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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสัตวแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ:   Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Philosophy (Veterinary Science) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   Ph.D. (Veterinary Science) 

3. วิชาเอก 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
- แบบ 1.1   48  หน่วยกิต - แบบ 1.2    72  หน่วยกิต 
- แบบ 2.1   48  หน่วยกิต - แบบ 2.2    72  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
- แบบ 1.1   48  หน่วยกิต - แบบ 1.2    72  หน่วยกิต 
- แบบ 2.1   48  หน่วยกิต - แบบ 2.2    72  หน่วยกิต 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
ไม่มี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ

ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560   
  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้ง 7/2560 ที่วันที่  5  กรกฎาคม 2560 

เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. สัตวแพทย์ประจ าหน่วยงานต่างๆทั้งภาคราชการและเอกชน 
2. นักวิชาการ นักวิจัยหรืออาจารย์ 
3. ต าแหน่งงานต่างๆ ที่ต้องการความรู้ในองค์รวมด้านวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
4. ประกอบอาชีพส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงานปศุสัตว์ 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
1 นายบัณฑติย์  เต็งเจริญกลุ รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Veterinary Embryology) 

M.S., สพ.บ. 
2 นายพีระพล สุขอ้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Comparative Veterinary Medicine)

สพ.บ. 

3 นางสาวจรีรตัน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาเภสัชภณัฑ์) 
วท.ม. (เภสัชวิทยา), วท.บ. 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด เพ่ือการส่งออกเพ่ือน ารายได้เข้าประเทศในฐานะที่
เป็นครัวของโลก เพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาว ระบบการผลิตสัตว์
จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ อาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีการพัฒนาที่มีการบูรณาการ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์ เพ่ือการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคติดเชื้อ และโรคอุบัติใหม่ที่มีมากขึ้นและค่อนช้างซับซ้อนใน
ปัจจุบัน การแข่งขันทางด้านวิชาการด้วยการพัฒนานักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการจัดการด้านปศุ

สัตว์และผลผลิตที่มาจากสัตว์ กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ซึ่งการ
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พิจารณาด าเนินการใดๆ ของรัฐหรือเอกชนในการด าเนินการตั้งฟาร์มหรือโรงฆ่าสัตว์ การออกประกาศ
ด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของฟาร์มปศุสัตว์ นอกจากนี้ คนได้หันมาเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นเพ่ือนมากยิ่งขึ้น 
ท าให้มีความใกล้ชิดกับสัตว์ซึ่งก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่รับมาจากสัตว์ ดังนั้น จ าเป็นจะต้องมี
กระบวนการศึกษาและวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสอดคล้องกับบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 

12 ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา 
และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการสัตวแพทย์ ที่มีความรอบรู้ เข้าใจในศาสตร์เชิงลึก
จึงเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดจาก
ความร่วมมือจากภาควิชาต่างๆในคณะฯ มีจุดประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีการบูรณาการด้านความรู้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิจัย ช่วยพัฒนาประเทศในด้านสุขภาพสัตว์ การเลี้ยงและผลิตสัตว์ 
คณะฯมีความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์และอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาในหลักสูตรนี้มี
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์เชิงลึกสามารถน าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็น
การส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และสามารถ
ผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์ เป็นที่ยอมรับ ทั้งสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้ 

12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชน และ
สังคมให้เข้มแข็ง ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาคน พัฒนางาน
ของมหาวิทยาลัยเช่นกัน การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ช่วยสนับสนุนพันธกิจของสถาบันท าให้มี
ความก้าวหน้า และเกิดความรอบรู้ในสาขา สามารถเชื่อมโยงความรู้และการประยุกต์ใช้พัฒนาประเทศ
ได ้

13 ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
ไม่มี 

หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการอย่างลึกซ้ึงในด้านวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย การวิเคราะห์และตอบปัญหาโดยใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์หลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาและการออกแบบให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของนักศึกษา บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย ์และสามารถประยุกต์ความรู้ในการท าวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้ 
(2) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้

ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
(3) มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้น า สามารถสื่อสาร  ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวง
กว้าง 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชพี และมีภาวะผู้น าในการส่งเสริม
ให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(5) มีมนุษย์สัมพันธ์ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 การพัฒนาการเรียนการสอน 1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
 
2. ส่งเสริมการวิเคราะห์บทความ

วารสารหรืองานวิจัยที่ช่วย
พัฒนาทักษะในด้านการคิด
วิเคราะห์  

1. มีจ านวนชั่วโมงหรือหัวข้อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเช่น วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
VM009996, VM009997, 
VM009998 และ VM009999 

2. มีรายวิชาสัมมนา ที่ก าหนดให้
นักศึกษามีการศึกษาคนคว้า
เอกสารทางวิชาการ และมีการ
น าเสนอผลการค้นคว้าหน้าชั้น
เรียน 
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 การพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น
ผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ 

 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 

จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
 
3. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีการ

น าเสนอผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ 

4. สร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา 

1. จ านวนกิจกรรมหรือรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนักศึกษาให้
มีความเป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี 
มีมนุษยสัมพันธ์ 

2. จ านวนกิจกรรมหรือรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และ
จริยธรรม 

3. จ านวนผลงานที่น าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

4. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม 
สอดแทรก และส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาของ
นักศึกษา มีระดับความคิดในเชิง
สร้างสรรค์และมีระบบมีเหตุมีผล 

หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 2 ข้อ 7 (ภาคผนวกที่ 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุง
ใหม ่

 1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

       (ภาคผนวก ที่ 4) 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
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      2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น         เดือนสิงหาคม– เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย      เดือนมกราคม– เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษ      เดือนมิถุนายน–เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.1 
 (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 พ.ศ. 2559 (ภาคผนวกที่ 4) หมวดที่ 5 ข้อ 21 หรือเป็นไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่

 ปรับปรุงใหม่ และ  
 (2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือสาขาวิชาอ่ืน

ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 
หรือมีผลงานวิชาการน าเสนอในที่ประชุมที่มี peer review หรือมีผลงานตีพิมพ์ ในอย่างน้อย 1 
เรื่อง หรือ 

 (3) ผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตในโครงสร้าง
หลักสูตรสามารถขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเข้าสู่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1 ได้ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 ข้อ 30 
(ภาคผนวกท่ี 4) และ 

 (4) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับที่ 66/2559 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.2 
 (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559 (ภาคผนวกท่ี 4) หรือเป็นไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ และ 
  (2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 
และ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง และ 

 (3) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับที่ 66/2559 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 2.1 
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  
2559 (ภาคผนวกท่ี 4) หรือเป็นไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ และ 
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(2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือ 
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 3.50 หรือมีผลงานวิชาการน าเสนอในที่ประชุมที่มี peer reviewหรือ มีผลงานตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ  
(3) ผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ลงทะเบียนรายวิชาไปแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ในโครงสร้าง 
หลักสูตร และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 สามารถขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเข้าสู่หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 ได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 ข้อ 30 (ภาคผนวกท่ี 4) และ  
(4) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  
66/2559 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 2.2 
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวกท่ี 4) หรือเป็นไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ และ 
(2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ  
และ 

      (3) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบและ 
      (4) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ฉบับที่ 66/2559 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษา 
ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรอาจมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแตกต่างกัน รวมทั้งทักษะ

และความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1. ให้ค าปรึกษาในด้านการลงทะเบียนเพ่ิมเติมในรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะ และพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า 
3. จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
4. มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมการแนะน าการเรียน 
5. มีจัดให้นักศึกษาได้ลงเรียนในรายวิชาที่ควรมีความรู้นั้น  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา (คน) แต่ละปีการศึกษาของแต่ละแบบการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 

ช้ันปีที่ 
1 

2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

ช้ันปีที่ 
2 

- - - - 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

ช้ันปีที่ 
3 

- - - - - - - - 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

ช้ันปีที่ 
4 

- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 

รวม 
(แต่ละ
แผน) 

2 1 1 1 4 2 2 2 6 3 3 3 6 4 3 4 6 4 3 4 

จ านวน
นักศึกษ
าที่คาด
ว่าจะ
ส าเร็จ
การศึก

ษา 
 

- - - - - - - - 2 - 1 - 2 1 1 1 2 1 1 1 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 300,000 600,000 900,000 1,020,000 1,020,000 
รวมรายรับ 450,000 900,000 1,350,000 1,530,000 1,530,000 

 
ประมาณการรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียน
การสอน 

225,000 450,000 675,000 765,000 765,000 

ค่าด าเนินการ 225,000 450,000 675,000 765,000 765,000 

รวมรายจ่าย 450,000 900,000 1,350,000 1,530,000 1,530,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร =   270,000.00  บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
รูปแบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การเทียบโอน 
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือเป็นไปตามระเบียบ/หรือ
ประกาศฯท่ีจะปรับปรุงใหม่ 

 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1รวมตลอดหลักสูตร  48    หน่วยกิต 
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แบบ 1.2  รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1รวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 รวมตลอดหลักสูตร 72    หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต 
แบบ1.1 แบบ1.2 แบบ2.1 แบบ 2.2 

จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

48 72 48 72 

1)  หมวดวิชาบังคับ 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 3(ไม่นับหน่วยกิต) 5 9 

2)  หมวดวิชาเลือก - - 7 15 
3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 

4)  วิชาการศึกษาอิสระ - - - - 
 

  3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1  หลักสูตร แบบ 1.1 

หมวดวิชาบังคับ  
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แบบ 1.1 

จะต้องลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้  และอาจต้องลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยไม่คิดหน่วยกิตและค่าคะแนน  
**VM009 992 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 

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

**VM009 993 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3 
Seminar in Veterinary Science III 

1(1-0-2) 

  วิชาวิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
**VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 

 Dissertation 
 3.1.3.2  หลักสูตร แบบ 1.2 

หมวดวิชาบังคับ  
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.2

จะต้องลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้  และอาจต้องลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยไม่คิดหน่วยกิตและค่าคะแนน  

 **VM009 991   สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1    1(1-0-2) 
 Seminar in Veterinary Science I 

 **VM009 992 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2    1(1-0-2) 
 Seminar in Veterinary Science II 
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**VM009 993 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3 
Seminar in Veterinary Science III 

1(1-0-2) 

  วิชาวิทยานิพนธ์   72 หน่วยกิต 
 **VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์  72 หน่วยกิต 

 Dissertation 
3.1.3.3 หลักสูตร แบบ 2.1 

  หมวดวิชาบังคับ     5  หน่วยกิต 
VM009 002 การออกแบบการทดลองในทางสั ตวแพทยศาสตร์ 

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

VM009 003 การเขียนและน าเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์ 
Writing and Presenting Scientific Papers 

1(1-0-2) 

**VM009 992 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 
Seminar in Veterinary Science II 

1(1-0-2) 

**VM009 993 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3 
Seminar in Veterinary Science III 

1(1-0-2) 

  หมวดวิชาเลือก  (ไม่น้อยกว่า) 7 หน่วยกิต 
                    ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมในภายหลัง 

*VM019 004 การวิเคราะห์อภิมานส าหรับงานวิจัยในสัตว์ 
Meta-analysis for Animal Research 

2(1-3-3) 

*VM039 001 ต ารับยาสมุนไพรทางสัตวแพทย์  
Veterinary Herbal Formulations 

3(2-3-3) 

VM049 001 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลล์ทางสัตวแพทยศาสตร์ 
Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 

2(2-0-4) 

VM049 002 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร์ 
Principles of Pathogenesis in Veterinary Science 

2(2-0-4) 

VM049 003 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 
Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 

2(1-3-3) 

VM049 004 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ขั้นสูง 
Advanced in Veterinary Parasitology 

2(2-0-4) 

VM079 001 อายุรศาสตร์สัตว์เล็กขั้นสูง  
Advanced In Small Animal Medicine 

 3(2-3-5) 

*VM079 002 อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขั้นสูง 
Advanced In Ruminant Medicine 

 3(2-3-5) 

VM079 003 อายุรศาสตร์สัตว์น้ าและการจัดการฟาร์ม 3(2-3-5) 
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Aquatic Medicineand Farm Management 
VM079 004 การวิเคราะห์วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

Literature Analysis in Veterinary Science 
1(1-0-2) 

*VM079 005 สุขภาพเต้านมสัตว์เคี้ยวเอ้ือง    2(2-0-4) 
 Ruminant Udder Health        
*VM079 006 โภชนศาสตร์คลินิกโค  2(2-0-4)   
 Clinical bovine nutrition  
VM089 001 วิทยาต่อมไร้ท่อทางการสืบพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 

Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 
3 (3-0-6) 

VM089 002 การสืบพันธุ์ในโคและกระบือขั้นสูง 
Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 

3 (3-0-6) 

VM089 003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ 
Biotechnology in Animal Reproduction 

3 (3-0-6) 

VM089 004 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม     
Dairy Cattle Herd Health Management 

3(3-0-6) 

VM089 005 โรคระบบสืบพันธุ์ในปศุสัตว์   
Reproductive System Diseases in Livestock 

3(3-0-6) 

VM089 006 การสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงขั้นสูง 
Advanced Reproduction in Companion Animals 

3 (3-0-6) 

หมวดวิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต 
 **VM009 998 ดุษฎีนิพนธ์   36 หน่วยกิต 

  Dissertation 
3.1.3.4 หลักสูตร แบบ 2.2 

  หมวดวิชาบังคับ     9 หน่วยกิต 
 VM009 001 สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย์ 

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

 VM009 002 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร์ 
Experimental Design in Veterinary Medicine 

2(2-0-4) 

 VM009 003 การเขียนและน าเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์ 
Writing and Presenting Scientific Paper 

1(1-0-2) 

**VM009 991   สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1  
Seminar in Veterinary Science I 

1(1-0-2) 

**VM009 992 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 
Seminar in Veterinary Science II 

1(1-0-2) 
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**VM009 993 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3   
Seminar in Veterinary Science III 

1(1-0-2) 

หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)   15 หน่วยกิต  
   ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดสอนเพ่ิมเติมในภายหลัง 

*VM019 004 การวิเคราะห์อภิมานส าหรับงานวิจัยในสัตว์ 
Meta-analysis for Animal Research 

2(1-3-3) 

*VM039 001 ต ารับยาสมุนไพรทางสัตวแพทย์  
Veterinary Herbal Formulations 

3(2-3-3) 

VM049 001 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลล์ทางสัตวแพทยศาสตร์ 
Cellular Pathology Techniques in Veterinary 
Science 

2(2-0-4) 

VM049 002 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร์ 
Principles of Pathogenesis in Veterinary Science 

2(2-0-4) 

VM049 003 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 
Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 

2(1-3-3) 

VM049 004  ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ขั้นสูง 
Advanced in Veterinary Parasitology 

2(2-0-4) 

VM079 001 อายุรศาสตร์สัตว์เล็กขั้นสูง  
Advanced Small Animal Medicine 

3(2-3-5) 

*VM079 002 อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขั้นสูง 
Advanced Ruminant Medicine 

3(2-3-5) 

VM079 003 อายุรศาสตร์สัตว์น้ าและการจัดการฟาร์ม 
Aquatic Medicineand Farm Management 

3(2-3-5) 

VM079 004 การวิเคราะห์วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
Literature Analysis in Veterinary Science 

1(1-0-2) 

*VM079 005 สุขภาพเต้านมสัตว์เคี้ยวเอ้ือง    2(2-0-4) 
 Ruminant Udder Health        
*VM079 006 โภชนศาสตร์คลินิกโค  2(2-0-4)   
 Clinical Bovine Nutrition  
VM089 001 วิทยาต่อมไร้ท่อทางการสืบพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 

Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 
3 (3-0-6) 

VM089 002 การสืบพันธุ์ในโคและกระบือขั้นสูง 
Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 

3 (3-0-6) 

VM089 003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ 3 (3-0-6) 
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Biotechnology in Animal Reproduction 
VM089 004 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม     

Dairy Cattle Herd Health Management 
3(3-0-6) 

VM089 005 โรคระบบสืบพันธุ์ในปศุสัตว์   
Reproductive System Diseases in Livestock 

3(3-0-6) 

VM089 006 การสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงขั้นสูง 
Advanced Reproduction in Companion Animals 

3 (3-0-6) 

     หมวดวิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
 **VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 

 Dissertation 
หมายเหตุ    *   คือ  วิชาใหม่ 

       **  คือ  วิชาเดิมเปลี่ยนแปลงใหม่ 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
 ตัวเลขตัวที่ 1 – 2 รหัสสาขาวิชา ดังนี้ 

00x xxx  รหัสวิชารายวิชากลาง  
01x xxx  รหัสวิชารายวิชากายวิภาคศาสตร์ 
02x xxx  รหัสวิชา รายวชิาสรีรวิทยา 
03x xxx  รหัสวิชา รายวชิาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
04x xxx  รหัสวิชา รายวชิาพยาธิชีววิทยา 
05x xxx  รหัสวิชา รายวชิาศัลยศาสตร์ 
06x xxx  รหัสวิชา รายวชิาสัตวแพทย์สาธารณสุข 
07x xxx  รหัสวิชา รายวชิาอายุรศาสตร์ 
08x xxx       รหัสวิชา รายวชิาวิทยาการสืบพันธุ์ 
ตัวเลขตัวที่ 3  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา (ใช้เลข7 - 9) 
ตัวเลขตัวที่ 4 – 6 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
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3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 001 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย ์ 
Statistics for Veterinary Research 

- - - 3(2-3-5) 

VM009 002 การออกแบบการทดลองในทาง 
สัตวแพทยศาสตร ์
Experimental Design in Veterinary 
Medicine 

- - 2(2-0-4) 2(2-0-4) 

VM009 991 สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1 
Seminar in Veterinary  Articles I 

- 
1(1-0-2) 

ไม่นับหน่วยกิต 
- 
 

1(1-0-2) 
 

VM009 992 สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 
Seminar in Veterinary Articles II 

1(1-0-2) 
ไม่นับหน่วยกิต 

- 
1(1-0-2) 

 
- 

VM00x xxx วิชาเลือกElective - - 7 6 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation 9 - - - 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation - 12 - - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12  10 12 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 12 10 12 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 992 สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 
Seminar in Veterinary Articles II 

- 
1(1-0-2) 

ไม่นับหน่วยกิต 
- 

1(1-0-2) 
 

VM009 993 สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3 
Seminar in Veterinary Articles III 

1(1-0-2) 
ไม่นับหน่วยกิต 

- 1(1-0-2) - 

VM00x xxx วิชาเลือก Elective - - - 9 

 การเขียนและน าเสนอรายงานทาง 
วิทยาศาสตรW์riting and  
Presenting Scientific Papers 

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

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation 9 - - - 
VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 12 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - 9 - 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 11  11 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 24 21 23 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 VM009 993 สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3 
Seminar in Veterinary Articles III 

- 
1(1-0-2) 

ไม่นับหน่วยกิต 
- 

1(1-0-2) 
 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 9 - - - 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 10 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - 9 - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - - 10 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 9 11 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 34 30 34 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation 9 - - - 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation - 9 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - 8 - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 8 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 43 38 43 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 9 - - - 
VM009 997 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation - 9 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation - - 8 - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation - - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 8 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 45 52 46 52 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation 3 - - - 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation - 9 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation - - 3 - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation - - - 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 9 3 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 61 49 61 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation - 8 - - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation - - - 8 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 8 - 8 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม - 69 - 69 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation - 3 - - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ ์Dissertation - - - 3 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 3 - 3 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม - 72 - 72 
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   3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
VM009 001  สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย์                 3(2-3-5) 

Statistics for Veterinary Research 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

สถิติพรรณาส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับตัวแปรที่
มีลักษณะต่อเนื่อง   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง  การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีลักษณะ
ไม่ต่อเนื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อตัวแปรไม่มีการกระจายแบบปกติ  การวิเคราะห์ข้อมูลที่
ขาดความเป็นอิสระ การวิเคราะห์โอกาสที่จะรอดชีพ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ทางสัตว
แพทยศาสตร์ 

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

VM009 002  การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร์              2(2-0-4) 
 Experimental Design in Veterinary Medicine 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

นิยามของการทดลอง หน่วยตัวอย่าง การสุ่มทดลอง การออกแบบการทดลองแบบ 
 สุ่มสมบูรณ์ในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์การออกแบบเชิงตัวประกอบ การวิเคราะห์ความ 

แปรปรวนร่วมการออกแบบการทดลองแบบแยกขั้นตอน  แบบข้ามกลุ่มเพื่อการประเมิน 
ผลการรักษา แบบจับคู่เพ่ือควบคุมปัจจัยแทรกซ้อน และการออกแบบการทดลองแบบวัดซ้ าใน 
งานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์ 

Definition 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. 

VM009 003 การเขียนและน าเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์              1(1-0-2) 
Writing and Presenting Scientific Papers 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การเขียนและน าเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย บทน า วิธี
การศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ การอ้างอิงเอกสารและการใช้โปรแกรมช่วยในการอ้างอิง
เอกสาร การน าเสนอตาราง รูปและแผนภูมิ การเขียนกิตติกรรมประกาศและตั้งชื่องาน การ
ใช้ค าย่อนอกเหนือจากนี้ยังประกอบด้วย การเขียนวิทยานิพนธ์,การน าเสนองานด้วยการ
บรรยายและแผ่นโปสเตอร์จรรยาบรรณ สิทธิและความยินยอมในการตีพิมพ์ 

Writing and presenting scientific papers provide how to compose 
anintroduction; methods; results; discussion; citation and computer aid’s 
programs; preparation of table, graphic and diagram; acknowledgement; title 
and use of abbreviation). Furthermore, the coursealsoprovidesan guidance for 
thesis writing, oral and poster presentation, ethic, right and permission of 
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publication.   
*VM019 004  การวิเคราะห์อภิมานส าหรับงานวิจัยในสัตว์                       2(1-3-3) 
  Meta-analysis for Animal Research  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
                                  บทน า การปริทัศน์อย่างเป็นระบบ การสกัดข้อมูลจากการศึกษาปฐมภูมิ การ 
  ประเมินความเสี่ยงของความล าเอียง การค านวณขนาดผลกระทบ การสร้างโมเดลผลกระทบ 
  แบบคงท่ีและแบบสุ่ม ความไม่เป็นเอกพันธ์ การวิเคราะห์กลุ่มย่อยและการวิเคราะห์การ 
  ถดถอยเชิงอภิมาน ความล าเอียงจากการตีพิมพ์ การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์อภิมาน 
  ส าหรับการศึกษาเชิงสังเกต การวิเคราะห์อภิมานส าหรับข้อมูลการรอด การวิเคราะห์อภิมาน 
  ส าหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน การวิเคราะห์อภิมานแบบสะสม 

  Introduction, Systematic review, data extraction from primary studies,  
evaluation for risk of bias, calculation of effect size, fixed and random effect  
models, heterogeneity, subgroup analysis and meta-regression, publication 
bias, sensitivity analysis, meta-analysis of observational studies, meta-analysis 
of survival data, meta-analysis of complex data structures, cumulative mea-
analysis 

**VM009 991  สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย1์    3(1-0-2) 
     Seminar in Veterinary  ArticlesI 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การรวบรวมข้อมูลและการสังเคราะห์รายงานทางวิทยาศาสตร์  การทบทวน
วรรณกรรมหรือผลงานวิจัยด้านสัตวแพทยศาสตร์   การเขียนเอกสารทางวิชาการ  การผลิต
และการใช้สื่อต่างๆ และการน าเสนอ 

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

**VM009 992 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย2์              1(1-0-2) 
Seminar in Veterinary  Articles  II  
เงื่อนไขของรายวิชา :   ไม่มี  

การน าเสนอผลงานค้นคว้าทดลองโดยการสังเคราะห์รายงานทางวิชาวิทยาศาสตร์  
การทบทวนวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ด้านสัตวแพทย์เพ่ือน าไปสู่
การท าวิทยานิพนธ์ 

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

**VM009 993 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์3    1(1-0-2) 
Seminar in Veterinary  Articles  III 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การน าเสนอผลงาน ค้นคว้าทดลองโดยการสังเคราะห์รายงานทางวิชาวิทยาศาสตร์
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จากการทบทวนวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ด้านสัตวแพทย์ เพ่ือ
น าไปสู่การท าวิทยานิพนธ์รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

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

**VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์      48   หน่วยกิต 
Dissertation 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ก่อน 

การก าหนดหัวข้อวิจัย วางแผนและเขียนโครงร่างวิจัย ด าเนินการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัย  

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

**VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์      72 หน่วยกิต 
Dissertation 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ก่อน 

การก าหนดหัวข้อวิจัย วางแผนและเขียนโครงร่างวิจัย ด าเนินการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัย  

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

**VM009 998 ดุษฎีนิพนธ์      36 หน่วยกิต 
Dissertation 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ก่อน 

การก าหนดหัวข้อวิจัย วางแผนและเขียนโครงร่างวิจัย ด าเนินการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัย  

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

**VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์      48 หน่วยกิต 
Dissertation 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ก่อน 

การก าหนดหัวข้อวิจัย วางแผนและเขียนโครงร่างวิจัย ด าเนินการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัย  

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

*VM039 001  ต ารับยาสมุนไพรทางสัตวแพทย์     3(2-3-3) 
                   Veterinary Herbal Formulations 
                    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ยาสมุนไพรทางสัตวแพทย์ สมุนไพรที่น ามาใช้ในทางสัตวแพทย์ การแปรรูปสมุนไพร การ
สกัดสมุนไพร การตั้งต ารับยาสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของต ารับยา
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สมุนไพร 
 Veterinary herbal preparations, herbs used in veterinary medicine, herbal  
transformation, herbal extraction, various herbal formulations, antimicrobial 
testing for herbal formulations 

 
VM049 001  เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลล์ทางสัตวแพทยศาสตร์       2(2-0-4) 
                  Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 
         เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

บทน าเกี่ยวกับเทคนิคทางพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยา  จุล
ทรรศนศาสตร์คลินิกและการประยุกต์ เทคนิคทางฮิสโตเคมีและการย้อมพิเศษการตรวจ
ทางอิมมูโนฮิสโตเคมีและอิมมูโนไซโตเคมี  การช าแหละระดับไมโคร(microdissection)   
การล าดับเนื้อเยื่อ(tissue array) และการน าไปใช้   เทคนิคอ่ืน ๆ 

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

VM049 002 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร์    2(2-0-4) 
Principles of Pathogenesis in Veterinary Science 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ธรรมชาติการเกิดโรค    เส้นทางของการติดเชื้อและการแพร่เชื้อโรค การตอบสนอง
ภูมิคุ้มกัน  กลวิธานของเซลล์และความเสียหายของเนื้อเยื่อระยะที่ 1    กลวิธานของเชลล์
และความเสียหายของเนื้อเยื่อระยะที่ 2  ต้นเหตุของโรคจากไวรัส   ต้นเหตุของโรคจาก
แบคทีเรีย   ต้นเหตุของโรคจากเชื้อรา ต้นเหตุของโรคจากโปรโตซัว    ต้นเหตุของโรคจาก
หนอนพยาธิและสัตว์ขาปล้อง  ต้นเหตุของโรคจากสารเคมี ต้นเหตุของโรคจากสารพิษและ
การแผ่รังสี  โรคทางพันธุกรรมและโภชนาการบกพร่อง  โรคเนื้องอก 

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

VM049 003 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์    2(1-3-3) 
Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ฝึกปฏิบัติด้านการตรวจอุจจาระและเลือด การเก็บถนอม  การย้อมสี  การท าสไลด์
ถาวรปรสิตเซลล์เดียว  พยาธิภายนอก และหนอนพยาธิ  เทคนิคพิเศษเกี่ยวกับการเตรียม
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แอนติเจน การวิเคราะห์โปรตีน และการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ  
Practice in fecal and blood examination, preservation, staining, 

permanent slide for protozoa, ectoparasite and helminthes; special 
techniques in antigen preparation, protein analysis and DNA analysis. 

VM049 004 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ขั้นสูง     2(2-0-4) 
Advanced in Veterinary Parasitology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์และโมเลกุล ชีวเคมี อิมมูโนวิทยา  พยาธิก าเนิดและ
กลไกของยาต้านพยาธิ 

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

VM079 001 อายุรศาสตร์สัตว์เล็กขั้นสูง                        3(2-3-5) 
Advanced Small Animal Medicine 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 การศึกษาและอภิปรายในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค
หรือปัญหาที่ส าคัญทางคลินิกของระบบต่างๆ ในสุนัขและแมว การแปรผลทางพยาธิวิทยา
คลินิกเทคนิคข้ันสูงที่ใช้ในการตรวจโรคสัตว์เลี้ยงการตัดสินใจในการรักษากรณีศึกษาสัตว์ป่วย
จากโรงพยาบาลสัตว์  

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

*VM079 002 อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง      2(2-0-5)  
Advanced Ruminant Medicine 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
กลไกของโรคการศึกษาและวิธีการวิจัยขั้นสูงในเทคนิคการตรวจวินิจฉัยการบ าบัด การป้องกัน 
วิธีการจัดการส าหรับความผิดปกติเฉพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้อง  
  Disease mechanism, advanceds research methodology in diagnostic 
technique, therapy, prevention and management strategies for specific 
disorders of ruminant species 

VM079 003 อายุรศาสตร์สัตว์น้ าและการจัดการฟาร์ม    3(2-3-5) 
Aquatic Medicineand Farm Management 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ าขั้นสูงพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคในสัตว์น้ าหลักการตรวจ
วินิจฉัยโรคสัตว์น้ าโรคที่ส าคัญในสัตว์น้ า หลักการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ าการเก็บข้อมูล
และใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาฟาร์มสัตว์น้ า 

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

VM079 004 การวิเคราะห์วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  1(1-0-2) 
  Literature Analysis in Veterinary Science 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
   หลักการทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ประยุกต์หลักการคิด

เชิงวิพากย์ในการวิเคราะห์วรรณกรรม โดยค านึงถึง  การก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต การ
ส ารวจเอกสาร การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การด าเนินการทดลอง  การ
เลือกใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม การน าเสนอข้อมูลที่กระชับ เข้าใจง่าย และน่าสนใจ และ
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในแง่ต่าง ๆ  

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

*VM079 005 สุขภาพเต้านมสัตว์เคี้ยวเอ้ือง     2(2-0-4) 
  Ruminant Udder Health   

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  สถานการณ์ของโรคเต้านมอักเสบ การหลั่งน้ านม สาเหตุการเกิดโรคเต้านมอักเสบ 
ความหลากหลายของเชื้อก่อโรคและปัจจัยก่อความรุนแรงกลไกการตอบสนองและป้องกัน
ของโฮสต์ บทบาทของระบบการรีดนมต่อโรคเต้านมอักเสบหลักการและความก้าวหน้าของ
การสืบค้น การวินิจฉัยการบ าบัดและการเฝ้าสังเกตุ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดื้อยา
วิธีการปฏิบัติและความก้าวหน้าในการควบคุมโรคเต้านมอักเสบในสัตว์เคี้ยวเอื้อง  

Mastitis situation,lactation, mastitis occurrence, pathogen diversity and 
virulent factors, host response and defense mechanism, role of milking system 
in mastitis, principle and advances in mastitis investigation, diagnosis,therapy 
and monitoring, prudent use of drug and drug resistance, practical approaches 
and advances in mastitis controlin ruminant 

*VM079 006 โภชนศาสตร์คลินิกโค          2(2-0-4)   
  Clinical Bovine Nutrition 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
  ระบบทางเดินอาหารและเมเทโบลิซึมของโค บทบาทของโภชนาการต่อสุขภาพ
ภูมิคุ้มกันและการผลิต ความต้องการโภชนะการขั้นต ่าของโค ความผิดปกติจากกระบวนการ
เมเทโบลิซึมและความพร่องโภชนะการที่ส าคัญ หลักและความก้าวหน้าของการวินิจฉัยการ
สอบสวนและการเฝ้าสังเกตปัญหารายตัวและระดับฝูง หลักการบ าบัดและการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลวิธีการปฏิบัติและความก้าวหน้าในการจัดการด้านโภชนาการเพ่ือเพ่ิมการผลิตและ
ส่งเสริมสุขภาพโค 
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Bovine alimentary systemand metabolism, nutritional roles in health, 
immunity and production, minimal requirements for bovine nutrition, major 
metabolic disorders and nutritional deficiency, principle and advances 
indiagnosis,investigation and monitoring in each individual animal and herd 
level, principle of therapy and prudent use of drug, practical approaches and 
advances in nutritional management enhancing bovine production and health  

VM089 001  วิทยาต่อมไร้ท่อทางการสืบพันธุ์สัตว์ข้ันสูง    3(3-0-6) 
Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

กายวิภาคของต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธุ์สัตว์ฮอร์โมนและสารกระตุ้นการเจริญที่
เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์สัตว์การใช้ฮอร์โมนเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติในระบบ
สืบพันธุ์เพศเมียการใช้ฮอร์โมนเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์เพศผู้
การใช้ฮอร์โมนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ 

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

VM089 002 การสืบพันธุ์ในโคและกระบือขั้นสูง    3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

วิทยาต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธุ์ของโคและกระบือการโตเต็มวัยของโคและกระบือ
การปฏิสนธิและการตั้งท้องของโคและกระบือ การคลอดและภาวะหลังคลอดของโคและ
กระบือ  การสูญเสียลูกหลังจากคลอดความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในโคและกระบือเพศเมียความไม่
สมบูรณ์พันธุ์ในโคและกระบือเพศผู้ 

Reproductive endocrinology of cattle and buffalo, puberty cattle and 
buffalo, fertilization and pregnancy of cattle and buffalo, parturition and 
postpartum of cattle and buffalo, neonatal loss,   infertility in male and 
female of cattle and buffalo. 

VM089 003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์    3(3-0-6) 
Biotechnology in Animal Reproduction 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การควบคุมกระบวนการสืบพันธุ์สัตว์เทคโนโลยีตัวอ่อนเทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
เทคโนโลยีการย้ายฝากนิวเคลียสเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปรับแต่งพันธุกรรม 

Manipulation of animal reproductive processes, embryo technology, 
oocyte and semen technology, nuclear transfer and transgenic animal 
technology.   
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VM089 004 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม                     3(3-0-6) 
Dairy Cattle Herd Health Management 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมการจัดการพ่อพันธุ์โคนมการคัดเลือกและการจัดการโค
สาวและแม่โคการจัดการโคอุ้มท้องและโครอคลอดการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
คอมพิวเตอร์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ 

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

VM089 005 โรคระบบสืบพันธุ์ในปศุสัตว์                     3(3-0-6) 
Reproductive System Diseases in Livestock 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

โรคที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโรคที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ที่มี
สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียโรคที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ที่มีสาเหตุจากเชื้อโปรโตซัวโรคที่มีผลต่อ
ระบบสืบพันธุ์ที่มีสาเหตุจากเชื้อราและสารพิษโรคที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ที่มีสาเหตุจาก
สารอาหาร 

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

VM089 006 การสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงขั้นสูง      3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Companion Animals 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

วัฏจักรการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงความไม่สมบูรณ์พันธุ์ของสัตว์เลี้ยงเพศผู้ความไม่
สมบูรณ์พันธุ์ของสัตว์เลี้ยงเพศเมียการสูญเสียตัวอ่อนและลูกขณะตั้งท้องและขณะคลอดการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง 

Reproductive cycle of companion animals, infertility problems in male 
companion animals, infertility problems in female companion animals, fetus 
loss during gestation and laboring, companion animal reproductive efficiency 
improvement. 
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  3.2.1อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า 

ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือต าแหน่ง ได้รับวุฒิ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นางสาวบงกช  นพผล รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Docter of Philosophy Veterinary Medicine 
      ปริญญาโท Master of Public 

Health 
  

      ปริญญาโท Master of Philosophy Food Technology 

      ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 

2 นายสรรเพชญ  อังกิติตระกูล รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุข 

      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวแพทย์สาธารณสุข 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

3 นายบัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Veterinary Embryology 
      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

4 นายประสาน ตังควัฒนา รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Veterinary Bioscience 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

5 นายชูชาติ  กมลเลิศ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการสัตวแพทย์ 

      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์ 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

      ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต   
      ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต   

6 นายสมบูรณ์  แสงมณีเดช รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Veterinary Parasitology   
      ปริญญาโท Master of Sciences Veterinary Parasitology 
      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

7 นางสาวสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. Ruminant Reproduction 

      ประกาศนียบัต
ร (F.R.V.C.S.) 

ประกาศนียบัตร 
(F.R.V.C.S.) 

Theriogenology 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

8 นายพีระพล  สุขอ้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Comparative Veterinary Medicine 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 
      ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต   

9 นายวีรพล  ทวีนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Veterinary Parasitology 

      ปริญญาโท Master of Sciences Veterinary Parasitology 
      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

10 นางสิริขจร  ตังควัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร ์
      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิชีววิ่ทยา 
      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

11 นางจารุวรรณ  ค าพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Veterinary 
Medicine 

Ruminant Medicine 

      ปริญญาโท Master of Science  Ruminant Medicine 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

12 นางสาวจรีรัตน์ เอียมสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 
      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา 

      ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 

13 นางราณี  ซิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D Chemical and Biological Sciences 

      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา 
      ปริญญาโท Master of Veterinary 

Studies 
  

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 
14 นางสาวขวัญเกศ  กนิษฐานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Veterinary Epidemiology 
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      ปริญญาโท Master of Science Veterinary Epidemiology 
      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

15 นายนฤพนธ์  ค าพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Veterinary 
Medicine  

Veterinary Radiology 

      ปริญญาโท Veterinary Radiology Veterinary Radiology 
      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

16 นางสาวสุปราณี  จิตรเพียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D Veterinary Surgery 
      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

17 นายสมโภชน์  วีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Veterinary Medicine 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

18 นางสาวกชกร  ดิเรกศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Veterinary Medicine 
      ปริญญาโท Master of Science Veterinary Medicine 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

19 นายสาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Dr.med.vet. Swine Diseases 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

20 นายเจษฎา  จิวากานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Docter of Veterinary 
Medicine 

Immunology of Reproduction 

      ปริญญาโท Master of Sciences Veterinary Reproduction 
      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

21 นายคณิต  ชูคันหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Veterinary Medicine 
      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

22 นายประวิทย์  บุตรอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Large Animal Clinical Sciences (Eqiune 
Exercise) 

      ปริญญาโท Master of Sciences (Large Animal Clinical Sciences (Eqiune 
Exercise) 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

23 นายไชยพัศร์  ธ ารงยศวิทยากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Large Animal Clinical Sciences (Bovine) 

      ปริญญาโท Master of Science (Large Animal Clinical Sciences (Bovine) 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

24 นายธวัชชัย  โพธิ์เฮือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ 

      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อายุรศาสตร์สัตว์ปีก 
      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

25 นายปิยวัฒน์  สายพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สัตวแพทย์สาธารณสุข 
      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวแพทย์สาธารณสุข 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

26 นางสาวปาณิสรา   คุณกิตติ อาจารย์ ปริญญาเอก Ph.D Reproduction 

      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

27 นางสาวสุภัทตรา  จิตติมณี อาจารย์ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

28 นางสาวพัชรา  เผือกเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. Molecular Microbiology 

      ปริญญาโท Master of Veterinary 
Science 

Molecular Microbiology 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

สัตวแพทยศาสตร์ 

29 นางสาวศริญญา  ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy 
(Ph.D.)  

Small ruminants health management 

      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

30 นางสาวสุชีวา  จันทร์หนู อาจารย์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

http://www.hrnetwork.kku.ac.th/testhr/file/fileedu/115230_20150623%20_170906.pdf
http://www.hrnetwork.kku.ac.th/testhr/file/fileedu/115230_20150623%20_170906.pdf
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      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

31 นางสาวชุลีพร  ศักด์ิสง่าวงษ์ อาจารย์ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

      ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

32 นายไพรัตน์  ศรแผลง รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์ 

   ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์ 

   ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ 

 

 

 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตร แบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 ท าวิทยานิพนธ์ ภายใต้การ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจโดยให้มีการเสนอเค้าโครง การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียง
ผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การจัดท าโครงร่างงานวิจัย การ
น าเสนอโครงร่างงานวิจัย การด าเนินการวิจัย การน าเสนอความก้าวหน้างานวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ การตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการและหรือการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

5.2.2 มีทักษะการท างานด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร การจัดเตรียม
สื่อ (power point) เพ่ือการน าเสนอและเทคนิคการน าเสนอ 

5.2.3 มีการพัฒนาด้าน มนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการท าวิจัย และ
การท างานเป็นทีม 

 5.3 ช่วงเวลา 
แผนการศึกษา แบบ 1.1 เริ่มตั้งแตภ่าคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที ่1 
แผนการศึกษา แบบ 1.2 เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  ชั้นปีที่ 1 
แผนการศึกษา แบบ 2.1 เริ่มตั้งแตภ่าคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 1 
แผนการศึกษา แบบ 2.2 เริ่มตั้งแตภ่าคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่ 2 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผนการศึกษา แบบ 1.1   48  หน่วยกิต 
แผนการศึกษา แบบ 1.2   72  หน่วยกิต 
แผนการศึกษา แบบ 2.1   48 หน่วยกิต 
แผนการศึกษา แบบ 2.2   72 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและประสานงานรายวิชา  
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5.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ พร้อมจัดท าคู่มือรายวิชา 
5.5.3 ชี้แจงรายละเอียดวิชาแก่นักศึกษา  
5.5.4 แนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย  
การจัดเตรียมสื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการน าเสนอ และวิธีการน าเสนอ 
5.5.5 คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 
5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพ่ือเลือกเรื่องที่จะศึกษา และให้ค าปรึกษาต่างๆ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยการน าเสนอต่อคณาจารย์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไม่ต่ า
กว่า 3 คนหรือตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด การประเมินความก้าวหน้าโครงงานด าเนินการโดยจัดให้มีการ
น าเสนอต่อคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้
ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะสัตว
แพทยศาสตร์ การประเมินผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ก าหนดให้ทุกแผนการศึกษาของหลักสูตรจะต้องมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์อย่างน้อย 1 บทความ หรือมีบทความที่น าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุมอย่างน้อย 1 เรื่องหรือตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

1. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ - เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดวิเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่องในโครงงานวิจัย หรือจากผลรายงานการวิจัยที่
น ามาประกอบการด าเนินงานวิจัย 

2. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และ
ห้องสมุดส าหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่างๆของคณะฯ 
-ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โครงการที่จัดอบรมของส านักนวัตกรรม 

3.ความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ - มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ก าหนด และนักศึกษาได้ฝึกการเขียนบทความทาง
วิชาการหรือน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

4. ความสามารถด้านการวิจัย พร้อมที่จะพัฒนาเป็น 
    นักวิจัยหลักด้านสุขภาพสัตว์ต่อไปในอนาคต 

- เรียนรู้และปฏิบัติในกระบวนการวิจัย ทั้งจากรายวิชาที่
เปิดสอนและการท าวิทยานิพนธ์ 

- ศึกษา น าเสนอ และแสดงความคิดเห็นในศาสตร์ต่างๆ
ด้านสุขภาพสัตว์ ผ่านการเรียนในรูปแบบกลุ่มศึกษาใน
รายวิชาสัมมนา การเขียนและน าเสนอรายงานทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการน าเสนอความก้าวหน้าประจ าปี 
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- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าเสนองานวิจัย ในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

    (1)  สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 
    (2) เป็นผู้น าหรือมีส่วนริเริ่มให้มีการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
    (3) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 
    2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

    (1)  สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
    (2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(2) ประเมินผลงานของนักศึกษา 

 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชา  และสามารถน ามา
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
  (2) สามารถวิเคราะห์ออกแบบและท าการวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมหรือ องค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ 
  (3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต 
  (4) มีความรู้และความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีมีต่อสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ รวมถึงตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
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เป็นฐาน เป็นต้น การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) การฝึกปฏิบัติ การท าวิจัย วิทยานิพนธ์  
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

                    2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ  
  (2)  ประเมินจากผลงาน เช่น การท ารายงานการท าแบบฝึกหัด 
  (3)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล  และพัฒนา
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ได้ 
  (2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ 
โดยบูรณาการแนวคิดตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  (3) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยท ากรณีศึกษาหรือการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและ
การอภิปรายกลุ่ม การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานหรือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นต้น 

  (2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท ารายงาน การท าวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินทักษะทางปัญญา ในการเรียนการสอน หรือการท าวิจัย 

(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงาน การท าวิจัย และ 
     วิทยานิพนธ ์
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) มีภาวะผู้น า และร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 
  (2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวาง
แผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการท างานระดับสูงได้ 

  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
    และความรับผิดชอบ 
  (1) การสอนโดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การท ากรณีศึกษาหรือ 
    การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและการอภิปรายกลุ่ม การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานหรือการจัดการเรียนการ 
    สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นต้น 
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  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ            

    รับผิดชอบ 

  (1) ประเมินผลการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ จากการท างานกลุ่ม 
  (2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน การท าวิจัย และ       
    วิทยานิพนธ์ 
 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 

  (1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัย
เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน  สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
ในด้านต่าง ๆ 
  (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล  แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ
ผ่านสิ่งตีพิมพทางวิชาการ 
  (3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ 
รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการในระดับชาติ หรือ นานาชาติ  

  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ         
    สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) การสอนโดยใช้รูปแบบต่างๆ เช่น บรรยาย กรณีศึกษา  ในรายวิชาต่างๆ 
  (2) การสอนโดยใช้รูปแบบกระบวนการท าวิจัย  
  (3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากผลงาน รายงาน การน าเสนอ จากการศึกษาในรายวิชาต่างๆ 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลิตผลงานการวิจัยเพื่อน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น 

    โปสเตอร์ บทความ สื่อต่างๆ 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) (ภาคผนวกที่ 1) 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 
7 (ภาคผนวกที่ 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ แล้วแต่

กรณี เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา  
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มีเนื้อหา

ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวน 
เนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือ 
ผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ  

2.3  ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา   

2. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  หมวดที่ 9 
ทุกข้อ (ภาคผนวกท่ี 4)  หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่    
 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตาม 
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
 แบบ1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น 
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพอีก 1 เรื่อง 
 แบบ2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ย 
สะสมไม่ต่ ากว่า3.00พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่ไม่ต่ ากว่าข้อ 50.2 หรือ ข้อ  
50.3 แล้วแต่กรณีได้ 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้

อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  



37 
 

1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย

หัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธาน
หลักสูตร 

1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
การเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับ
คนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  
 หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรฯให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น  
2. บัณฑิต  
 หลักสูตรฯ มีการควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน จากผลผลการประเมินโดยบัณฑิต อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต 
และมีการพิจารณาจากภาระการได้งานทา การเผยแพร่ผลงานของบัณฑิต รวมทั้งรางวัลที่ได้รับ 
3. นักศึกษา  
 หลักสูตรฯ มีขั้นตอนการคัดเลือกนิสิตศึกษา เป็นไปตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง  
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งมี
กระบวนการคัดเลือก และรับเข้าเพ่ือสอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตรฯ เมื่อนิสิตเข้ามาศึกษา หลักสูตรฯ มี
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ได้แก่ การปฐมนิเทศ และการดูแลเฉพาะโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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วิทยานิพนธ์  
ในระหว่างการศึกษา หลักสูตรฯ มีการควบคุมการดูแลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และการรายงานความก้าวหน้าการศึกษาของนิสิต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการ
เก็บข้อมูลการแสดงผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ เป็นอัตราการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
ในด้านต่างๆ ของนิสิตด้วย  
4. อาจารย์  
 การรับอาจารย์ใหม่ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดโดยคณะ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเพ่ือ ด าเนินการประกอบด้วย รองคณบดี ประธานหลักสูตร และตัวแทนคณาจารย์เป็นกรรมการ
คัดเลือก มีการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี โดยมีคณะกรรมการประเมินการท างานทุก 6 เดือน มีการปฐมนิเทศ
และมอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้คาแนะนาเพ่ือให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจน
วิสัยทัศน์ของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งแต่ละรายวิชามีอาจารย์ประจาวิช าเป็นผู้เสนอชื่อ
วิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ ทั้งนี้โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินการเรียน  
 หลักสูตรฯ มีการวางระบบผู้สอน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์บัณฑิตที่เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 
และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอนต้องประชุมร่วมกันในการก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา วางแผนจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล เมื่อด าเนินการสอน หลักสูตรฯ จะมีการติดตามการจัดการสอนผ่านระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย และมีการทวนสอบวิธีการประเมินผู้เรียนให้มีการประเมินผลที่หลากหลายตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ตลอดจนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ หลักสูตรฯ และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ การดาเนินงานของหลักสูตรฯเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 คณะฯ มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่พร้อมในการเรียนการสอนและการวิจัย 
รวมทั้ง มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ิมเติมเพ่ือการจัดซื้อหนังสือ ตารา และทรัพยากรการเรียนการ
สอนเพ่ิมเติม 

    7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 12 ตัวชี้วัดตามท่ีส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
(ภาคผนวกท่ี 8) 

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 

จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละ 

รายวิชา 
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(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดข้ึนจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

(4) การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ 

มหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือนร่วมงาน ตามระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต 
เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือ 
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 12 ตัวชี้วัดตามท่ีส านัก 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (ภาคผนวกท่ี 8) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา      

   ผู้บังคับบัญชา และหรือเพ่ือร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน  
   รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง 
   ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี 
   ข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและ 
    อาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร   
     ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 


