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  คู่มือบัณฑิตศึกษาเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา และคณาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ระเบียบ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และสภาพการณ์ในปัจจุบันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป 
  การด าเนินการจัดท าคู่มือเล่มนี้ ได้ปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่จากคู่มือบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบแนวปฏิบัติในการท า
วิทยานิพนธ์ ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่เพ่ือให้ชัดเจน และทันสมัยถูกต้องตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 
  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
ผู้สนใจทั่วไป ขาดตกบกพร่องประการใด ผู้จัดท าขอรับไว้และจะน าไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

ชนิดา  ชาอินทร์ 
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คู่มือนักศึกษา ระดบับัณฑติศึกษา 1 
 

1. หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 

1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 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 - - - - 
 
ตัวอย่างแผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 001 สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย์  
Statistics for Veterinary Research 

- - - 3(2-3-5) 

VM009 002 การออกแบบการทดลองในทาง 
สัตวแพทยศาสตร์ 
Experimental Design in Veterinary 
Medicine 

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

VM009 991 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1 
Seminar in Veterinary  Articles I 

- 
1(1-0-2) 

ไม่นับหน่วยกิต 
- 
 

1(1-0-2) 
 

VM009 992 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 
Seminar in Veterinary Articles II 

1(1-0-2) 
ไม่นับหน่วย

กิต 
- 

1(1-0-2) 
 

- 

VM00x xxx วิชาเลือกElective - - 7 6 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 9 - - - 
VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 12 - - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12  10 12 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 12 10 12 

 



คู่มือนักศึกษา ระดบับัณฑติศึกษา 2 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 992 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 
Seminar in Veterinary Articles II 

- 
1(1-0-2) 

ไม่นับหน่วยกิต 
- 

1(1-0-2) 
 

VM009 993 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3 
Seminar in Veterinary Articles III 

1(1-0-2) 
ไม่นับหน่วย

กิต 
- 1(1-0-2) - 

VM00x xxx วิชาเลือก Elective - - - 9 

 การเขียนและน าเสนอรายงานทาง 
วิทยาศาสตร์Writing and  
Presenting Scientific Papers 

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

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 9 - - - 
VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 12 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - 9 - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 11  11 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 24 21 23 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 VM009 993 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 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 

 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา ระดบับัณฑติศึกษา 3 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 9 - - - 
VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ 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 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 9 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - 8 - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - - 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 8 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 45 52 46 52 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 3 - - - 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 9 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - 3 - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 9 3 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 61 49 61 

 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา ระดบับัณฑติศึกษา 4 
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 8 - - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์ 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 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 3 - - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - - 3 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 3 - 3 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม - 72 - 72 

 
          รายวิชา 

 หลักสูตร แบบ 1.1 
หมวดวิชาบังคับ  
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.1 จะต้อง 

 ลงทะเบียนรายวชิาดังต่อไปนี้ และอาจต้องลงทะเบียนรายวชิาต่างๆ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการที่ 
 ปรึกษาดุษฎีนพินธ์ โดยไม่คิดหน่วยกิต และคา่คะแนน  

**VM009 992 สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 
Seminar in Veterinary Science II 

1(1-0-2) 

**VM009 993 สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3 
Seminar in Veterinary Science III 

1(1-0-2) 

  วิชาวิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
**VM009 996 ดุษฎีนิพนธ ์  48 หน่วยกิต 

 Dissertation 
 หลักสูตร แบบ 1.2 

หมวดวิชาบังคบั  
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.2 จะต้อง

ลงทะเบียนรายวชิาดังต่อไปนี้ และอาจต้องลงทะเบียนรายวชิาต่างๆ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ โดยไม่คิดหน่วยกิต และค่าคะแนน  



คู่มือนักศึกษา ระดบับัณฑติศึกษา 5 
 
 **VM009 991   สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1    1(1-0-2) 

 Seminar in Veterinary Science I 
 **VM009 992 สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2    1(1-0-2) 

 Seminar in Veterinary Science II 
**VM009 993 สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3 

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

  วิชาวิทยานิพนธ์   72 หน่วยกิต 
 **VM009 997 ดุษฎีนิพนธ ์  72 หน่วยกิต 

 Dissertation 
 

หลักสูตร แบบ 2.1 
  หมวดวิชาบังคับ     5  หน่วยกิต 

VM009 002 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร ์
Experimental Design in Veterinary Medicine 

2(2-0-4) 

VM009 003 การเขียนและน าเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์ 
Writing and Presenting Scientific Papers 

1(1-0-2) 

**VM009 992 สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 
Seminar in Veterinary Science II 

1(1-0-2) 

**VM009 993 สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3 
Seminar in Veterinary Science III 

1(1-0-2) 

  หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) 7 หน่วยกิต 
                    ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมในภายหลงั 

*VM019 004 การวิเคราะห์อภิมานส าหรับงานวิจัยในสตัว์ 
Meta-analysis for Animal Research 

2(1-3-3) 

*VM039 001 ต ารับยาสมุนไพรทางสัตวแพทย ์ 
Veterinary Herbal Formulations 

3(2-3-3) 

VM049 001 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดบัเซลล์ทางสัตวแพทยศาสตร์ 
Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 

2(2-0-4) 

VM049 002 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร ์
Principles of Pathogenesis in Veterinary Science 

2(2-0-4) 

VM049 003 เทคนิคทางห้องปฏิบตัิการปรสติวิทยาทางสตัวแพทย์ 
Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 

2(1-3-3) 

VM049 004 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ขั้นสงู 
Advanced in Veterinary Parasitology 

2(2-0-4) 

VM079 001 อายุรศาสตร์สัตว์เล็กข้ันสูง  
Advanced In Small Animal Medicine 

 3(2-3-5) 



คู่มือนักศึกษา ระดบับัณฑติศึกษา 6 
 

*VM079 002 อายุรศาสตร์สัตว์เค้ียวเอ้ืองขั้นสงู 
Advanced In Ruminant Medicine 

 3(2-3-5) 

VM079 003 อายุรศาสตร์สัตวน์้ าและการจัดการฟาร์ม 
Aquatic Medicine and Farm Management 

3(2-3-5) 

VM079 004 การวิเคราะห์วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย ์
Literature Analysis in Veterinary Science 

1(1-0-2) 

*VM079 005 สุขภาพเต้านมสัตว์เค้ียวเอ้ือง    2(2-0-4) 
 Ruminant Udder Health        
*VM079 006 โภชนศาสตร์คลนิิกโค  2(2-0-4)   
 Clinical bovine nutrition  
VM089 001 วิทยาต่อมไร้ท่อทางการสบืพันธุส์ัตว์ขั้นสูง 

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

VM089 002 การสืบพันธุ์ในโคและกระบือขั้นสูง 
Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 

3 (3-0-6) 

VM089 003 เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพนัธุ์สัตว์ 
Biotechnology in Animal Reproduction 

3 (3-0-6) 

VM089 004 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม     
Dairy Cattle Herd Health Management 

3(3-0-6) 

VM089 005 โรคระบบสบืพนัธุ์ในปศสุัตว์   
Reproductive System Diseases in Livestock 

3(3-0-6) 

VM089 006 การสืบพันธุ์ในสัตว์เลีย้งขั้นสงู 
Advanced Reproduction in Companion Animals 

3 (3-0-6) 

หมวดวิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต 
 **VM009 998 ดุษฎีนิพนธ ์   36 หน่วยกิต 

  Dissertation 

 หลักสูตร แบบ 2.2  
VM009 001 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย ์

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

 VM009 002 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร ์
Experimental Design in Veterinary Medicine 

2(2-0-4) 

 VM009 003 การเขียนและน าเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์ 
Writing and Presenting Scientific Paper 

1(1-0-2) 

**VM009 991   สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1  
Seminar in Veterinary Science I 

1(1-0-2) 

**VM009 992 สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 
Seminar in Veterinary Science II 

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

1(1-0-2) 

หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)   15 หน่วยกิต  
   ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนที่จะเปดิสอนเพิม่เติมในภายหลัง 

*VM019 004 การวิเคราะห์อภิมานส าหรับงานวิจัยในสตัว์ 
Meta-analysis for Animal Research 

2(1-3-3) 

*VM039 001 ต ารับยาสมุนไพรทางสัตวแพทย ์ 
Veterinary Herbal Formulations 

3(2-3-3) 

VM049 001 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดบัเซลล์ทางสัตวแพทยศาสตร์ 
Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 

2(2-0-4) 

VM049 002 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร ์
Principles of Pathogenesis in Veterinary Science 

2(2-0-4) 

VM049 003 เทคนิคทางห้องปฏิบตัิการปรสติวิทยาทางสตัวแพทย์ 
Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 

2(1-3-3) 

VM049 004  ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ขั้นสงู 
Advanced in Veterinary Parasitology 

2(2-0-4) 

VM079 001 อายุรศาสตร์สัตว์เล็กข้ันสูง  
Advanced Small Animal Medicine 

3(2-3-5) 

*VM079 002 อายุรศาสตร์สัตว์เค้ียวเอ้ืองขั้นสงู 
Advanced Ruminant Medicine 

3(2-3-5) 

VM079 003 อายุรศาสตร์สัตวน์้ าและการจัดการฟาร์ม 
Aquatic Medicine and Farm Management 

3(2-3-5) 

VM079 004 การวิเคราะห์วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
Literature Analysis in Veterinary Science 

1(1-0-2) 

*VM079 005 สุขภาพเต้านมสัตว์เค้ียวเอ้ือง    2(2-0-4) 
 Ruminant Udder Health        
*VM079 006 โภชนศาสตร์คลนิิกโค  2(2-0-4)   
 Clinical Bovine Nutrition  
VM089 001 วิทยาต่อมไร้ท่อทางการสบืพันธุส์ัตว์ขั้นสูง 

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

VM089 002 การสืบพันธุ์ในโคและกระบือขั้นสูง 
Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 

3 (3-0-6) 

VM089 003 เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพนัธุ์สัตว์ 
Biotechnology in Animal Reproduction 

3 (3-0-6) 

VM089 004 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม     
Dairy Cattle Herd Health Management 

3(3-0-6) 
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VM089 005 โรคระบบสบืพนัธุ์ในปศสุัตว์   
Reproductive System Diseases in Livestock 

3(3-0-6) 

VM089 006 การสืบพันธุ์ในสัตว์เลีย้งขั้นสงู 
Advanced Reproduction in Companion Animals 

3 (3-0-6) 

     หมวดวิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
 **VM009 999 ดุษฎีนิพนธ ์  48 หน่วยกิต 

 Dissertation 
หมายเหตุ    *   คือ  วิชาใหม่ 

       **  คือ  วิชาเดิมเปลี่ยนแปลงใหม ่
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
 ตัวเลขตัวที่ 1 – 2รหัสสาขาวิชา ดังนี ้

00x xxx  รหัสวิชา รายวชิากลาง  
01x xxx  รหัสวิชา รายวชิากายวิภาคศาสตร์ 
02x xxx  รหัสวิชา รายวชิาสรีรวิทยา 
03x xxx  รหัสวิชา รายวชิาเภสชัวิทยาและพิษวิทยา 
04x xxx  รหัสวิชา รายวชิาพยาธชิีววิทยา 
05x xxx  รหัสวิชา รายวชิาศลัยศาสตร์ 
06x xxx  รหัสวิชา รายวชิาสัตวแพทยส์าธารณสุข 
07x xxx  รหัสวิชา รายวชิาอายุรศาสตร ์
08x xxx      รหัสวิชา รายวชิาวทิยาการสืบพนัธุ์ 
ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง ระดับบณัฑิตศึกษา (ใช้เลข7 - 9) 
ตัวเลขตัวที่ 4 – 6หมายถึง ล าดบัที่ของรายวชิา 
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1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  (หลักสูตรนานาชาติ)  
   โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา จ าวนหน่วยกิต 

แผน ก  แบบ ก1 แผน ก  แบบ ก2 
          หมวดวิชาบังคับ 2  

(ไม่นับหน่วยกิต) 
8 

          หมวดวิชาเลือก - 16 

          หมวดวิทยานิพนธ์ 36 12 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
 

 ตัวอย่างแผนการศึกษา 
ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1   

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แบบ ก1 
หน่วยกิต 

แบบ ก2 
หน่วยกิต 

  VM009 001  สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย์   
Statistics for Veterinary Research 

- 3(2-3-5)  

VM009 891 สัมมนาวิทยาการทางสัตวแพทย์ 1   
Seminar in Veterinary  Science I 

1(1-0-2)  
ไม่นับหน่วยกิต 

 

1(1-0-2) 

VMxxx xxx  วิชาบังคับเลือก  
Elective 

- 6 

VM009 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis  

9 - 

 รวม 
หน่วยกิตสะสม 

9 
9 

10 
10 

 
ปีที ่1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แบบ ก1 
หน่วยกิต 

แบบ ก2 
หน่วยกิต 

 VM009 892      สัมมนาวิทยาการทางสัตวแพทย์ 2  
Seminar in Veterinary  Science  II 

1(1-0-2)  
ไม่นับหน่วยกิต 

1(1-0-2) 

VM009 002      การออกแบบทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร์
Experimental design in Veterinary  Medicine 

- 2(2-0-4) 

VM009 003      การเขียนและน าเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์ 
Writing and Presenting Scientific Papers 

- 1(1-0-2) 

VMxxx xxx วิชาบังคับเลือก   - 5 
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Elective courses 
VM009 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 - 

 รวม 
หน่วยกิตสะสม 

9 
18 

9 
19 

 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แบบ ก1 
หน่วยกิต 

แบบ ก2 
หน่วยกิต 

VMxxx xxx วิชาบังคับเลือก   
Elective courses 

- 5 

VM009 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - 

VM009 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

- 6 

 รวม 
หน่วยกิตสะสม 

9 
27 

11 
30 

 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แบบ ก1 
หน่วยกิต 

แบบ ก2 
หน่วยกิต 

VM009 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - 

VM009 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

- 6 

 รวม 
หน่วยกิตสะสม 

9 
36 

6 
36 
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รายวิชา     
             หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 

หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย์ แผน ก แบบ ก1  จะต้องลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้ และอาจต้องลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยไม่คิดหน่วยกิต และค่าคะแนน  

    VM009 891  สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1   1(1-0-2) 
                   Seminar in Veterinary Science I 
    VM009 892  สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2   1(1-0-2) 

                            Seminar in Veterinary Science II 
                          วิชาวิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 

        VM009 898  วิทยานิพนธ ์    36 หน่วยกิต 
                      Thesis 
 

หลักสูตร แผน ก  แบบ ก2 
  หมวดวิชาบังคับ   8 หน่วยกิต 

VM009 891      สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1   
Seminar in Veterinary Science I 

1(1-0-2) 

VM009 892      สัมมนาวทิยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2   
Seminar in Veterinary Science II 

1(1-0-2) 

VM009 001     สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย์  
Statistics for Veterinary Research  

3(2-3-5) 

VM009 002     การออกแบบทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร ์
Experimental Design in Veterinary Medicine   

2(2-0-4) 

VM009 003    การเขียนและน าเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์   
 Writing and Presenting Scientific Papers  

1(1-0-2) 

หมวดวิชาเลือก (ไมน่้อยกว่า)   16 หน่วยกิต 
   ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนที่จะเปดิสอนเพิม่เติมในภายหลัง 

*VM019 004 การวิเคราะห์อภิมานส าหรับงานวิจัยในสัตว์ 
Meta-analysis for Animal Research 

2(1-3-3) 

*VM039 001 ต ารับยาสมุนไพรทางสัตวแพทย ์ 
Veterinary Herbal Formulations 

3(2-3-3) 

VM049 001 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดบัเซลล์ทางสัตวแพทยศาสตร์ 
Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 

2(2-0-4) 

VM049 002 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร ์
Principles of Pathogenesis in Veterinary Science 

2(2-0-4) 

VM049 003 เทคนิคทางห้องปฏิบตัิการปรสติวิทยาทางสตัวแพทย์ Laboratory 2(1-3-3) 
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Techniques in Veterinary Parasitology 
VM049 004 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ขั้นสงู 

Advanced in Veterinary Parasitology 
2(2-0-4) 

VM068 001 โรครับจากสัตว์เขตร้อน     
Topical Zoonoses Disease 

2(2-0-4) 

VM068 002 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสตัวแพทย์  
Advanced Veterinary Epidemiology 

3(3-0-6) 

VM068 003 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสัตวแพทย์สาธารณสุข  
Risk Analysis for Veterinary Public Health 

2(2-0-4) 

VM068 004 การวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารที่ได้จากสัตว์  
Analysis of Residue in Foods of Animal Origin 

2(1-3-3) 

VM068 005 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว์   
Microbial Control in Food of Animal Origin 

3(2-3-5) 

VM068 006 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว์ และกฎหมายในงาน 
สัตวแพทย์สาธารณสุข  
Toxicology of Food, Feed and Law in  
Veterinary Public Health 

2(2-0-4) 

VM068 007 ชีวสถิติทางการสัตวแพทย ์ 
Biostatistics for Veterinary Science 

3(3-0-6) 

VM068 008 
 
VM068 009 

การตรวจวิเคราะห์จุลชีพในห่วงโซ่อาหาร  
Analysis of Microbial in the Food Chain 
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีนดือ้ยาในเชื้อก่อโรคจากอาหาร 
Molecular Biology of Drug Resistance Genes in  
Foodborne Pathogen 

2(1-3-3) 
 
2(1-3-3) 
 

VM068 010 การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียทางปศุสัตว ์ 
Environmental and Livestock Waste Management 

2(2-0-4) 

VM068 011 เศรษฐศาสตร์และการบริหารดา้นสัตวแพทยส์าธารณสุข Economics 
and Administration of Veterinary  
Public Health 

3(3-0-6) 

VM079 001 อายุรศาสตร์สัตว์เล็กข้ันสูง  
Advanced Small Animal Medicine 

 3(2-3-5) 

*VM079 002 อายุรศาสตร์สัตว์เค้ียวเอ้ืองขั้นสงู 
Advanced Ruminant Medicine 

 3(2-3-5) 

VM079 003 อายุรศาสตร์สัตวน์้ าและการจัดการฟาร์ม 
Aquatic Medicine and Farm Management 

3(2-3-5) 

VM079 004 การวิเคราะห์วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย ์  1(1-0-2) 
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Literature Analysis in Veterinary Science 
*VM079 005 สุขภาพเต้านมสัตว์เค้ียวเอ้ือง    2(2-0-4) 
 Ruminant Udder Health        
*VM079 006 โภชนศาสตร์คลนิิกโค  2(2-0-4)   
 Clinical Bovine Nutrition  
VM089 001 วิทยาต่อมไร้ท่อทางการสบืพันธุส์ัตว์ขั้นสูง 

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

VM089 002 การสืบพันธุ์ในโคและกระบือขั้นสูง 
Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 

3 (3-0-6) 

VM089 003   เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ 
  Biotechnology in Animal Reproduction 

3 (3-0-6) 

VM089 004   การจัดการสุขภาพฝูงโคนม     
  Dairy Cattle Herd Health Management 

3(3-0-6) 

VM089 005   โรคระบบสบืพนัธุ์ในปศสุัตว์   
  Reproductive System Diseases in Livestock 

3(3-0-6) 

VM089 006   การสืบพันธุ์ในสัตว์เลีย้งขั้นสงู   
  Advanced Reproduction in Companion Animals 

3(3-0-6) 

หมวดวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
  VM009 899     วิทยานิพนธ ์    12 หน่วยกิต 

                    Thesis 
หมายเหตุ    *   คือ  วิชาใหม่ 

       **  คือ  วิชาเดิมเปลี่ยนแปลงใหม ่
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
 ตัวเลขตัวที่ 1 – 2รหัสสาขาวิชา ดังนี ้

00x xxx  รหัสวิชารายวชิากลาง  
01x xxx  รหัสวิชารายวชิากายวิภาคศาสตร์ 
02x xxx  รหัสวิชา รายวชิาสรีรวิทยา 
03x xxx  รหัสวิชา รายวชิาเภสชัวิทยาและพิษวิทยา 
04x xxx  รหัสวิชา รายวชิาพยาธชิีววิทยา 
05x xxx  รหัสวิชา รายวชิาศลัยศาสตร์ 
06x xxx  รหัสวิชา รายวชิาสัตวแพทยส์าธารณสุข 
07x xxx  รหัสวิชา รายวชิาอายุรศาสตร ์
08x xxx      รหัสวิชา รายวชิาวทิยาการสืบพนัธุ์ 
ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง ระดับบณัฑิตศึกษา (ใช้เลข 7 - 9) 
ตัวเลขตัวที่ 4 – 6หมายถึง ล าดบัที่ของรายวชิา 
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1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (หลักสูตรปกติ และโครงการพิเศษ)
  

  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา จ าวนหน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก1 แผน ก  แบบ ก2 

          หมวดวิชาบังคับ 2  
(ไม่นับหน่วยกิต) 

11 

          หมวดวิชาเลือก - 13 

          หมวดวิทยานิพนธ์ 36 12 
รวมไม่น้อยกว่า 36 36 

 
  แผนการศึกษา 

ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ 
ก 1 

แผน ก แบบ ก 2 

* VM 068 013 หลักการทางสัตวแพทย์สาธารณสุข  
Principle of Veterinary Public Health 

- 3(3-0-3) 

VM 068 891 สัมมนาทางสัตวแพทย์สาธารณสุข 1 
Seminar in Veterinary Public Health  I 

ไม่นับหน่วย
กิต 

1(1-0-2) 

VM 068 001 โรครับจากสัตว์เขตร้อน 
Tropical Zoonotic Disease 

- 2(2-0-4) 

VM 009 001  สถิติเพ่ืองานวิจัยทางการสัตวแพทย์ 
Statisticals  for Veterinary  Research 

- 3(2-3-5) 

VM 068 005 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากสัตว์ 
Microbial Control in Food of  
Animal Origin 

- 3(2-3-5) 

VM 068 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 12 
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ปีท่ี1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ 
ก 1 

แผน ก แบบ ก 2 

VM 009 002 การออกแบบการทดลองในทางสัตว
แพทยศาสตร์               
Experiment Design in Veterinary 
Medicine 

- 2(2-0-4) 

*VM 068 014 สัตวแพทย์สาธารณสุขขั้นสูง 
Advanced Veterinary Public Health 

 3(2-2-3) 

VM 068 892 สัมมนาทางสัตวแพทย์สาธารณสุข 2 
Seminar in Veterinary Public Health II 

ไม่นับหน่วย
กิต 

1(1-0-2) 

VM 068 006 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว์ และ
กฎหมายในงานสัตวแพทย์สาธารณสุข  
Toxicology of Food, Feed and Law in 
Veterinary Public Health     

- 2(2-0-4) 

VM 068 003 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสัตวแพทย์
สาธารณสุข 
Risk Analysis for Veterinary Public 
Health 

- 2(2-0-4) 

VM 068  xxx วิชาเลือก 
Elective 

- 2 

VM 068 898 วิทยานิพนธ์ 9 - 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 24 
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      ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ 
ก 1 

แผน ก แบบ ก 2 

VM 068 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

- 9 

VM 068 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 33 

 
                  ปีท่ี2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ 
ก 1 

แผน ก แบบ ก2 

VM 068 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

- 3 

VM 068 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 3 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
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2. การลงทะเบียนเรียน 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาเข้าสู่  Website  
http://reg.kku.ac.th 

      พิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

  click ปุ่มยืนยันการลงทะเบียนวิชาเรียนอีกครั้ง 

       click icon W พิมพ์ใบ แจ้งยอดการช าระเงิน 

        สิ้นสุดขั้นตอน 

ให้ clickที ่menu ยืนยันการลงทะเบียน 

น าใบแจ้งยอดการช าระเงินที่ธนาคาร               
         ตามมหาวิทยาลัยก าหนด 

                   ใส่ Username และ Password 

http://reg.kku.ac.th/
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ตัวอย่างขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน    
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า-มากกว่า 

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า 
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุง
ใหม่ โดยในแต่ละภาคการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผล
ความจ าเป็นต้องท าค าร้องขอลงทะเบียนมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มค าร้องขอลงทะเบียน น้อย
กว่า /มากก ว่าจ านวนหน่ วยกิ ตที่ ก าหนด  (บ ว .9 )  และต้ องเป็ น ไปตามประกาศบัณ ฑิ ตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2560) เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก าหนด  
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนน้อยกว่า/มากกว่าที่ก าหนด 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตรที่สังกัดเห็นชอบ 

                      เสนอคณบดีลงนาม 

       ส่งเอกสารถึงบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักพัฒนาและบริการวิชาการ 

 

      เจ้าหน้าทีต่รวจสอบรายวิชา 

ส้ินสุดขั้นตอน 
 

ยื่นค าร้อง บว.9 
ที่งานวิจัยและบริการฯ นักศึกษา 

อ.ที่ปรึกษา/ประธาน
หลักสูตร 

เจ้าหน้าที่ 

คณบดี 

นักศึกษา 

หมายเหตุ: นักศึกษายื่นแบบ บว.9 ก่อนวันลงทะเบียนเรียน อย่างน้อย 3 วันท าการ 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

     จัดท าบันทึกข้อความ และเสนอคณบดีลงนาม  
 

นักศึกษารับเรื่อง ช าระค่าปรับ และด าเนินการส่ง
ส านักและพัฒนาวิชาการ 

ยื่นค าร้องท่ัวไป ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์
ประจ าวิชา 

ส้ินสุดขั้นตอน 
 

ขั้นตอน 

นักศึกษา 

ตรวจสอบวันเวลา  
รายวิชา 

เจ้าหน้าที่ 

 

เจ้าหน้าที่/คณบดี 

 

นักศึกษา 
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3. การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย  ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชา 

และค่าคะแนนของรายวิชา ผู้มีสิทธิ์ขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา จะต้อง
ยื่นค าร้องเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วันนับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถยื่นค าร้อง
ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาการโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชาตามค าร้อง
ของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ก าหนดเป็นวันยื่นค าร้อง และแจ้งผล
การอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวิชาการรายวิชาที่ประสงค์จะขอโอนเป็นรายวิชาที่สอบ
ผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันลงทะเบียนรายวิชานั้น ถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับค าร้องขอเทียบโอน 
การ เที ยบ โอนรายวิ ช า  และค่ าคะแนนของรายวิ ช า ให้ เป็ น ไปตามประกาศของบัณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2560 การขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา (ภาคผนวก 1)  มี
ขั้นตอนดังนี้  

- นักศึกษาที่ประสงค์จะขอโอนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวิชา ยื่นค าร้อง (บว. 36) ที่งาน 
บริการการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเค้าโครง 
รายวิชาเพ่ือประกอบการพิจารณา ยกเว้นผู้ขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเทียบโอน ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการศึกษาเท่านั้น 

- ภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้เป็นไปตาม 
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที ่23/2560  

- ภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แจ้งผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และ 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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ขั้นตอนการขอเทียบโอนรายวิชา  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา/ประธานบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

กรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 

 
คณบดีลงนาม  

   แจ้งผลการขอเทียบโอน/ขอยกเว้น 
   ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

สิ้นสุดของคณะ 

นักศึกษาเดินเรื่องด้วยตนเอง 
เพราะต้องช าระค่าเทียบโอน 

ยื่นค าร้อง บว. 36 

 
นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบรายวิชา/เอกสารแนบ 

อ.ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่ 

กรรมการประจ าคณะฯ 

คณบดี 
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4. การเปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
  นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ โดยนักศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรของแผน/แบบการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ 
ซึ่งการขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และต้องด าเนินการภายใน 1 ปีการศึกษา ในกรณีที่ขอ
เปลี่ยนแผนการศึกษาเกินกว่า 1 ปี ต้องมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และให้น าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2560 ขั้นตอนการขอ
เปลี่ยนแผนการศึกษา (ภาคผนวก 1) มีดังนี้  

- นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา (บว.  
33-1) ต่อคณะ ที่สาขาวิชาสังกัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

- ให้คณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติโดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัด 
จากวันยื่นค าร้อง และแจ้งผลการอนุมัติไปยัง บัณฑิตวิทยาลัย และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

- นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนสาขาวิชา  
- ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา 
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ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยื่นค าร้อง  บว. 33 

 

โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่นักศึกษา
เข้าศึกษาก่อนเปิดภาคการศกึษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา/ผ่านประธานหลักสูตร 

      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

คณบดีอนุมัติ 

นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแผนการ
ศึกษา ณ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการแก้ไข
ข้อมูลนักศึกษา 

สิ้นสุดขั้นตอน 

นักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา/ผ่าน
ประธานหลักสูตร 

เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา 

นักศึกษา 

ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 



คู่มือนักศึกษา ระดบับัณฑติศึกษา 26 
 

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา 
ที่คณะสังกัดตามแบบ บว. 33-1 

ท าได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น และต้อง

ด าเนินการภายใน 1 
ปีการศึกษา ในกรณี

ที่ขอเปลี่ยน
แผนการศึกษาเกิน
กว่า 1 ปี ต้องมี

ความจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง และให้น าเสนอ

คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิต

วิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ ตาม
ประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแ

ก่น ฉบับท่ี 
25/2560 ขั้นตอน

การขอเปลี่ยน
แผนการศึกษา 

กรอกค าร้องและยื่นค าร้องเสนอตอ่อาจารย์ที่ปรึกษา  ผ่าน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

คณบดีคณะทีส่าขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติโดยพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันยื่นค าร้อง 

นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแผน/แบบ 
ณ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการแก้ไข
ข้อมูลนักศึกษา 

สิ้นสุดขั้นตอน 

 แจ้งผลการอนุมัติไปยัง บัณฑิตวิทยาลัย และส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ 
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5. การเปลี่ยนระดับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
  นักศึกษาที่มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และการขอเปลี่ยนระดับการศึกษาส าหรับนักศึกษาคนหนึ่ง ๆ สามารถกระท าได้เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น กรณีขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ต้องเป็น นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 ที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาที่ประเมินผลเป็น A 
B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการ
สอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 ที่มีผลงานวิจัย
เพ่ือท าวิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้  และสอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ ที่จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ  และให้เป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 27/2560 ขั้นตอนการเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก 1) มีดังนี ้

- นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้คณะที่สาขาวิชาสังกัดและส านักบริหารฯ เพ่ือ
แจ้งนักศึกษาทราบและช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนระดับ  

- ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กระท าได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น กรณีขอเปลี่ยน
ระดับการศึกษาจาก
หลักสูตรปริญญา

มหาบัณฑิต เป็นหลักสูตร
ปริญญาดุษฎบีัณฑิต ต้อง
เป็น นักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต แผน 

ก แบบ ก2 ที่ได้
ลงทะเบียนรายวชิาที่

ประเมินผลเป็น A B+ B 
C+ C D+ D F มาแล้วไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ก่อนการสอบวัดคุณสมบตัิ

ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ 
นักศึกษาในหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิต แผน 
ก แบบ ก1 ที่มีผลงานวจิัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์อันมี
ศักยภาพที่จะพฒันาเป็น
วิทยานพินธ์ในระดับดษุฎี
บัณฑิตได ้และสอบผา่น
การสอบวัดคุณสมบัต ิที่
จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิต
ในหลักสูตรสาขาวชิานั้นๆ 
และให้เป็นไปตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ฉบับที ่27/2560 

กรอกค าร้องและยื่นค าร้องเสนอตอ่อาจารย์ที่ปรึกษา  ผ่าน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห ์

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 
 

      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

คณบดีบณัฑติวิทยาลัยเป็นผู้อนุมตัิการเปลี่ยนระดับ
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนระดับ
การศึกษา ณ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการแก้ไข
ข้อมูลนักศึกษาและแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สิ้นสุดขั้นตอน 

บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้คณะที่
สาขาวิชาสังกัดและส านักบริหารฯ 

นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา 
ที่คณะสังกัดตามแบบ บว. 35 
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6. การสอบวัดคุณสมบัติ (ส าหรับหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) 
    

  เป็นการสอบเพ่ือประเมินว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะสามารถด าเนินงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 - นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เริ่มลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์เป็นต้นไป 
และต้องยื่นแบบ บว. 30 (ภาคผนวก)  ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน  

 - การสอบประกอบด้วยการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอบแบบในสาขาวิชาเอก
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ใน
กรณีท่ีจ าเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้  

 - คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ บว. 31 (ภาคผนวก ) ประกอบด้วย คณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 
4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยไม่เกิน 2 คน ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง  

 - ในการสอบข้อเซียน ส่วนใหญ่จะใช้วิชาบังคับ 2 วิชา คือ วิชาสถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย์ และ การ
ออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบัณฑิต 

 - ในการสอบปากเปล่ามักจะเป็นการสอบโดยทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย หรืออ่ืนๆ และอาจมี
ค าถามเพ่ิมเติมจากกรรมการได้ โดยใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการสอบ แล้วแต่ดุลยพินิจของกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ 

 - เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ 
1. การสอบข้อเขียน ได้ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า B 
2. การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสามารถประเมินได้ว่านักศึกษามีความรู้ และความ

พร้อมที่จะด าเนินงานวิจัยที่เป็นดุษฎีนิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยผลการประเมินเป็น S หรือ U 
 - ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลสอบตามแบบฟอร์ม บว. 32 (ภาคผนวก )    
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 28/2560) เรื่อง การสอบ

ประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประกาศนี้ใช้เพ่ือการด าเนินงานเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ และ
การสอบวัดคุณสมบัต ิ
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ขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติก่อน 3 สัปดาห ์

นักศึกษากรอกค าร้องขอสอบ บว. 30 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ช าระเงินค่าสอบวัดคุณสมบัติ 

เสนอผลสอบ ตามแบบฟอร์ม บว. 32 พร้อมเล่มที่แก้ไขแล้วให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ ภายใน 15 วัน 

คณบดีอนุมัติ 
 
 
 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวัด

คุณสมบัติ 

จัดท าหนังสือเชิญคณาจารย/์กรรมการสอบทราบ  เมื่อ 
นักศึกษาแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบฯ 

ด าเนินการท าเร่ืองขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบ 
วัดคุณสมบัติ 

เตรียมเอกสารให้นักศึกษาสอบ 

นักศึกษาสอบ นักศึกษา 

นักศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา 

 
คณบด ี

 

เจ้าหน้าที่ 
 

ส้ินสุดขั้นตอน 
 

เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ 
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7. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการท าวิทยานิพนธ์ 
              เสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือประเมินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่าน (S) ในแต่ละภาค
การศึกษา 

   - อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ตามแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผ่าน 
คณะกรรมการบัณฑิต ผ่าน คณะกรรมการประจ าคณะรับรองเกรดวิทยานิพนธ์ และรายงานผลต่อส านักทะเบียน  
(ภาคผนวก )                       

- นักศึกษาเสนอความก้าวหน้าในการศึกษาทุกปีการศึกษา   
- การเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีการเสนอทางวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม

แบบฟอร์มที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายเรื่องแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ภาคผนวก ) 
หลังการประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการพิจารณาผลจ านวนหน่วยกิตที่ได้และแจ้งให้นักศึกษา
ทราบ นักศึกษาต้องส่งใบแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้า และแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ์ (ภาคผนวก )  ภายใน 1 สัปดาห์ ต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิต เพ่ือเสนอต่อส านักทะเบียนต่อไป 

การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
- นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน  
- เสนอขออนุมัติเค้าโครงฯ ภายใน 2  ปีการศึกษาหลังจากลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์  
- การเขียนเค้าโครงฯ และการน าเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ ตามแบบเสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ภาคผนวก ) ซึ่งคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย  

1. อาจารย์ที่ปรึกษา (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ) 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
3. กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออาจารย์ประจ า 1  คน 
- นักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้คณะกรรมสอบเค้าโครงฯ ก่อนการน าเสนอ 1 

สัปดาห์  
- นักศึกษาขอสอบโดยผ่านความเห็นชอบของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัต ิ 
- การสอบเค้าโครงฯ และจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ  
- หากนักศึกษาสอบผ่าน ท าเรื่องเสนออนุมัติเค้าโครงฯ ตามแบบฟอร์ม บว. 23 (ภาคผนวก ) พร้อมส่ง 
เค้าโครงฯ และ CD บันทึกข้อมูล จ านวน 2 ชุด ต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิต ภายใน 1 สัปดาห์ เพ่ือน าเสนอ

บัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  
- หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน สามารถสอบอีกครั้งภายใน 60 วันหลังการสอบครั้งแรก หากสอบครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน 
นักศึกษาจะได้ค่า S = 0 ส าหรับหน่วยกิตที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ไปแล้วหรือตามความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสอบ 



คู่มือนักศึกษา ระดบับัณฑติศึกษา 32 
 
 การพิจารณาปริมาณงานให้เป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร โดย
พิจารณาเป็นภาพรวมของงานที่ได้ปฏิบัติจริง เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ และได้
สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะต้องด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 
 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 30/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  ประกาศนี้ใช้เพ่ือการด าเนินงานเกี่ยวกับการท า
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ส่งค าร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ตามแบบ บว. 21 

 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ ตามแบบ บว. 21 

 

แจ้งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

เสนอคณบดีลงนาม  
และส่งบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติ  
อ.ที่ปรึกษา 

นักศึกษา 

เจ้าหน้าท่ี 

 

ส้ินสุดขั้นตอน 
 

ขั้นตอนการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์

 

เจ้าหน้าท่ี/คณบด ี

 

เจ้าหน้าท่ี 

 

เจ้าหน้าท่ี 

 

ลงข้อมูลในระบบ Back-office 
 

เจ้าหน้าท่ี 
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ขั้นตอนเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  
 
 

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

++++ 
 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ประธานหลักสูตรฯ อนุมัติ 

ประชุมกรรมการบัณฑิต เพื่อแจ้งผลการรายงานความก้าวหน้า 

เสนอขออนุมัติผลการเรียนต่อส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ  เมื่อนักศึกษาก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมินความก้าวหน้า 

เตรียมรูปเล่ม/แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 

นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้า 

ประธานหลักสูตรฯ 

เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา 
 

นักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้า 

 

ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ ์

 

กรรมการบริหารหลักสูตร 

เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่ 

ส้ินสุดขั้นตอน 

ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
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8. การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ 20 วัน ก่อนสอบ  

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และได้ 
S ครบทุกหน่วยกิต ตามที่หลักสูตรก าหนด 

mp 
 
 
 
 
 
 
ทยานิพนธ์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ 

ประธานหลักสูตรฯ เห็นชอบ 
 
 

นักศึกษา 

นักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

เจ้าหน้าที่ 

ประธานหลักสูตร ฯ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

คณบดีอนุมัติ เพื่อท าค าสั่งคณะฯ 

ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ  เม่ือนักศึกษา
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเค้าโครงฯ 

ด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
สอบเค้าโครงฯ 

เตรียมเอกสารให้นักศึกษาสอบ 

คณบดี/เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ 

 เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษาสอบ นักศึกษา 

เสนอผลสอบ ตามแบบฟอร์ม บว. 23 พร้อมเล่มที่แก้ไขแล้วให้คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยรับทราบ ภายใน 30 วัน พร้อมแบบฟอร์ม Turnitin 
 

ขั้นตอนการสอบเค้าเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
 

เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ 
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9. การขอส าเร็จการศึกษา 
 ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวันส าเร็จ

การศึกษา และนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
  - มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
    - แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพ  
 - แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้ 
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตาม 
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 - สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
 - แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น 
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพอีก 1 เรื่อง  
 - แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ย 
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่ไม่ต่ ากว่าข้อ 50.2 หรือ ข้อ  
50.3 แล้วแต่กรณีได้ 

การขออนุมัติปริญญา 
 1. นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอ 
ส าเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษานั้น 
  2. นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ต้องมีคุณสมบัต ิดังนี้ 
 - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 50 
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 - ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง  ๆหรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 - เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
 - ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ที่จัดท าตามรูปแบบและจ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 - การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภา 
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่ง 
ผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

เอกสารที่นักศึกษาต้องย่ืน ดังนี้  บว. 20, บว. 37, ผลสอบภาษาอังกฤษ และหากเป็นนักศึกษา
ทุนส่งเสริมฯ จะต้องยื่นใบเสร็จที่ใช้ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 

        ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา/รายวิชา/โครงสร้างหลักสูตร 

                ส่งส านักบริหารฯ ตรวจสอบชื่อ-สกุล และ GPA. 

          เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

    นักศึกษาตรวจสอบหนี้สิน/ช าระ 

  ส่งเอกสารการส าเร็จการศึกษาถึงส านักบริหารฯ / กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สิ้นสุด 

ตรวจสอบเกรดทุกรายวิชา / รายบุคคล    

เจ้าหน้าที่ 

ส านักบริหารฯ 

นักศึกษา 

นักศึกษา 
  

คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
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10. การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

โดยนักศึกษาในหลักสูตรที่ก าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา
ที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วสอบและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยและได้ด าเนินการจน
ผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ครบถ้วนแล้ว แต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่หลักสูตรก าหนด และใช้เวลาในการศึกษายังไม่ครบตามระยะเวลาสูงสุดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือ
ระยะเวลาสูงสุดที่ก าหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้ด าเนินการการขอรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา ดังนี้ 

- ขอแบบรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (บว.13) ที่งานบริการการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด   
- ขอแบบรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  (บว. 13-1) กรณีที่มีการส่งเอกสารขอตีพิมพ์กับวารสาร
เรียบร้อยแล้ว อาจใช้อีเมล์แนบในการส่งเรื่อง ที่งานบริการการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด   

- นักศึกษายื่นค าร้องต่อคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
และต้องแนบเอกสารดังนี้ 

1. ส าเนาเอกสารที่แสดงถึงการผ่านเกณฑ์การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร เช่น หนังสือ 
รับรองผลการเรียน (Transcripts) ผลการสอบภาษาอังกฤษ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
หลักฐานการส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น 

    2. ส าเนาบทความท่ีส่งไปขอตีพิมพ์พร้อมหนังสือน าส่งและรายละเอียดของวารสารที่ส่งไป 
       ตีพิมพ์ ได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที ่ฉบับที ่

- ให้คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุมัติ และให้คณะส าเนาค าอนุมัติแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย 
และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับอนุมัติ 

- นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงาน 
วิทยานิพนธ์ ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  และรักษาสถานภาพ ครั้งละ 1 ภาค
การศึกษา 
 
การขอลาออก 

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
- ขอค าร้องขอลาออก (บว. 15) ที่งานบริการการศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด  
- กรอกค าร้อง และตรวจสอบหนี้สินเสร็จเรียบร้อยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ยื่นค าร้องที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการตรวจสอบเสนอ  

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ น าเสนอค าร้องของนักศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

อนุมัต ิ
- ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งผลการพิจารณาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถึงคณะที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการลาพักและการลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   

สิ้นสุดของคณะ 

           นักศึกษายื่นค าร้อง บว.14 ที่งานวิจัยและ
บริการฯ 

              ส านักบริหารฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 

         ผ่านการตรวจสอบหนี้สินจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

                      เสนอคณบดีอนุมัติ 

                  ส่งหลักฐานถึงส านักบริหารฯ 

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/
กรรมการบริหารหลักสูตรที่สังกัด 
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11. การประเมินการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากนักศึกษาไม่เข้าประเมินรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน จะไม่สามารถดูผลการเรียนใน
ภาคการศึกษานั้นได้ 

เข้าสู่ Website  http://reg.kku.ac.th 

          ประชาสัมพันธ์อาจารย์ / นักศึกษา 

                จัดเตรียมสถานที่ / เครื่องคอมพิวเตอร์ 

         สรปุผลการประเมิน 

แจ้งผลอาจารย์ประจ าวิชา/หัวหน้าภาควิชา 

 

    ตรวจสอบรายวิชา / ผู้เข้าประเมิน 

   แจ้งผลภาพรวมให้ฝ่ายประกันคุณภาพ 

สิ้นสุด 
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การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
 
 

                                          
 
เข้าสู่ระบบการประเมินการสอน 
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การก าหนดสิทธิ์ให้เข้าใช้โดยใส่ User และ Password 
    

                                       
 
เมนูการเข้าสู่ระบบการประเมินการสอนของอาจารย์/รายวิชา 
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12. ทุนสง่เสริมและพัฒนาการบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
       ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 13/2558) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาส่งใบสมัครทุน ผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 

เจ้าหน้าที่แจ้งรายช่ือนักศึกษาทุน ส านักทะเบียน 
ผูกผังค่าใช้จ่ายทุน  

นักศึกษาทุนลงนามในสัญญาทุน 

ถ้านักศึกษาไม่
ส่งภายในวันที่

เจ้าหน้าที่
ก าหนดอาจมี
ค่าปรับในการ
ลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษา

นั้นๆ 
นักศึกษาทุนต้องส่งเอกสารการเบิกจ่าย  

ที่งานวิจัยและบริการฯ ในทุกภาคการศึกษา  

ขั้นตอนการขอทุนส่งเสริมฯ 

 เจ้าหน้าที่ประกาศรับสมัครทุน 

กรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาทุน  
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13. ทุนสนบัสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 
วัตถุประสงค์ ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน   เป็นเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา  

และมีมติให้จัดสรรทุนผู้ช่วยสอนให้กับคณะที่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับทุนผู้ช่วยสอน 1. ผู้ช่วยสอนหมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และได้รับทุนให้
ท าหน้าที่ช่วยสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชา หรือคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 2.  ต้องปฏิบัติงานช่วยสอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12   
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 เดือน 

การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน  1.  คณะเป็นเจ้าของและรับผิดชอบโครงการเสนอขอรับทุนนี้ 
2.  คณะที่เสนอโครงการต้องเป็นคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับ 
    บัณฑิตศึกษา 

อัตราเงินทุน ทุนละ 5,000.-บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 8 เดือนต่อปีการศึกษา 
เป็นเงิน 40,000.-บาท/คน 

ก าหนดการยื่นขอรับทุน ปีละ 2 ครั้ง   ภาคต้น  ประมาณเดือนมิถุนายน 
                     ภาคปลาย  ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
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15. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (นกัศึกษาจะต้องเลือกมาเป็นที่ปรึกษา) 

ขั้นตอนการขอทุนผู้ช่วยสอน (TA) 

 เจ้าหน้าที่ประกาศรับสมัครทุน 

 นักศึกษาส่งใบสมัครทุน ผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 

กรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
ทุน  

แจ้งรายช่ือและเอกสารนักศึกษาทุนให้บัณฑิต
วิทยาลัย 

ทุกวันที่ 10 ของเดือนนักศึกษาที่ได้รับทุนต้องส่ง
เอกสารการเบิกจ่ายทุน 

ถ้านักศึกษาไม่
ส่งภายในวันที่ 
10 ของทุก
เดือน จะมีผล
ต่อเงินทุนล่าช้า
ของแต่ละเดือน 
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14. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ในรูปแบบคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 278/2561) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งปรกอบด้วย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1  ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
2  ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 

3 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย รองศาสตราจารย์  

4 รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล รองศาสตราจารย์ 
5 ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช  ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 

6 รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) 

7 ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย์ (นานาชาติ) 

8 ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย์ (นานาชาติ) 

9 ผศ.น.สพ.ดร.คณิต  ชูคันหอม ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย์ (ปกติ) 

10 ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์  วีระกุล ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย์ (ปกติ) หลักสูตร พ.ศ. 2555 

11 นางสาวชนิดา  ชาอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 

12 นางสมบตัิ  แสงพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

15. การติดต่อหลักสูตร 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรฯ 
1. ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ (ตามตารางข้างบน) 

 Main office: งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 
  โทรศัพท์/โทรสาร: 0 43-202-150   
 

2. บุคลากรภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
       นางสาวชนิดา  ชาอินทร์   E-mail: Chanidach@kku.ac.th      
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