที่ 
สกอ. กําหนด และเปนไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งดําเนินการทุก
สิ้นปการศึกษา ผานระบบออนไลน http://pe.kku.ac.th ซึ่งมี เกณฑ การประเมินประกอบดวย 8 
องคประกอบ 27 (ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ขอ 7) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษาหรือผูบังคับบัญชามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มี
ขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรไปทบทวนและพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
สําหรบัหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  
 ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพัทธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1. หมวดวิชาบังคับ (Required 
Courses)    

                

แผน ก แบบ แบบ ก 1 (ไมนับหนวยกิต)                 
716 896* สัมมนาทางสัตวแพทย
สาธารณสุข 1 

● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ 

716 897* สัมมนาทางสัตวแพทย
สาธารณสุข 2 

● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 

แผน ก แบบ ก 2 ตองเรียน 15 หนวยกิต                  
716 711 โรครับจากสัตวเขตรอน ○  ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 
716 712 วิทยาการระบาดเกี่ยวกับสัตว
แพทยขั้นสูง 

○  ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 

716 896* สัมมนาทางสัตวแพทย
สาธารณสุข 1 

● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ 

716 897* สัมมนาทางสัตวแพทย
สาธารณสุข 2 

● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 

716 717* การควบคุมจุลชีพในอาหาร ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพัทธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ที่มาจากปศุสัตว 
716 718* พิษวิทยาทางอาหาร อาหาร
สัตว และกฏหมายทางสัตวแพทย
สาธารณสุข 

○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 

716 719* ชีวสถิติเพื่องานวิจัยทางสัตว
แพทย 

○ ○ ● ●  ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ 

2.  หมวดวิชาเลือก (Elective 
Courses) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

      
 

  
 

  
 

  
 

710 701 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย ○  ● ●   ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 
710 721 การออกแบบการทดลองในทาง
สัตวแพทยศาสตร 

○ ○ ● ●  ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 

716 713 การวิเคราะหความเส่ียงดานสัตว
แพทยสาธารณสุข 

○  ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● 

716 764* เศรษฐศาสตรและการบริหาร
ดานสัตวแพทยสาธารณสุข 

○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● 

716 715 การวิเคราะหสารตกคางใน
อาหารที่ไดจากสัตว 

○  ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 

716 721* การตรวจวิเคราะหจุลชีพใน
หวงโซอาหาร 

○  ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 

716 761 การจัดการส่ิงแวดลอมและของ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพัทธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
เสียจากปศุสัตว 
3.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ                                               
12-36 หนวยกิต 

                

716 898* วิทยานิพนธ   แผน ก แบบ ก1                                                    
36 หนวยกิต 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

716 899 วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก 2 
12 หนวยกิต 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

รวมทั้งหมด 14 รายวิชา ไมนอยกวา 36 
หนวยกิต 

     
  

  
 

  
 

  
 

 
 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) นักศึกษาประพฤติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก การมีวินัย ซ่ือสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ  
(2) นักศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําและใหขอเสนอแนะตอปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรูดานความรู          

(1) มีความรูและความเขาใจอยางถูกตองในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข และศาสตรอ่ืนๆที่เก่ียวของ 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรู ทักษะ และใชเครื่องมือหรือการทําวิจัยที่เหมาะสมกับการแกปญหาเพื่อตอบสนองความตองการทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ  
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(3) สามารถติดตามความรูและความกาวหนาของพัฒนาการใหมๆ ที่เก่ียวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
(5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนตระหนักในผลกระทบของผลงานวิจัยใน

ปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชา 
 
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรูหรือแนวความคิดโดยบูรณาการเขากับความรูเดิม
หรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค และสรุปประเด็นปญหาและ
ความตองการ 

(2) คิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ สามารถใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมทางวิชาการหรือวิชาชีพ และพัฒนา
แนวคิดริเร่ิมและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา 

(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทาง
วิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติใน
วิชาการหรือวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(2) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงออกดานทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณขอโตแยงหรือปญหาทางวิชาการ พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางเหมาะสม 
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในการทํางานอยางตอเน่ือง 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                (1) สามารถใชเทคนิคคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูลและสามารถแปลความหมายของขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได
อยางถูกตอง รวมทั้งมีทักษะในการใชเครื่องมือทางสถิติในการทํางานที่เก่ียวของ 
                (2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน ไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆทั้งในวงการวิชาการหรือวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงาน วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควาที่สําคัญผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
                (3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ตางๆเพ่ือประโยชนในการเรียนรูของตนเองและผูอื่นได 
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ภาคผนวกที่ 2   ประวัตอิาจารยประจําหลกัสูตร 
 

1.   นายคมกริช  พิมพภักดี  
ตําแหนงทางวิชาการ   รองศาสตราจารย ระดับ 9 
ประวัตกิารศึกษา 

สพ.บ. (เกียรตินิยม)   มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2537 
Ph.D. (VeterinaryToxicology)  Texas A&M/USA  พ.ศ. 2543 

ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย 

1. การศึกษาประสิทธิภาพของสารดูดซับในการกําจัด aflatoxin B1 ในหลอดทดลอง เปนหัวหนา
โครงการวิจัย (ระยะทําการวิจัย 1 ป) 

2. การเปรียบเทียบระดับการตกคางของกระเทียมและยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑสัตว(ระยะทําการ
วิจัย 2 ป) 

3. Lemke, S.L., Ottinger,S.E., Mayura, K.,  Ake, C.L., Pimpukdee, K., Wang, N. and 
Phillips, T.D.  2001.  Development of a multi-tiered approach to the in vitro 
prescreening of clay-based enterosorbents. Animal Feed Science and Technolgoy. 
93:17-29. 

4. Pimpukdee, K. 2001. Adsorption of Aflatoxin B1 by Activated Charcoal. KKU. Vet. 
Journal. 11(2):17-24. 

บทความทางวิชาการ 
1. คมกริช  พิมพภักด.ี 2544.  ฟูโมนิซิน สารพิษจากเชื้อราที่มีความสําคัญตอคนและสัตว. วารสาร

สัตวแพทยศาสตร มข. 11(2): 34-43. 
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  6  ป 
ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตร ิ
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  
ระดับปริญญาโทหลักสูตรนี ้
716 711  Tropical Zoonoses  

 
2  นายประพันธศกัดิ์  ฉวีราช 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ  8 
ประวัตกิารศึกษา 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแกน   พ.ศ. 2537 
Ph.D. (Veterinary Public Health) Utrecht University, The Netherlands พ.ศ. 2546 

ผลงานทางวิชาการ 
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งานวิจัยตีพิมพ 
      1.  P. Chaveerach, D.A. Keuzenkamp, H.a.P. urlings, L.J.A. Lipman and F. van Knapen.  

In vitro study on the effect of organic acids on Campylobacter jejunilcoli  
populations in mixtures of water and feed. Poultry science : 2002: 81:621-
628. 

      2.  P.Chaveerach, A.A.H.M. ter Huume, L.J.A. Lipman and F. van Knapen Survival and  
       resuscitation of ten strains of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli  
       under acid conditions. Applied and Environmental Microbiology. 2003, vol.  
       69 ) 711-4. 

      3.  P.Chaveerach,L.J.A. Lipman and F. van Knapen Antagonistic activities of several  
       bacteria in vitro growth of ten strains of Campylobacter jejunilcoli.  
       International Journal of Food Microbiology. 2004. 90:43-50. 

      4.  P.Chaveerach, D.a. Keuzenkamp, L.J.A. Lipman and F. van Knapen Effect of Organic  
       Acid in Rearing Drinking Water for Young Broilers on Campylobacter   
       Infection, Volatile Fatty Acid Production. Gut Microflora and Histological Cell  
       Changes. Poultry Science. 2004. 83:330-334. 

      5.  P.Chaveerach, Contribution to the control of Campylobacter  in Poultry. Thesis. 
2003. 
บทความทางวิชาการ 

1. การแยกเช้ือ Burknolderia pseudomallei จากสัตว และสิ่งแวดลอมในบริเวณที่มีผูปวยและ
สัตวที่เปนโรคเมลิออยโดสีสในจังหวัดขอนแกน : การศึกษาเบื้องตน/วารสารสัตวแพทยศาสตร 
มข. พ.ศ. 2544. ปที่ 11 ฉบับที่ 1. หนา 12-22. 

2. ปจจัยที่มีผลตอการนําสุนัขและแมวมารับบริการการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในหมูบาน
ชนบทของจังหวัดขอนแกน/วารสารสัตวแพทย/พ.ศ.  2543 ปที่ 10 ฉบับที่ 3,  หนา 36-49. 

ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  9 ป 
ภาระงานสอน 
     ระดับปริญญาตรี 

716 231 Management of Laboratory Animals 
716 312 Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine   
716 411 Food Protection  
716 414 Zoonosis   
716 541 Veterinary Jurisprudence and Professional Ethics  

 ระดับปริญญาโทหลักสูตรนี ้
716 761  Environmental and Livestock Waste Management  
716 891  Seminar in Veterinary Public Health I  
716 892  Seminar in Veterinary Public Health  II    
716 898  Thesis             
716 899  Thesis      
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3  นายไพรัตน ศรแผลง 
ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย ระดบั 8 
ประวัตกิารศึกษา 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2536 

 วท.ม. (สัตวศาสตร)   มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2545 
 ปร.ด. (สัตวศาสตร)   มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2552 

ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย 

1.   ไพรัตน ศรแผลง   สรรเพชญ อังกิติตระกูล  วสันต จันทรสนิท  พิเชฎฐ เหลืองทองคํา   
                          วารุณี รัตนพรและชัยพร สรอยคํา.  2545.  ผลของวิธีการใหโปรแกรมวัคซีนตออัตรา 
               การตายของไกพื้นเมืองในหมูบาน: กรณีตําบลดอนชาง อําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน.   
             วารสารวิจัย มข.  7 (1):26-31 
      2.    สรรเพชญ อังกิติตระกูล  เดชา  สิทธิกล  สุภาพร เวทีวุฒาจารย  คมกริช พิมพภักดี และ  
              ไพรัตน ศรแผลง.  2546. การตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในมูล เนื้อ และอวัยวะภาย 

ในของสุกรและไกจากฟารม โรงฆาสัตว และตลาดสดในเขตเทศบาลนครขอนแกน.   
               วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 13(1): 35-44  ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มข.  
               ครั้งที่ 4 ประจําป 2546 
     3.  วสันต จันทรสนิท  สรรเพชญ อังกิติตระกูล  พิทักษ นอยเมล และไพรัตน ศรแผลง.  2547.   
              การใชกลวยดิบยับยั้งเชื้อซัลโมเนลลา เอ็นเทอริติดิส ในไกลูกผสมพื้นเมือง ใน  

ประมวลวิชาการการประชุมสมุนไพรไทย: โอกาสและทางเลือกใหมในการผลิตสัตว 
ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16  มกราคม 2547 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ 

     4.   Pirat Sonplang., Putthipong Pongpan., Sunpetch Angkititrakul and Varima Wongpanich.  
Effects of Siamese Neem Tree Extract on Chicken Malaria.  Proceedings  

of  JSPS-NRCT Core University System on Natural Medicine in Pharmaceutical 
Sciences.  The Sixth Joint Seminar Recent Advances in Natural Medicine 
Research.  December  2-4,  2003.  Bangkok, Thailand.  p. 200    

บทความทางวิชาการ 
             1.  ไพรัตน ศรแผลง. 2544. การเสริมไวตามินอีในอาหารและการฉีดตออุบัติการณการเกิดโรคเตา 
                   นมอักเสบแบบแสดงอาการในโคนม.   การสารสัตวแพทยศาสตร มข. 11(1): 58-6 

ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา   12 ป 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตร ี
716 515   Zoonosis 
716 213    การจัดการสัตวทดลอง 
716 312   ระบาดวิทยาและเวชศาสตรการปองกันทางสัตวแพทย 
716 411    การอภิบาลอาหาร 
716 452   การฝกภาคสนามทางดานสัตวแพทยสาธารณสุข 

 ระดับปริญญาโทหลักสูตรนี ้
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716 712   Advanced Veterinary Epidemiology  
716 721  Analysis of Microbial in the Food Chain  
716 713  Risk Analysis for Veterinary Public  
 

4. นายสุวิทย อุปสัย 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตรจารยระดบั 8 
ประวัตกิารศึกษา 

2536 สพ.บ.  สัตวแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2544 วท.ม. กายวิภาคศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผลงานทางวิชาการ  
1. สมศักดิ ์ภัคภิญโญ, จิโรจ ศศิปรียจันทร, สุวิทย อุปสัย, ศักดิ์ดา เตโช และ สํารวย บุตรเณร. (2537).  

การรักษาโรคติดเชื้อ อี.โคลัย ที่เกิดจากการทดลองในไกกระทงดวยยาเจนตามัยซิน และไทโลซินรวม
กับสเตรปโตมัยซิน.   เวชสารสัตวแพทย;  24(4).285-292 

2. เสาวรัตน ตวนโล, เทอดศักดิ์ คําเหม็ง, ไชยณรงค นาวานุเคราะห, สุวิทย อุปสัย และ  คณิต ชูคันหอม. 
(2541). ผลของความเค็มในนํ้าดื่มตอลักษณะรูปรางและการทํางานของตอมเกลือในเปดเทศ. การ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยครั้งที่ 24 ระหวางวันที่ 19-21 ตุลาคม 
2541 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร. กําหนดการและบทคัดยอ E-14:870-871. 

3. Uopasai, S. (2000).  The effect of Monosodium  L-Glutamate on the hypothalamic 
nuclei in adult rats.  KKU. Vet. J.;  10    (1-2): 23-34. 

4. Uopasai, S. (2006). Effect of salt on the salt gland of muscovy duck. KKU. Vet. J. ; 16 (2): 
17-26. 

5. Tangkawattana P, Kongpetch S, Pongpan P, Kamolert C, Uopasai S and Sukon P. Specimen 
Preparation Techniques for the Laboratory Teaching of Avian Respiratory System. The 29 
th  Annual of Anatomy Society 2-4 May 2006. 

6. Chatanun Eamudomakarn, Chuleephorn Praha, Thanakorn Rompo, Suwit Uopasai, Pittaya 
Papirome, Smarn Tesana, Banchob Sripa, Surasit Aunpromma, Sirikachorn Tangkawattana. 
2007. Eosinophilia and alkaline phostatase in Opisthorchis Viverini infected cats. Joint 
International Tropical Medicine Meeting .220. 

7. Uopasai, S. , Pimpukdee, K, Tenjaroenkul, B, Muanglai and Surachon. (2008). Effect of  
Natural Charcoal Powder Added in Swine Feed as Aflatoxin Adsorbents on Improving 
Performance of Swine Production and Histopathological Changes of Swine Liversk. KKU. 
Vet. J. ; 18 (2): 109-119. 

8. ไชยณรงค นาวานุเคราะห, สุทธิพงศ อุริยะพงศสรรค, ฉลอง วชิราภากร, อภิรดี สวรรคนคร, ทศพล 
มูลมณี, สิทย อุปสัย, ฤทธิรงค ชาวโพธิ์, จริยา สายหยุด และ Phanthavong Vongsamphan. 
(2553). ระบบการผลิตและการตลาดโคเน้ือตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยสูประเทศลาว. วารสารเกษตรพระจอมเกลา 28:2(1-8). 

ระดับปริญญาตร ี
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ระดับปริญญาโทหลักสูตรนี ้
710 701  Statisticals for Veterinary Research 3(2-3-5)  
710 721  Experiment Design in Veterinary Medicine 2(2-0-4) 

5: นายปยวัฒน สายพนัธุ 
ตําแหนงทางวิชาการ: อาจารย 
ประวัตกิารศึกษา 
2009: Ph.D. in Veterinary Public Health, Chulalongkorn University, Thailand 
2004: M.Sc. in Veterinary Public Health, Chulalongkorn University, Thailand 
1999: Doctor of Veterinary Medicine, Khonkaen University, Thailand 
ผลงานทางวิชาการ  

1. ปยวัฒน สายพันธุ ไฉไล คูวัฒนานุกูล เบญจมาศ ปทมาลัย. 2549. ชนิดและแหลงที่มาของวัตถุดิบที่มี
ผลตอปริมาณอะฟลาทอกซิน บี1 ในอาหารโคนม. ประชุมวิชาการโคนม เรื่องอุตสาหกรรมโคนมไทย
กับการแขงขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร วันที่ 21-22 สิงหาคม 2549. คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. Saipan P., and Ruangwises S. 2009. Health risk assessment of inorganic arsenic intake 
of Ronphibun residents via duplicate diet study. J Med Assoc Thai. 92(6): 849-856. 

3. Saipan P., and Ruangwises S. 2009. Determination of arsenic intake by duplicate diet 
portion sampling method among Ronphibun residents. Submitted to J Environ Res.  

4. Ruangwises S., and Saipan P. Probabilistic cancer risk assessment of villagers in 
Ronphibun district, Thailand from consumption of inorganic arsenic. Submitted to J 
Environ Qual. 
716713 Risk Analysis for Veterinary Public Health, 716891 Seminar in Veterinary Public 
Health, 716716 Thesis. 
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา   5 ป 

ระดับปริญญาตร ี
716411 Food Protection 
716312 Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine 
716414 Zoonosis 
716412 Meat Poultry and Meat Product Inspection 
716413 Milk and Milk Product Quality Inspection 
716452 Field Practice in Community Veterinary Medicine 
716541 Veterinary Jurisprudence and Professional Ethics.  

ระดับปริญญาโทหลักสูตรนี ้
716 717  Microbial Control in Food of Animal Origin  
716 718  Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary Public Health  
716 719  Biostatistics for Veterinary Research  
716 715  Analysis of Residue in food of Animal Origin  
716 764  Economics and Administration of Veterinary Public Health 
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ภาคผนวกที ่3 
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ภาคผนวกที่ 4 
 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548 
 

เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   และ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่     5/2548 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” 
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกหลักสูตรตั้งแตปการศกึษา 2548 

เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544บรรดาขอบังคับ ระเบียบ 

คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ 4    ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ   
  หนวยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหนา 
   หนวยงานที่มี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีเพื่อ 
   รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “ประธานหลักสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ 
   พัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 
   ขอนแกน (ฉบับที่ 3/2548) 
 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “นักศึกษา”      หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษมหาวิทยาลัยขอนแกน  
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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  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปรญิญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตอง
ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 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 อาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรูเพื่อวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง 
การใหคําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระของนกัศึกษา 

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

16.8  ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการตามที่กําหนดในหนาที่
นั้นๆ 

16.9  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่บางสวนในการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตาํแหนงทางวิชาการ
ตามที่กําหนดในหนาที่นั้นๆ แตมีความเชี่ยวชาญ 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.ศ 2547 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)
อาจารยที่ปรึกษาเปน 1 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  

S  เปน  0  ติดตอกัน  2  ภาคการศึกษา 
60.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองไม

ผาน 
60.9 หลังสอบครั้งที่  1 ไมผาน ไมดําเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด  
60.10 ใชเวลาการศกึษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว 
60.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด 
60.12 ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
60.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 

ขอ 61  การขอกลับเขาเปนนักศกึษา 
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่  11 
บทเฉพาะกาล 

ขอ 62  หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
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 5 
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ภาคผนวกที่ 6 
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       ภาคผนวกที่ 7 
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ภาคผนวกที่ 8 
องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 

 
 องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดแบงตาม
กระบวนการจัดการหลักสูตร 3 กระบวนการคือ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และ
การประเมินผลการใชหลักสูตร มีองคประกอบรวม 8 องคประกอบ และตัวชี้วัดสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 26 ตัว ดังน้ี 
 

องคประกอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 

ตัวชี้วัด จํานวน 
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   
1.1 คุณภาพของหลักสูตร 1.1.1  1 
2. การนําหลักสูตรไปใช   
2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร 2.1.1, 2.1.2 2 
2.2 คุณภาพของนักศึกษา 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5 
5 

2.3 คุณภาพของอาจารย 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7  

6 
 

2.4 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 4 
2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน 2.5.1, 2.5.2 2 
3.  การประเมินผลการใชหลักสูตร   
3.1 คุณภาพของบัณฑิต 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 4 
3.2 คุณภาพของผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ 3.2.1, 3.2.2  2 
 รวมตัวชี้วัด 26 
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รายละเอียดขององคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 

องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

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

1.1.1 
 

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

- รายงานขอมูล
หลักสูตรแตละป
การศึกษา 

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

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

2.1.1 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูต รมี
องคประกอบ คุณสมบัติ จํานวน และ
อํานาจหนาที่ตามเกณฑมาตรฐานและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 

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

- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหาร หลักสูตร 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.1.2 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการ
ประชุมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือพิจารณา
และตัดสินใจรวมกันในเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับการจัดการหลักสูตร 

-  รายงานการ
ประชุมหรือมติการ
ประชุมของ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

2.2 คุณภาพ
ของนักศึกษา 

2.2.1 
 

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

- จํานวนผูสมัคร 
- จํานวนประกาศ
รับ 
- จํานวนผูรายงาน
ตัวเขาศึกษา 

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

2.2.2 
 

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

-  GPA ของ
ผูรายงานตัวเขา
ศึกษา 
- จํานวนผูรายงาน
ตัวเขาศึกษา 

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

2.2.3 
 
 

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

- คะแนนผลการ
สอบวิชา
ภาษาอังกฤษของ
ผูรายงานตัวเขา
ศึกษา 
- จํานวนผูรายงาน
ตัวเขาศึกษา 

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

2.2.4 
 

จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศ 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับหลักสูตร
นานาชาติ) 

-  จํานวนนักศึกษา 
ชาวตางประเทศ 

- สํานักบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

2.2.5 
 

รอยละของนักศึกษาที่คงสภาพเปน
นักศึกษาในปการศึกษาปจจุบัน จาก
จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาใน
ภาพรวม 

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

- สํานักบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
 

2.3  คุณภาพ
ของอาจารย 

2.3.1 
 

สัดสวนจํานวนอาจารยแยกตาม
คุณวุฒิ  ตรี : โท : เอก 
(อาจารยผูสอน) 

-  จํานวนอาจารย
ในสังกัด และทํา
หนาที่สอนใน
หลักสูตร จําแนก
ตามคุณวุฒิในแตละ
ระดับ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.2 
 

สัดสวนจํานวนอาจารยแยกตาม
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย : ผศ : 
รศ : ศ 

-  จํานวนอาจารย
ในสังกัด และทํา
หนาที่สอนใน
หลักสูตร จําแนก
ตามตําแหนงทาง
วิชาการ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.3 
 

สัดสวนจํานวนอาจารย ตอจํานวน
นักศึกษา 

- จํานวนอาจารยใน
สังกัด และทําหนาที่
สอนในหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา
ปจจุบัน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.4 
 

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

- จํานวนอาจารย
ชาวตางประเทศ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

2.3.5 
 

จํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่
ตีพิมพหรือเผยแพรในวารสาร และ/
หรือเสนอในการประชุมวิชาการ ตอ
จํานวนอาจารยในหลักสูตร  

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

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.6 
 

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

- จํานวนผลงาน
(เรื่อง) 
- จํานวนอาจารยใน
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.7 
 

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

- จํานวนอาจารยที่
ไดรับเชิญ 
- จํานวนอาจารยใน
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.4  คุณภาพ
ของการจัดการ
เรียนการสอน 

2.4.1 
 

รอยละของรายวิชาที่มีการสอนแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากจํานวน
รายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตร
ในแตละปการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่
เปดสอนในป
การศึกษานั้น 
- ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา ผูสอน 
และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตร  

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.4.2 
 

รอยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยใช
สื่อเทคโนโลยี หรือระบบ e-learning 
จากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอน
ในหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

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

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

2.4.3 
 

รอยละของรายวิชาที่มีการสอนโดย
บูรณาการหรือสอดแทรกการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักศึกษา 
จากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอน
ในหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่
เปดสอนในป
การศึกษานั้น 
- ผลการประเมิน
โดยนักศึกษาผูสอน 
และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.4.4 
 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพ/ประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยในหลักสูตรใน
ภาพรวม 

- ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 
- จํานวนรายวิชาที่
เปดสอนในป
การศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.5 คุณภาพ
ของการจัด
กิจกรรม
สงเสริมการ
เรียนการสอน 

2.5.1 
 

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

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
ผานเกณฑตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดใน
กิจกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.5.2 
 

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

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
ผานเกณฑตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดใน
กิจกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.  การประเมินผลการใชหลักสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการเพื่อใหผลผลิตคือ 
บัณฑิตและองคความรูอันเกิดจากกระบวนการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เปนไปตามเปาหมาย 
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคม 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

3.1  คุณภาพ
ของบัณฑิต 

3.1.1 
 

รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

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

สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

 3.1.2 
 

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

- ผลการวิจัย
ภาวะการมีงานทํา 
และการศึกษาตอ
ของบัณฑิต ป
การศึกษาที่ผานมา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.1.3 
 

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

- ผลการวิจัยผูใช
บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในป
การศึกษาที่ผานมา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.1.4 
 

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

- รายงานขอมูล
จํานวนนักศึกษา
หรือศิษยเกาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติ
คุณ หรือรางวัล 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.2 คุณภาพ
ของผลงาน
วิชาการหรือ
วิทยานิพนธ 

3.2.1 
 

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ 
3 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน) 

- รายงานขอมูล
จํานวนผลงาน
วิทยานิพนธของ
นักศึกษาที่ไดรับ
รางวัล 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบให
ขอมูล 

3.2.2 
 

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาโทของผูสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษานั้นที่ตีพิมพเผยแพร ตอ
จํานวนวิทยานิพนธของผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษาน้ันทั้งหมด 

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

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

 

การจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสตูร 
ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําขอมูลและรายงานผลการจัดการหลักสูตรตามองคประกอบ

และตัวชี้วัดที่กําหนดขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ระบุวา “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปน
ผู รั บ ผิ ดช อ บ ให ข อ มูล ” โ ด ย กา ร ก รอ ก ข อมู ล ใ นแ บ บ ฟอ ร ม ใน ร ะ บบ อ อ นไ ล น ผ า น เ ว็ บ 
http://gsmis.gs.kku.ac.th/curriculum ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัสสําหรับ Login และ Password ให
ผูรับผิดชอบแตละหลักสูตรดําเนินการ  

เพ่ือใหการดําเนินการประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึง
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ปฏิทินการดําเนินการ ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกส้ินปการศึกษา โดยทุกหลักสูตร
จะตองจัดทําขอมูลและรายงานผลการประเมินภายในส้ินเดือนพฤษภาคมของทุกป  

2. หนวยงานรับผิดชอบ ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยกลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ เปน
หนวยงานกลางในการประสานงาน รวบรวมขอมูลและรายงานผลการจัดการหลักสูตรแตละหลักสูตร และ
จัดทําสรุปรายงานการประเมินผลการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

3. การจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสูตรตามระบบนี้  ใหถือเปนความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร ซึ่งคณะ/หนวยงานจะตองดําเนินการแตงตั้งใหทุกหลักสูตรมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางเปนทางการคณะ/หนวยงานอาจกําหนดระบบหรือกลไกการรวบรวมขอมูล
และจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสูตรในแตละคณะ/หนวยงาน เพื่อประโยชนในการกํากับติดตามและ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรได 

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

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรตามระบบนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริม กระตุนและกํากับ
ติดตามใหผูรับผิดชอบการจัดการหลักสูตรแตละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ไดมีการสํารวจตนเอง และตระหนัก
ถึงความจําเปนและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร และเปาหมายการผลิตบัณฑิตที่กําหนด ดังนั้นในระยะแรกนี้จะไมมีการกําหนด
เกณฑการประเมินและการจัดอันดับคุณภาพของการจัดการหลักสูตร อยางไรก็ตาม จะมีการรายงานขอมูลผล
การประเมินเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร   และการวางแผนการผลิตบัณฑิตและการจัดการ
หลักสูตรในสาขาวิชาน้ันๆในอนาคต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะ/หนวยงานอาจพิจารณาใชเกณฑ
การประเมินและใหคะแนนของ สมศ., กพร., สกอ. เพื่อประเมินหลักสูตรของตนเองได ซึ่งจะทําใหทราบ
สถานะของหลักสูตรและเปรียบเทียบกับหลักสูตรอ่ืนๆ ได 
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ตัวบงชี้ผลการดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
เพื่อการประกนัคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 

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

1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

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

x x x x x 

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

x x x x x 

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

 x x x x 

5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

 x x x x 

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

 x x x x 

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

 x x x x 

8.อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9.อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

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

x x x x x 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 7 11 12 12 12 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 7 11 11 12 12 
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 ภาคผนวก 9 
ผลการประเมินหลักสูตร 

 
 ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย
สาธารณสุขตั้งแต พ.ศ. 2549 และไดดําเนินการมาครบ 5 ปจึงไดจัดใหมีการประเมินหลักสูตรขึ้นเพื่อปรับปรุง
ใหหลักสูตรมีความเหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น ในการประเมินไดแบงกลุมผูประเมินออกเปน 4 กลุม ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษ อาจารยประจํา นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา และผูใชมหาบัณฑิต โดยมีผล 
รายละเอียดและผลการประเมิน ดังนี้ 
           1. ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษ 
 ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษทั้งหมด 5 ทาน (คิดเปนรอยละ 100) โดยสงเอกสารรายละเอียด
หลักสูตรและแบบสอบถามใหประเมิน ซึ่งสรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะที่สําคัญดังนี้ ดังนี้ 
 ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษทั้งหมดเห็นวาเน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนาใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะดานสัตวแพทยสาธารณสุขที่เพียงพอตามวัตถุประสงคหลักสูตร และมีความเหมาะสมของ
ขอกําหนดในการทําวิทยานิพนธและการตีพิมพเผยแพร คิดเปนรอยละ 100  
 ความสัมพันธของหลักสูตรกับความตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต ความเหมาะสม
ของวัตถุประสงคหลักสูตร ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาบังคับ ความเหมาะสมของรายวิชาใน
กลุมวิชาเลือก และเนื้อหาของรายวิชามีความทันสมัยและนาสนใจ (จากรายวิชาปจจุบัน) ผูทรงคุณวุฒิและ
อาจารยพิเศษรอยละ 80 มีความเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด และรอยละ 20 เห็นวาเหมาะสม
มาก 
  ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษรอยละ 40 เห็นว า
เหมาะสมมากที่สุด รอยละ 20 เห็นวาเหมาะสมมาก และรอยละ 20 เห็นวาเหมาะสมปานกลาง และมี
ขอเสนอแนะวามีรายวิชาเรียนมากเกินไป และเสนอแนะวาควรจัดการเรียนบรรยายใหแลวเสร็จใน 2 ภาค
การศึกษา เพ่ือเริ่มนักศึกษาทําวิทยานิพนธไดเร็วขึ้น และเสนอใหเปดแผนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธอยางเดียว 
รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของแผน ข วาจําเปนหรือไม 
 ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษรอยละ 40 เห็นวาเหมาะสมมากที่สุด รอยละ 20 เห็นวาเหมาะสม
มาก และรอยละ 20 เห็นวาเหมาะสมปานกลาง ตอหัวขอสอบถามเร่ืองความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
บังคับ และความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาเลือก โดยเห็นวาหลักสูตรควรจัดรายวิชาที่เปนวิชา
แกนของสัตวแพทยสาธารณสุข เชน ระบาดวิทยา พิษวิทยา ความปลอดภัยของอาหาร โรคสัตวสูคนเปนวิชา
บังคับ แทนกลุมวิชาทางสถิติ และเสนอใหลดหรือควบรวมวิชาเพื่อใหเรียนบรรยายเสร็จสิ้นใน 2 ภาคการศึกษา 
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แบบสอบถาม ผูทรงคุณวุฒ/ิอาจารยพิเศษ 

เพื่อประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที่แนบมา เติมหรือทําเครื่องหมาย √ ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูทรงคณุวุฒิ/อาจารยพิเศษ 

1. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนผูประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวแพทย
สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

□ เคย    □ ไมเคย 

2. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

□ เคย    □ ไมเคย 

3. ผูตอบแบบสอบถามเคยสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

□ เคย    □ ไมเคย 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร 
ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
1. ความสัมพันธของหลักสูตรกับความ
ตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต 

4 1    

2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตร 4 1    
 

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

3. ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร 
 

2 1 2  รายวิชาเรียนมากเกินไป 
ควรใหจบใน 2 เทอม เพ่ือ
เร่ิมการทําวิทยานิพนธได
เร็วขึ้น และเสนอใหเปด
แผนการศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธอยางเดียว 
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รวมทั้งพิจารณาความ
เหมาะสมของแผน ข วา
จําเปนหรือไม 

4. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาบังคับ 

4 1    
 

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
บังคับ 

2 1 2  ควรจัดรายวิชาที่เปนแกน
ของสัตวแพทย
สาธารณสุข เชน ระบาด
วิทยา พิษวิทยา ความ
ปลอดภัยของอาหาร โรค
สัตวสูคนเปนวิชาบังคับ 
แทนกลุมวิชาทางสถิติ 

6. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาเลือก 

2 1 2  ลดหรือควบรวมวิชา
เพ่ือใหเรียนบรรยายเสร็จ
สิ้นใน 2 ภาคการศึกษา 

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
เลือก 

4 1    
 

8. เน้ือหาของรายวิชามีความทันสมัยและ
นาสนใจ (จากรายวิชาปจจุบัน) 

4 1    

9. เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนา
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานสัตวแพทย
สาธารณสุขที่เพียงพอตามวัตถุประสงค
หลักสูตร 

5     

10. ความเหมาะสมของขอกําหนดในการทํา
วิทยานิพนธและการตีพิมพเผยแพร 

5     

 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
หาแนวทางการเพ่ิมความรูดานภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอานและการเขียนแกบัณฑิต  
 
           2. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 จากจํานวนแบบประเมินที่สงใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําจํานวน 10 ทาน ไดรับ
แบบประเมินตอบกลับจํานวน 6 ทานคิดเปนรอยละ 60 สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะที่สําคัญดังน้ี ดังนี้ 
 ในหมวดเนื้อหาหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา รอยละ 83.33 เห็นวาหลักสูตรมี
ความสัมพันธกับความตองการของสังคม ความเหมาะสมของวัตถุประสงค และเนื้อหาวิชาสามารถพัฒนา
นักศึกษาใหมีความรูไดในระดับมากที่สุด และรอยละ 16.67 เห็นวาอยูในระดับมาก สวนความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตและรายวิชารอยละ 33.34 เห็นดวยในระดับมากที่สุดและรอยละ 66.66 
เห็นดวยในระดับมาก ดานความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตรรอยละ 33.33 เห็นดวยในระดับปานกลางโดย
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ขอเสนอแนะที่สําคัญคือใหพิจารณาแผน ก แบบ ก1 และอาจพิจารณาตัดแผน ข เน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยที่
มุงเนนการวิจัย รายละเอียดของวิชาภาคบรรยายตางๆควรใหแลวเสร็จใน 1 ปการศึกษา  
 หมวดปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา รอยละ 66.67 
เห็นวามีระบบสารสนเทศ อุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยในระดับมาก แตเห็นวาคณะสนับสนุน
งบประมาณการวิจัยนอย (รอยละ 66.67) รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยหรือประชุม
วิชาการ และรอยละ 66.67 เห็นวามหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานในระดับมาก และ
รอยละ 16.67 เห็นวาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีขอเสนอแนะในภาพรวมวางบประมาณที่จัดสรรสําหรับ
บัณฑิตศึกษาในการทําวิทยานิพนธนอยเกินไปทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  
 ดานนักศึกษา  อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําเห็นวาความเหมาะสมของขอกําหนดใน
การรับนักศึกษาและมีรายวิชาเรียนที่เหมาะสมเพียงพอตอการทําวิทยานิพนธในระดับมากถึงมากที่สุด  
 ดานการบริหารหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําสวนใหญเห็นวายังมีวิสัยทัศน
และแผนการดําเนินงานที่ยังไมชัดเจนนักทั้งนี้อาจเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณดําเนินการ  
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แบบสอบถาม อาจารยประจําหลกัสูตร/อาจารยประจํา 
เพื่อประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 

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

□ อาจารยประจําหลักสูตร □ อาจารยประจํา 
2. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนผูประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

□ เคย    □ ไมเคย 
3. ระยะเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามทําหนาที่อาจารยในหนวยงาน…………………………………ป 
4. ผูตอบแบบสอบถามเคยสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือไม 

□ เคย    □ ไมเคย 
5. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข หรือไม 

□ เคย    □ ไมเคย 
6. ผูตอบแบบสอบถามเคยเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข หรือไม 

□ เคย    □ ไมเคย 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร 

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
1. ความสัมพันธของหลักสูตรกับความ
ตองการของสังคมหรือหนวยงานที่ใชบัณฑิต 

5 1    

2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตร 5 1   ปรับใหสอดคลองกับ
แนวคิด One Health 
และรองรับการเปด 
Asean 

3. ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร 1 3 2  พิจารณาเปดแผน ก1 เพื่อ
รองรับผูมีประสบการณใน
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การทํางาน 
แผน ข อาจไมสอดคลอง
กับทิศทางมหาวิทยาลัย 
จึงอาจพิจารณาตัดออกได 

4. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาบังคับ 

2 4    
 

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
บังคับ 

2 4   รายวิชาบางวิชาอาจควบ
รวมกันไดเพ่ือให
ระยะเวลาในการเรียน
ภาคบรรยายของนักศึกษา
สั้นลง 

6. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาเลือก 

2 4    

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
เลือก 

2 3 1  วิชาที่เปดไวโดยไมมีการ
เรียนการสอนจริงอาจถูก
ปดได จึงควรสลับรายวิชา
ตางๆใหเปดไดทุกตัว 

8. เน้ือหารายวิชามีความทันสมัยและนาสนใจ 
(จากรายวิชาปจจุบัน) 

2 4    

9. เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนา
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานสัตวแพทย
สาธารณสุขที่เพียงพอตามวัตถุประสงค 

5 1    

10. ความเหมาะสมของวันเวลาที่ใชในการ
เรียนการสอน 

4 2    

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
1. ความเพียงพอของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การคนควา และการเรียนการสอน 

 4 2   

2. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 4 2   

3. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการ
วิจัย 

 3 2 1 ขาดงบซอมบํารุงวัสดุ
อุปกรณ หลักสูตรควรมี
แผนรองรับ 

4. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
คณะเพื่อการทําวิจัย 

  2 4 วงเงินที่ไดรับนอยเกินไป 
หลักสูตรอาจพิจารณา
จัดสรรงบบริหารให
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เพ่ิมเติม 
5. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการทําวิจัย 

 2 1 3 พิจารณาหาชองทางเสนอ
งานวิจัยในลักษณะกลุม
โดยตรงตอฝายวิจัย 

6. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
คณะเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือ
ประชุมวิชาการ 

 1 2 3 คณะยังไมมีนโยบาย
สนับสนุนมายังนักศึกษา
โดยตรง ใหเสนอขอใช
โควตาของอาจารยที่
ปรึกษาผานทางคณะ หรือ
พิจารณาในรูปแบบอื่น 

7. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือประชุมวิชาการ 

1 4 1   

ดานนักศกึษา 
1. ความเหมาะสมของขอกําหนดการรับ
นักศึกษาและคุณสมบัติของนักศึกษา 

6    เน่ืองจากนักศึกษาอาจมี
ความแตกตางกันมาก ให
พิจารณาใชการสอบ
สัมภาษณอยางเดียวแทน
การสอบขอเขียน โดยอาจ
พิจารณาสัมภาษณเชิง
นําเสนอเคาโครง
วิทยานิพนธ 

2. นักศึกษาไดเรียนรายวิชาที่เหมาะสมและ
เพียงพอเพื่อการทําวิทยานิพนธ 

4 1 1   

 
 

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เกี่ยวกบัการบริหารหลักสูตร (ประเมินเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตร) 
1. มีการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการ
บริหารหลักสูตร 

 1 4 1  
 

2. มีการกําหนดแผนการบริหารหลักสูตรใน
ระยะส้ันและระยะยาว 

 2 4   

3. มีการกําหนดแนวทางการประเมินผล
หลักสูตร 

 3 3   

 
 



82 
 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
           3. นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา 
 จากจํานวนแบบประเมินที่สงใหนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาจํานวน 20 คน ไดรับแบบประเมิน
ตอบกลับจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 50 โดยเปนนักศึกษาปจจุบัน 1 คนและศิษยเกา 9 คน โดยทั้ง 10 คน
ประกอบอาชีพเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ และเก่ียวของกับงานดานสัตวแพทย โดยมีอายุระหวาง 25 - 
59 ป สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะที่สําคัญดังน้ี ดังนี้ 
 ความคิดเห็นตอเนื้อหาหลักสูตร นักศึกษาสวนใหญประเมินเนื้อหาหลักสูตรทั้งความเหมาะสมของ
หนวยกิต วิชาบังคับ วิชาเลือกและเนื้อหาของรายวิชาในระดับที่มากถึงมากที่สุดมากกวารอยละ 90 โดยเสนอ
เพ่ิมเติมวาเนื้อหาวิชาภาคบรรยายมากเกินไป ซึ่งควรปรับใหเรียนนอยลงและจบไดในเวลาไมเกิน 1 ป และควร
ใหมีวิชาที่ไดฝกปฏิบัติจริงทั้งทางหองปฏิบัติการและภาคสนาม 
 ดานผูสอน นักศึกษาประเมินใหอาจารยมีความรูความเช่ียวชาญในวิชาที่สอนในระดับมากที่สุดรอยละ 
70 และรอยละ 30 ในระดับมาก รวมทั้งความสามารถในการถายทอด แตประเมินดานการใหคําแนะนํา
เก่ียวกับวิทยานิพนธและการหาทุนสนับสนุนดานการวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับปานกลางถึงมาก
เทาน้ันและมีบางสวนที่ประเมินใหนอย  
 ดานการเรียนของนักศึกษา พบวาขอกําหนดดานคุณสมบัติของนักศึกษาเฉลี่ยรอยละ 40 ประเมินให
อยูในระดับปานกลาง และมีขอเสนอแนะเรื่องการสอบเขาที่นักศึกษามีความหลากหลายของความรูและอายุ 
โดยเสนอวาควรใหสอบสัมภาษณอยางเดียว สวนดานการใหเวลากับการเรียนนั้นนักศึกษารวมกันรอยละ 80 
ประเมินในระดับปานกลางถึงนอย เน่ืองจากนักศึกษามีงานประจําที่ตองทําจนอาจจัดสรรเวลาเขาเรียนใหครบ
ทั้งหมดไดยาก และเสนอวาหลักสูตรควรเพิ่มแผนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธอยางเดียวดวย  
 หมวดปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาประเมินความเพียงพอของระบบสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณที่สนับสนุนการเรียนและวิจัยในระดับมากคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 60 และรอยละ 20 ที่เห็นวาวัสดุ
อุปกรณที่สนับสนุนการวิจัยมีนอย ในดานความเพียงพอของหองพักนักศึกษาประเมินความเพียงพอรวมกันรอย
ละ 90 ในระดับนอยถึงปานกลาง เชนเดียวกับผลการประเมินการสนับสนุนทุนวิจัยและการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ   
 ดานการประกอบอาชีพ นักศึกษารอยละ 80 เห็นวาการจบหลักสูตรนี้มีผลตอความกาวหนาในอาชีพ
ในระดับประเมินนอยถึงปานกลาง เน่ืองจากนักศึกษาสวนใหญอยูในกรมปศุสัตวซึ่งปจจุบันยังไมสามารถนํา
คุณวุฒินี้ไปปรับเปลี่ยนได สวนการไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับสาขาที่เรียนนั้นพบวารอยละ 60 ประเมินใน
ระดับมากที่สุดและรอยละ 30 ประเมินในระดับมาก  
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แบบสอบถามนักศกึษาปจจุบัน/ศิษยเกา 
เพื่อประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที่แนบมา เติมหรือทําเครื่องหมาย √  ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาปจจุบัน/ศิษยเกา 
1. ผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาปจจุบันหรือศิษยเกาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
แพทยสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน 

□ นักศึกษาปจจุบัน □ ศิษยเกา 
2. เพศของผูตอบแบบสอบถาม  

□ ชาย    □ หญิง 
3. อายุของผูตอบแบบสอบถาม……………………………………………………ป 
4. อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

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

5. ถาผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพแลว อาชีพของผูตอบแบบสอบถามมีความเกี่ยวของกับสาขาวิชาสัตว
แพทยสาธารณสุข หรือไม 

□ เก่ียวของ    □ ไมเกี่ยวของ 
6. ถาผูตอบแบบสอบศึกษาในแผนการศึกษาแบบใดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย
สาธารณสุข  

□ หลักสูตรปกติ    □ หลักสูตรโครงการพิเศษ 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร 

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

เนื้อหาหลกัสูตร 
1. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตของ
หลักสูตร 

6 4    

2. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 
กลุมวิชาบังคับ 

6 4    

3. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
บังคับ 

3 6 1  รายวิชาเรียนภาคบรรยาย
มากเกินไป ควรจัดใหแลว
เสร็จใน 1 ป 

4. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตใน 5 4 1  ควรเนนรายวิชาที่
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กลุมวิชาเลือก นักศึกษาไดฝกปฏิบัติทั้ง
ในหองปฏิบัติการหรือ
ภาคสนาม 

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชา
เลือก 

3 6 1  วิชาเลือกบางวิชานาสนใจ
มาก เชน การวิเคราะห
สารตกคาง ควรฝกใหได
ปฏิบัตจิริงเพื่อความพรอม
ในการทําวิทยานิพนธ 

6. เน้ือหาของรายวิชามีความทันสมัยและ
นาสนใจ (จากรายวิชาปจจุบัน) 

6 3 1   

7. เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถพัฒนา
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานสัตวแพทย
สาธารณสุขที่เพียงพอตามวัตถุประสงค 

7 3    

ดานผูสอน       
1. อาจารยมีความรูและเช่ียวชาญในวิชาที่
สอน 

7 3    

2. อาจารยมีความสามารถในการถายทอด
ความรู และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนการสอน 

5 4 1   

 
ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

3. อาจารยใหคําแนะนําและใหการปรึกษาที่
เก่ียวของกับการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 

1 7 2   

4. อาจารยใหคําแนะนําและใหการปรึกษาใน
การจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธและ
วิทยานิพนธอยางเพียงพอ 

 8 2   
 

5. อาจารยใหการสนับสนุนหรือแสวงหาการ
สนับสนุนดานงบประมาณในการทําวิจัยของ
นักศึกษา 

 7 2 1  

6. อาจารยใหการสนับสนุนหรือแสวงหาการ
สนับสนุนเพ่ือใหนักศึกษานําเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือประชุมวิชาการ 

 8 1 1  
 

ดานการเรียนของนกัศึกษา 
1. ความเหมาะสมของขอกําหนดการรับ
นักศึกษาและคุณสมบัติของนักศึกษา 

 6 4  ควรสอบเฉพาะสัมภาษณ
เหมือนหลักสูตรอ่ืน 
เพราะนักศึกษามีความ
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หลากหลายและผลสอบ
ไมไดนําไปชี้วดัอะไร 

2. นักศึกษาไดเรียนรายวิชาที่เหมาะสมและ
เพียงพอเพื่อการทําวิทยานิพนธ 

1 6 3   

3. นักศึกษาสามารถใหเวลากับการเรียนและ
การทําวิจัยไดอยางเต็มที่ 

 2 5 3 นักศึกษามีงานประจําทํา
ใหบางครั้งไมสามารถเขา
เรียนได ควรมีหลักสูตรที่
ทําวิทยานิพนธอยางเดียว
ใหเปนทางเลือกดวย 

ดานปจจัยสนับสนนุการเรียนการสอน 
1. ความเพียงพอของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การคนควา และการเรียนการสอน 

1 7 2   

2. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1 8 1   

3. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการ
วิจัย 

1 4 3 2  

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

4. ความเพียงพอของหองพัก หองสําหรับ
คนควาหรือทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 1 5 4  

5. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
คณะเพื่อการทําวิจัยของนักศึกษา 

 1 4 5 คณะควรจัดทุนสนับสนุน
มากกวานี้ 

6. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการทําวิจัยของนักศึกษา 

 4 6  ทุนคอนขางจํากัดและ
วงเงินนอยเกินไป  

7. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
คณะเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือ
ประชุมวิชาการของนักศึกษา 

 2 4 4 คณะหรือหลักสูตรควรจัด
ทุนสนับสนุนมากกวาน้ี 

8. การสนับสนุนดานงบประมาณในระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือประชุมวิชาการของนักศึกษา 

 3 3 4 มหาวิทยาลัยควรจดัทุน
สนับสนุนมากกวานี้และ
ใหสอดคลองกับระยะเวลา
ที่นําเสนอและการเบิกจาย 

ดานการประกอบอาชพี (ประเมินเฉพาะศิษยเกา) 
1. คุณวุฒิของสาขาวิชามีผลตอการไดงานทํา 
(กรณีที่ยังไมมีงานทํา กอนเขาศึกษา) 

    นักศึกษาทั้ง 10 คนมีงาน
ทํากอนเขาศึกษา 

2. บัณฑิตไดงานตรงตามสาขา (กรณีที่ยังไมมี
งานทํา กอนเขาศึกษา) 

    นักศึกษาทั้ง 10 คนมีงาน
ทํากอนเขาศึกษา 

3. ทานคิดวาคุณวุฒิของสาขาวิชาจะมีผลตอ  2 4 4 เน่ืองจากกรมปศุสัตวยังไม
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ความกาวหนาในการประกอบอาชีพของทาน ไมรับเทียบโอนคุณวุฒิ 
4. บัณฑิตไดรับมอบหมายงานที่สอดคลองกับ
การนําความรูของสาขาวิชาไปใช 

5 4 1   

 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
           4. ผูใชบัณฑิต 
 เน่ืองจากผูใชบัณฑิตที่จบสาขานี้มีเพียง 3 หนวยงานโดยเปนหนวยงานราชการทั้งหมด และไดรับการ
ประเมินเพียง 2 หนวยงาน โดยมีผลการประเมินและขอเสนอแนะที่สําคัญ ดังน้ี 
 ดานความรูและความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ รอยละ 100 เห็นวานักศึกษาสามารถนําความรู
ไปประยุกตใชในงานที่ทําในระดับประเมินมากที่สุด สวนความรูเชิงวิชาการ การคิดวิเคราะหและแกปญหา ผูใช
บัณฑิตประเมินในระดับมากถึงมากที่สุด 

ดานคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ จากการสอบถามทั้ง 5 ขอพบวาผูใชบัณฑิตประเมินผลใน
ระดับมากถึงที่สุดทั้ง 5 ขอ และไมมีขอเสนอแนะใดๆเพ่ิมเติม 
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แบบสอบถาม ผูใชมหาบณัฑิต 
เพื่อประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที่แนบมา เติมและทําเครื่องหมาย √  ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 
1. ชื่อหนวยงาน/สถานประกอบการ ……………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. หนวยงาน/สถานประกอบการของทานมีมหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จํานวน …… คน  
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการทํางานของมหาบณัฑิต 

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

ความรูและความสามารถในวิชาการหรอืวิชาชีพ 
1. ความรูและความสามารถเชิงวิชาการ 
 

1 1    

2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในงานที่
รับผิดชอบ 

1 1    

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
แกปญหาอยางเปนระบบ 

1 1    

4. ความสามารถในการนําความรูไป
ประยุกตใชในการทํางาน 

2     

 
ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

คุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ 
1. การปฏิบัตติามกฏระเบียบของหนวยงาน 2     
2. ความรับผิดชอบตอตนเองและหนวยงาน 2     
3. ความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอ่ืน
และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน 

1 1    

4. แสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและ
ผูรวมงานที่ดี 

1     
 

5. การปฏิบัตดิานคุณธรรมและจริยธรรม 1     
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

1.  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 
36  หนวยกิต (37 หนวยกิต) 

1.  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
 

2.  ไมมีแผน ก แบบ ก 1 2.  เพิ่มการศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
3.  มีแผนการศึกษา ข 3.  ไมมีแผนการศึกษา ข 
4. มีรายวิชา 716 741 การบริหารทางสัตวแพทย
สาธารณสุข และ 716 762 สุขภาพสัตวและ
เศรษฐศาสตร 

4. ควบรวมรายวิชา 716 741 และ 716 762 เปนวิชา 
716 764 เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตว
แพทยสาธารณสุข จํานวน 3 หนวยกิต 

5. มีวิชาที่เกี่ยวกับสัมมนา 1 วิชา คือ 716 891 
สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 

5. เพิ่มรายวิชาดานสัมมนาเปน 2 วิชา คือ 716 896 
สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1 และวิชา 716 
897 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2  

6. มีรายวิชา 716 716 พิษวิทยาทางอาหารและ
อาหารสัตว และ 716 742 กฎหมายและขอบังคับทาง
สัตวแพทยสาธารณสุข 

6. ควบรวมรายวิชา 716 716 และ 716 742 เปนวิชา 
716 718 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และ
กฎหมายในงานสัตวแพทยสาธารณสุข จํานวน 2 
หนวยกิต 

7. 716 714 การควบคุมจุลชีพในอุตสาหกรรมเนื้อ 
จากวิชาเลือก 

7. เปลี่ยนชื่อและเพิ่มหนวยกิตวิชา 716 714 เปนวิชา 
716 717 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว 
เปนวิชาบังคับ และจํานวนหนวยกิตจาก 2 เพ่ิมเปน 3 
หนวยกิต 

8. 716 713 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับสัตว
แพทยสาธารณสุข จํานวน 3 หนวยกิต และมีเง่ือนไข
ตองผานวิชา 710 701 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตว
แพทย 

8. ปรับลดจํานวนหนวยกิตวิชา 716 713 ลงเหลือ 2 
หนวยกิต และไมมีเง่ือนไขวิชา 

9. 716 763 สัตวทดลองที่ใชในการวิจัยทางชีวเวช 9. ไมมีรายวิชา 716 763 สัตวทดลองที่ใชในการวิจัย
ทางชีวเวช แตใหแทรกไวในการเรียนการสอนวิชา
สัมมนาและวทิยานิพนธ 

10. ใชระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา สําหรับการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก 

10. ใชระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา สําหรับการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก  

11. รายวิชา 710 701 สถิติตเพ่ืองานวิจัยทางสัตว
แพทย และ 710 721 การออกแบบการทดลองในทาง
สัตวแพทยศาสตร เปนวิชาในหมวดวิชาบังคับ 

11. รายวิชา 710 701 สถิติตเพ่ืองานวิจัยทางสัตว
แพทย และ 710 721 การออกแบบการทดลองในทาง
สัตวแพทยศาสตร เปนวิชาในหมวดวิชาเลือก 

12. รายวิชา 716 711 โรครับจากสัตวเขตรอน 
จํานวน 3 หนวยกิต 

12. ปรับจํานวนหนวยกิตรายวิชา 716 711 โรครับ
จากสัตวเขตรอน เหลือจํานวน 2 หนวยกิต 

 13. เพ่ิมรายวิชา 716 721* การตรวจวิเคราะหจุลชีพ
ในหวงโซอาหาร จํานวน 2 หนวยกิต (1-3-2) 

 14. เพ่ิมรายวิชา 716 719* ชีวสถิติเพ่ืองานวิจัยทาง
สัตวแพทย จํานวน 3 หนวยกิต 3(3-0-3) 

 15. เพ่ิมวิชา 716 898 วิทยานิพนธ สําหรับแผน ก 
แบบ ก 1 จํานวน 36 หนวยกิต 

 
 


