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                                          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทยคลินิก 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 
   

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสัตวแพทยศาสตร   
 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.  ช่ือหลักสูตร 
     ภาษาไทย            : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
                                  คลินิก 

ภาษาอังกฤษ            : Higher Graduate Diploma Program in Veterinary Clinical Medicine 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทยชื่อเต็ม : ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตรการสัตวแพทยคลินิก) 
     ชื่อยอ : ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตรการสัตวแพทยคลินิก) 
     ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Higher Graduate Diploma (Veteinary Clinical Medicine) 
     ชื่อยอ : Higher Grad. Dip.  (Veteinary Clinical Medicine) 
3. วิชาเอก: มี 3 วิชาเอก ดังนี้  
   3.1 วิชาเอกศัลยศาสตร 
   3.2 วิชาเอกอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง 
   3.3 วิชาเอกอายุรศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง  
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร: จํานวน 56 หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ:  หลักสูตรระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
5.2 ภาษาท่ีใช: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

    5.3 การรับเขาศึกษา: รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน: ไมมี  

     5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา: ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี.........4/2563.....วันท่ี
..........22 เมษายน 2563.................... 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี.....6/2563........วันท่ี.....4....มิถุนายน....2563.. 
เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ         
    ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา 2564 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 สัตวแพทยชํานาญการในสาขาตางๆ 
     8.2 นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตรทางดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
9. ช่ือ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
1 นางสาวฟานาน สุขสวัสดิ์ 3601xxxxxxxxx รองศาสตราจารย สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

(สพ.บ.), MS 
(Microbiology),  
PhD (Comparative 
Biomedical Sciences) 

2 นางสาวพัชรา  เผือกเทศ 3100xxxxxxxxx ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(สพ.บ.), MVS (Veterinary 
Microbiology), PhD 
(Molecular icrobiology) 

3 นางสาวสุปราณี จิตรเพียร 5450xxxxxxxxx ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(สพ.บ.), PhD (Veterinary 
Surgery) 

4 นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน 3359xxxxxxxxx ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(สพ.บ.),วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (ศัลยศาสตร
ทางสัตวแพทย), PhD 
(Small Animal Surgery) 

5 นางสาวสุภัทตรา จิตติมณี 3300xxxxxxxxx อาจารย สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(สพ.บ.), วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (พยาธิชีววิทยาทาง
สัตวแพทย) 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากผลกระทบและความจําเปนทางดานเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีมีความเจริญรุดหนาไปมากในปจจุบัน 
อีกท้ังผลของการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยท่ีวิชาชีพการสัตวแพทยไทยอาจจะ
ตองเขาสูเวทีอาเซียนในเร็วๆ นี้ ซ่ึงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย
คลินิกนั้นยังไมมีการเปดสอนในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  แตคาดวาจะมีความตองการเปดหลักสูตรดังกลาว
จากการประชุมเครือขายสภาวิชาชีพสัตวแพทยในอาเซียน (ASEAN Veterinary Statutory Bodies Network 
หรือ AVSBN) ซ่ึงสัตวแพทยสภา ประเทศไทย เปนประธานของ AVSBN ตั้งแตป พ.ศ. 2518 ในการเปด
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หลักสูตรดังกลาวจะทําใหวิชาชีพการสัตวแพทยของประเทศไทยสามารถเปนศูนยกลางของวิชาชีพสัตวแพทย
ในกลุมอาเซียนและพัฒนาเศรษฐกิจและการบริการทางดานสัตวแพทยในดานสุขภาพสัตว ซ่ึงเห็นไดจากสัตว
แพทยสภาไดจัดตั้งวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทยชํานาญการแหงประเทศไทยโดยมีการจัดสอบอนุมัติบัตร
วิชาชีพการสัตวแพทย สาขาตางๆ และมีการเปดรับสมัครผูเรียนวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ตั้งแตป 2561 เปนตนมา นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอ
การเกิดโรคอุบัติใหมท่ีเกิดข้ึนในสัตวท่ีมีผลตอสุขภาพสัตวและคนและการเสียชีวิตของมนุษยสงผลใหเกิดความ
เสียหายทางสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการผลิตสัตว ดังนั้นความรูทางดานโรคและการจัดการ
สุขภาพหนึ่งเดียว (one health) จึงเปนประเด็นท่ีสําคัญทําใหตองมีการพัฒนาความรูความชํานาญการในการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย โดยเฉพาะเวชศาสตรการผลิตสัตว การรักษา และการปองกันโรค มีความ
จําเปนเพ่ือรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตสัตว ให
เปนมาตรฐาน เทาทันสถานการณและสามารถเพ่ิมการแขงขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลกได 

     11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสังคมหลายประการท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนดาน
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชากรโดยรวม กาวเขาสูสังคมท่ีมีการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของมนุษย 
โดยสังคมและเจาของสัตวมีการตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว (animal welfare) และความผูกพันระหวางเจาของ
และสัตวท่ีเลี้ยงเปนเพ่ือน (human and aminal bond) มากข้ึนในประเทศไทยตลอดจนความตองการสัตว
แพทยท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานในการรักษาสัตวและในการเปนศูนยกลางทางดานสัตวแพทยของ
อาเซียนใน AEC ทําใหวิชาชีพการสัตวแพทยตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในดานวิชาการเพ่ือเปนท่ียอมรับของ
สังคมท้ังในประเทศและนอกประเทศท่ีสอดคลองกับปจจุบันท่ีองคความรูและเทคโนโลยีในดานการรักษาสัตวมี
ความเจริญกาวหนาไปอยางมาก ทําใหวิชาชีพการสัตวแพทยตองมีการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ในดานการบําบัดรักษาโรคสัตวและปองกันการเกิดโรคท่ีมีคุณภาพเทียบเทากับสากล 

 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากผลกระทบในหัวขอ 11.1 และ 11.2 สัตวแพทยสภาโดยวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทยชํานาญการ
แหงประเทศไทยจึงไดกําหนดเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยประจําบาน 
(ภาคผนวก 9 และ 10) เพ่ือพัฒนามาตรฐานผูประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทยในระดับประเทศใหเทียบเทา
สากลและเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในการเตรียมการเพ่ือการเปนศูนยกลางของวิชาชีพการสัตวแพทยในกลุม
ประเทศอาเซียน  
 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเห็นถึงความสําคัญในพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย
ขางตน และมีเจตนารมณในการรวมผลิตสัตวแพทย เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความชํานาญของสัตวแพทยโดยเฉพาะ
สัตวแพทยท่ีทํางานในพ้ืนท่ีใหเปนไปตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยประจํา
บานจึงไดดําเนินการเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทยคลินิกข้ึน 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตระหนักถึงบทบาทสําคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางสัตวแพทยเฉพาะทางจึงเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทยคลินิก
เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะทางและการวิจัยท่ีสรางองคความรูใหมในทาง
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วิชาชีพสัตวแพทย โดยมีปรัชญาของหลักสูตรในการผลิตสัตวแพทยใหมีความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาและการวิจัยท่ีสามารถใหบริการทางสัตวแพทยเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ รวมท้ังเปนผูมีความใผรูและศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง 
 หลักสูตรนี้จะสงเสริมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในดานการสรางองคกร แหงการเรียนรูและการวิจัย 
และความเปนเลิศทางวิชาการซ่ึงหลักสูตรจะมุงเนนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถในวิชาชีพ มีจิตสํานึกและ
ศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะภาควิชาหลักสูตรอ่ืน 

จํานวน  ...รายวิชา ไดแก - ไมมี 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชาหลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

  หลักสูตร.............................. 

             จํานวน ......... รายวิชา ไดแก – ไมมี 
 13.3 การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการหลักสูตรมีลักษณะความรวมมือระหวางกรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรการ

ฝกอบรมผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยประจําบานสาขาท่ีเก่ียวของของคณะ เพ่ือท่ีรับผิดชอบในแตละ
วิชาเอก โดยมีเปาหมายวัตถุประสงคเปนไปตามคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา มีงานบริการการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสํานักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานประสานงาน ในการ 

13.3.1 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับภาควิชา อาจารย
ผูสอน และนักศึกษา ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ดําเนินการ 

13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 

การบริหารจัดการหลักสูตรเนนการมีสวนรวมของคณาจารยในหลักสูตร ซ่ึงจะมีการประสานงาน

กันอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้นการประชุมระหวางคณาจารยจะไมเนนการประชุมอยางเปนทางการเทานั้น ยังมีการ
ประชุมนอกรอบเพ่ือใหคณาจารยภายในหลักสูตรไดรับทราบสถานการณการบริหารจัดการของหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง กอนท่ีจะนําประเด็นตางๆดังกลาวบรรจุเปนวาระการประชุมอยางเปนทางการตอไป เชนเดียวกับ

ประเด็นสําคัญอ่ืนๆของการบริหารจัดการ การจัดตารางเรียนก็จะมีการประสานงานกับคณาจารยในหลักสูตร
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหไดตารางเรียนท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีจะตอง
คํานึงถึงความพรอมจากสวนตางๆ เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมมากท่ีสุด 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  ความสําคัญของหลักสูตร 
          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทยคลินิก (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2563) ผลิตสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญใหมีความรูอยางลึกซ้ึงในสาขาวิทยาศาสตรการสัตวแพทยคลินิก แต
ละสาขาใหไดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนาสัตวแพทยใหมีความรูและความเขาใจเชิงลึกใน
วิทยาศาสตรคลินิกการสัตวแพทย มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพท่ีเปนเฉพาะทางแบบองครวม และ
สามารถทําทักษะหัตถการเฉพาะทางไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความสามารถในการทําวิจัย และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง สามารถประเมินผลงานวิจัยและวิชาการ
ในสาขา เฉพาะทาง มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการสัตวแพทยท่ีดีในการดูแลสัตวปวย มีภาวะผูนํา มีความ
รับผิดชอบและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
 1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
           หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทยคลินิก (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2563) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ี 

1.2.1 สามารถแสดงออกซ่ึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกรอบคุณธรรมจริยธรรมของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.2.2 สามารถอภิปรายและนําความรูทางทฤษฎี ตลอดจนพัฒนาการใหมๆ เฉพาะสาขาวิชาและ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของมาประยุกตทางเวชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

1.2.3 สามารถใหการวินิจฉัยโรค การพยากรณโรค และประกอบวิชาชีพไดตามมาตรฐานของ
สาขาวิชา 

1.2.4 สามารถทําหัตถการพ้ืนฐานสําหรับการวินิจฉัยและรักษาสัตวปวย ท้ังเลือกการสงตรวจ
พิเศษเพ่ือการวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตองเหมาะสม 

1.2.5 สามารถวิเคราะหและวิจารณ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
โดยบูรณาการกับความรูเดิมไดอยางสรางสรรค 

     1.2.6 สามารถดําเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูหรือแนวคิดใหม 
1.2.7 สามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสารแสวงหาความรูดวยตนเอง

และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆท้ังสามารถถายทอดไดอยางเหมาะสม 
1.2.8 มีความรับผิดชอบในหนาท่ีเฉพาะตัวและสวนรวม มีทักษะในการทํางานเปนกลุม เคารพ

สิทธิรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และสามารถจัดการขอโตแยงตางๆไดอยางเหมาะสม 
         ซ่ึงหลักสูตรมีผลลัพธการเรียนรู (Program Learning Outcome: PLO) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ท้ัง 6 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานทักษะวิชาชีพสัตวแพทยท่ีเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและการประเมินผล PLO ดัง
รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1 

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

ปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ป 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

การพัฒนาการ

เรียนการสอน 

1. กําหนดรายวชิาที่สอนโดยใช

ภาษาอังกฤษ 

 

1. จํานวนรายวิชาที่สอนโดยใชภาษาอังกฤษอยางนอย 

4 หนวยกิต 

2. แผนการสอนและการประเมนิผล 

2. กําหนด/เพิ่ม รูปแบบของกิจกรรม

ในรายวิชาปฏิบัติแตละสาขาวิชาเอก 

ในลักษณะการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

3. กําหนดระดบัการเรียนรูโดยใชการ

วิจัยเปนฐานในรายวิชาตางๆของ

หลักสูตร 

1. จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การวิจัยเปนฐานอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 รายวชิา 

2. แผนการสอนและการประเมนิผล 

4. กําหนดรายวชิาและปรับปรุง

เนื้อหารวมทั้งการประเมินผลที่

สอดคลองกับเกณฑของวิทยาลยั

วิชาชีพการสัตวแพทยชาํนาญการ

แหงประเทศไทย 

1. จัดการเรียนการสอนวชิาปฏิบัติทางคลินิกในแตละ

สาขาวชิาเอกใหสอดคลองกับเกณฑของวิทยาลยั

วิชาชีพการสัตวแพทยชาํนาญการแหงประเทศไทย 

2.  แผนการสอนและการประเมินผล 

การพัฒนาอาจารย 5. สงเสริมการพัฒนาทักษะการสอน

ของอาจารยตามมาตรฐานคุณวฒุิ

โดยเฉพาะดานทักษะทางวิชาชพี 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาทกัษะการสอนและการ

ประเมินผล 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทักษะการสอน

ของอาจารยทางทักษะวิชาชพี 

การพัฒนา

นักศึกษา 

6. สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ

ทางวชิาการและวิชาชีพ 

1. มีรายวิชาที่ใหนักศึกษาใชภาษาอังกฤษในการ

นําเสนอ  

2. มีกิจกรรมจัดใหนักศึกษาใชภาษาอังกฤษทาง

วิชาการและวิชาชีพในการเรียนการสอนและการ

สื่อสาร 

 7. สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมี

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

มีกิจกรรมที่จัดใหนักศึกษา บงบอกถึงการเปนผูมี

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชพี 

 8. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให

ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะปฏิบตัิทาง

วิชาชีพการสัตวแทพยที่ทนัสมัยตาม

สาขาวชิาเอกที่เรียน 

1. มีการปรับปรุงการสอนวชิาทางคลินิกปฏิบัติให

ทันสมัย 

2. เชิญอาจารยผูเชี่ยวชาญมาสอน 

3. แผนการสอนและการประเมนิผล 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
   

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ ระบบจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซ่ึงเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  หมวดท่ี 2 ขอ 7 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ไมมี 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ไมมี 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
   ภาคการศึกษาตน      เดือนมิถุนายน - กันยายน 
         ภาคการศึกษาปลาย   เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ  
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
   2 .2 .1 เปนผู มี คุณสมบั ติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม และ 
   2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทยชั้นหนึ่ง โดยมีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

           2.2.2.1 มีประสบการณวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับวิชาเอกในหลักสูตรท่ีประสงคจะเรียนจาก
สถาบันหรือหนวยงานท่ีสัตวแพทยสภารับรองไมนอยกวา 2 ป 

           2.2.2.2 ไดรับการเพ่ิมพูนทักษะทางคลินิกอยางเปนระบบ (internship) ในสาขาท่ี
เก่ียวของกับวิชาเอกในหลักสูตรท่ีประสงคจะเรียนจากสถาบันการศึกษาท่ีสัตวแพทยสภารับรองไมนอยกวา 1 ป 

           2.2.2.3 หรือข้ึนอยูกับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.2.3 ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยในสาขาท่ีเก่ียวของกับวิชาเอกในหลักสูตรท่ี

ประสงคจะเรียน หรือจบการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตท่ีไดรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หรือเทียบเทาหรือสูงกวาในสาขาท่ีเก่ียวของกับวิชาเอกในหลักสูตรท่ีประสงคจะเรียนและมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
            2.3.1 นักศึกษามีมีประสบการณการทํางานดานการรักษาสัตวไมเทากัน 
            2.3.2 นักศึกษายังไมเขาใจระบบการทํางานของโรงพยาบาลสัตว ซ่ึงเปนสถานท่ีศึกษาหลักของ
หลักสูตร 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
    2.4.1 จัดอาจารยท่ีปรึกษาใหนักศึกษาเพ่ือประเมินระดับประสบการณและความสามารถของ
นักศึกษา และเพ่ือชี้แนะวิชาพ้ืนฐาน หรือความรูพ้ืนฐาน ท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาดวยตนเอง 
   2.4.2 คณะฯ มีการพิจารณาจัดสรรทุนจากกองทุนพัฒนาบัณฑิตของคณะ และมหาวิทยาลัยมีทุน
ผูชวยสอนและผูชวยวิจัย 
   2.4.3 มีการแนะแนวนักศึกษาใหมเพ่ือใหเขาใจระบบการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติ กอนเขา
ทําการศึกษาในหลักสูตรของแตละวิชาเอกท่ีเลือกเรียน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
2.6 งบประมาณตามแผน 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ประมาณการรายรับ      
    - คาธรรมเนียมการศึกษา 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

       รวมรายรับ 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

ประมาณการรายจาย      

   - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 
     (40 %) 

120,000 240,000 360,000 360,000 360,000 

   - คาครุภัณฑ  (20 % ) 60,000 120,000 180,000 180,000 180,000 

  - พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
นักศึกษา ทุน ฯลฯ  (40 % ) 

120,000 240,000 360,000 360,000 360,000 

       รวมรายจาย 300,000 600,000 900.000 900,000 900,000 
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษา =  60,000  บาท/ป 

                         คาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคการศึกษา =  30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
2.7 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
     ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 23/2560) เรื่องการเทียบโอน
รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณ ฑิต ศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเปนไปตามระเบียบ/
หรือประกาศฯ ท่ีจะปรับปรุงใหม 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 (1)  หมวดวิชาบังคับท่ัวไป    14 หนวยกิต 
                (2)  หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา          42 หนวยกิต 

 รวมไมนอยกวา            56 หนวยกิต  
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
 

 (1)  หมวดวิชาบังคับท่ัวไป (14 หนวยกิต)  
 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
VM 008 001 สัมมนาทางคลินิก 1 

Clinical Seminar I 
1(1-0-2) 

VM 008 002 สัมมนาทางคลินิก 2 
Clinical Seminar II  

1(1-0-2) 

VM 008 003 ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยทางคลินิก 
Biostatistics for Clinical Research  

2(2-0-4) 

VM 008 004 เวชศาสตรคลินิกสัตวแพทย  
Veterinary Clinical Medicine   

1(1-0-2) 

VM 008 005 
 

กฎหมายและจรรยาบรรณทางทางเวชศาสตรคลินิกสัตวแพทย 
Law and Ethics in Veterinary Clinical Medicine  

1(1-0-2) 

VM 008 006 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 1 
Research in Veterinary Clinic I  

2(1-2-3) 

VM 008 007 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 2 
Research in Veterinary Clinic II  

2(1-2-3) 

VM 008 008 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 3 
Research in Veterinary Clinic III  

2(1-2-3) 

VM 008 009 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 4 
Research in Veterinary Clinic IV  

2(1-2-3) 

 
(2) หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา (42 หนวยกิต) เลือกเรียนเฉพาะวิชาในสาขาวิชาเอกท่ีเรียน

เทานั้น มี  3 วิชาเอก  ดังนี้    
(1) วิชาเอกศัลยศาสตร 
(2) วิชาเอกอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง 
(3) วิชาเอกอายุรศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 
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(2.1)  วิชาเอกศัลยศาสตร (42 หนวยกิต) 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
VM 058 001 ศัลยศาสตรคลินิก 1 

Clinical Surgery I  
7(1-12-8) 

VM 058 002 ศัลยศาสตรคลินิก2 7(1-12-8) 
 Clinical Surgery II   
VM 058 003 ศัลยศาสตรคลินิกข้ันสูง 1 7(0-14-7) 
 Advanced Clinical Surgery I   
VM 058 004 ศัลยศาสตรคลินิกข้ันสูง 2 7(0-14-7) 
 Advanced Clinical Surgery II   
VM 058 005 ศัลยศาสตรคลินิกข้ันสูง 3 7(0-14-7) 
 Advanced Clinical Surgery III   
VM 058 006 ศัลยศาสตรคลินิกข้ันสูง 4 7(0-14-7) 
 Advanced Clinical Surgery IV   

 
(2.2)  วิชาเอกอายุรศาสตร สัตวเล้ียง (42 หนวยกิต) 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
VM 078 101 เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง 1 7(1-12-8) 
 Clinical Medicine in Companion Animal I   
VM 078 102 เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง 2 7(1-12-8) 
 Clinical Medicine in Companion Animal II   
VM 078 103 เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยงข้ันสูง 1 7(0-14-7) 
 Advanced Clinical Medicine in Companion Animal I   
VM 078 104 เวชศาสตรคลนิิกสัตวเลี้ยงข้ันสูง 2 7(0-14-7) 
 Advanced Clinical Medicine in Companion Animal II   
VM 078 105 เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยงข้ันสูง 3 7(0-14-7) 
 Advanced Clinical Medicine in Companion Animal III   
VM 078 106 เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยงข้ันสูง 4 7(0-14-7) 
 Advanced Clinical Medicine in Companion Animal IV   

 
(2.3)  วิชาเอกอายุรศาสตร สัตวเคี้ยวเอ้ือง (42 หนวยกิต)  

VM 078 201 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ือง 1 
Ruminant Clinical Medicine I  

7(1-12-8) 

VM 078 202 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ือง 2 
Ruminant Clinical Medicine II  

7(1-12-8) 

VM 078 203 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 1 
Advanced Ruminant Clinical Medicine I  

7(0-14-7) 

VM 078 204 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 2 7(0-14-7) 
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Advanced Ruminant Clinical Medicine II  
VM 078 205 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 3 

Advanced Ruminant Clinical Medicine III  
7(0-14-7) 

VM 078 206 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 4 
Advanced Ruminant Clinical Medicine IV  

7(0-14-7) 

 
 

3.1.4  คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบดวย อักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว คือ VM หมายถึงคณะสัตวแพทยศาสตรตามดวยตัวเลข 

6 หลักดังนี้ 
ตัวเลขหลักท่ี1-2  หมายถึงสาขาวิชา คือ 

00x xxx  รหัสวิชา รายวชิากลาง  
01x xxx  รหัสวิชา รายวชิากายวิภาคศาสตร 
02x xxx  รหัสวิชา รายวชิาสรีรวิทยา 
03x xxx  รหัสวิชา รายวชิาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
04x xxx  รหัสวิชา รายวชิาพยาธิชีววิทยา 
05x xxx  รหัสวิชา รายวชิาศัลยศาสตร 
06x xxx  รหัสวิชา รายวชิาสัตวแพทยสาธารณสุข 
07x xxx  รหัสวิชา รายวชิาอายุรศาสตร 
08x xxx       รหัสวิชา รายวชิาวิทยาการสืบพันธุ 

ตัวเลขหลักท่ี 3  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา (ใชเลข 7 - 9) 
ตัวเลขหลักท่ี 4  หมายถึง ลําดับท่ีของสาขาวิชาเอก คือ 

xxx 0xx  รหัสวิชา สาขาวิชาเอกศัลยศาสตร  
xxx 1xx  รหัสวิชา สาขาวิชาเอกอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง 
xxx 2xx  รหัสวิชา สาขาวิชาเอกอายุรศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 

ตัวเลขหลักท่ี 5 – 6 หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชา 
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3.1.5 แผนการศึกษา 
 

(1) วิชาเอกศัลยศาสตร 
 

ป 1 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 058 001 ศัลยศาสตรคลินิก 1 7(1-12-8) 
VM 008 001 สัมมนาทางคลินิก 1 1(1-0-2) 
VM 008 003 ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยทางคลินิก 2(2-0-4) 
VM 008 004 เวชศาสตรคลินิกสัตวแพทย  1(1-0-2) 
 รวม 11 
 หนวยกิตสะสม 11 
 
ป 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 058 002 ศัลยศาสตรคลินิก 2 7(1-12-8) 
VM 008 002 สัมมนาทางคลินิก 2 1(1-0-2) 
VM 008 005 กฎหมายและจรรยาบรรณทางเวชศาสตรคลินิกสัตว

แพทย 
1(1-0-2) 

 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 20 
 
ป 2 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 058 003 ศัลยศาสตรคลินิกข้ันสูง 1 7(0-14-7) 
VM 008 006 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 1 2(1-2-3) 
 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 29 
 
ป 2 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 058 004 ศัลยศาสตรคลินิกข้ันสูง 2 7(0-14-7) 
VM 008 007 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 2 2(1-2-3) 
 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 38 
 
ป 3 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 058 005 ศัลยศาสตรคลินิกข้ันสูง 3 7(0-14-7) 
VM 008 008 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 3 2(1-2-3) 
 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 47 
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ป 3 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 058 006 ศัลยศาสตรคลินิกข้ันสูง 4 7(0-14-7) 
VM 008 009 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 4 2(1-2-3) 
 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 56 
 

 
(2) วิชาเอกอายุรศาสตรสัตวเล้ียง 
 
ป 1 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 078 101 เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง 1 7(1-12-8) 
VM 008 001 สัมมนาทางคลินิก 1 1(1-0-2) 
VM 008 003 ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยทางคลินิก 2(2-0-4) 
VM 008 004 เวชศาสตรคลินิกสัตวแพทย  1(1-0-2) 
 รวม 11 
 หนวยกิตสะสม 11 
 
ป 1 ภาคเรยีนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 078 102 เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง 2 7(1-12-8) 
VM 008 002 สัมมนาทางคลินิก 2 1(1-0-2) 
VM 008 005 กฎหมายและจรรยาบรรณทางเวชศาสตรคลินิกสัตว

แพทย 
1(1-0-2) 

 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 20 
 
ป 2 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 078 103 เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยงข้ันสูง 1 7(0-14-7) 
VM 008 006 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 1 2(1-2-3) 
 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 29 
 
ป 2 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 078 104 เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยงข้ันสูง 2 7(0-14-7) 
VM 008 007 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 2 2(1-2-3) 
 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 38 
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ป 3 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 078 105 เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยงข้ันสูง 3 7(0-14-7) 
VM 008 008 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 3 2(1-2-3) 
 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 47 
 
ป 3 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 078 106 เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยงข้ันสูง 4 7(0-14-7) 
VM 008 009 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 4 2(1-2-3) 
 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 56 
 

 
(3) วิชาเอกอายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ือง 
 
ป 1 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

VM 078 201 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ือง 1 7(1-12-8) 
VM 008 001 สัมมนาทางคลินิก 1 1(1-0-2) 
VM 008 003 ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยทางคลินิก 2(2-0-4) 
VM 008 004 เวชศาสตรคลินิกสัตวแพทย  1(1-0-2) 
 รวม 11 
 หนวยกิตสะสม 11 
 
ป 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 078 202 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ือง 2 7(1-12-8) 
VM 008 002 สัมมนาทางคลินิก 2 1(1-0-2) 
VM 008 005 กฎหมายและจรรยาบรรณทางเวชศาสตรคลินิกสัตว

แพทย 
1(1-0-2) 

 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 20 
 
ป 2 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 078 203 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 1 7(0-14-7) 
VM 008 006 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 1 2(1-2-3) 
 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 29 
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ป 2 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 078 204 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 2 7(0-14-7) 
VM 008 007 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 2 2(1-2-3) 
 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 38 
 
ป 3 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 078 205 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 3 7(0-14-7) 
VM 008 008 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 3 2(1-2-3) 
 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 47 
 
ป 3 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 078 206 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 4 7(0-14-7) 
VM 008 009 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 4 2(1-2-3) 
 รวม 9 
 หนวยกิตสะสม 56 
 
 

3.1.6  คําอธิบายรายวิชา 
 
VM 008 001 สัมมนาทางคลินิก 1      1 (1-0-2) 

Clinical Seminar I 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
  การรวบรวมขอมูลและการสังเคราะหรายงานทางวิทยาศาสตรดานคลินิก การทบทวน
วรรณกรรมหรือผลงานวิจัยดานสัตวแพทยศาสตร  การเขียนงานทางวิชาการ  การผลิตและการใชสื่อตาง ๆ 
และการนําเสนอ  
  Information gathering and synthesis of clinical scientific report, literature review 
or research in veterinary medicine, academic writing, producing and usage of various medias 
and presentation 
 
VM 008 002 สัมมนาทางคลินิก 2      1 (1-0-2) 

Clinical Seminar II 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
  Discuss, analyse, and present case study, special topics, and assignments 
focusing on issues and learning needs in the clinical area 
  อภิปราย วิเคราะหและนําเสนอกรณีศึกษา บทความพิเศษ ท่ีมุงเนนปญหาหรือหัวขอการเรียนรู
ทางคลินิก 
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VM 008 003 ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยทางคลินิก     2(2-0-4) 
   Biostatistic for Clinical Research 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
  ชีวสถิติพ้ืนฐาน ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิก การออกแบบการศึกษาวิจัยทางคลินิกและการศึกษา
เชิงสังเกต การชักตัวอยางและการสุม การอําพราง การคํานวณขนาดตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใน
การวิจัยทางคลินิก  การรายงานขอมูลงานวิจัยทางคลินิก การทบทวนวรรณกรรมอยางมีระบบและการ
วิเคราะหอภิมาน 
  Basic biostatistics, clinical research methodology, clinical trial and observational 
study design, sampling and randomization, blinding, sample size calculation, statistical 
analysis in clinical research, data reporting in clinical research, systematic reviews and meta-
analysis 
 
VM 008 004 เวชศาสตรคลินิกสัตวแพทย        1(1-0-2) 
                       Veterinary Clinical Medicine 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
  หลักการของการจัดการสัตวปวย การเขียนใบระเบียนสัตวปวยตามรูปแบบของการจัดการสัตว
ปวยโดยการใชปญหาเปนตัวตั้ง การเขียนรายงานสัตวปวยและการนําเสนอกรณีสัตวปวยตามหลักสากล การ
อภิปรายท่ีเนนกระบวนการท่ีสําคัญทางคลินิกตามลําดับข้ันตอนอยางเปนเหตุเปนผลสําหรับกรณีสัตวปวยใน
โรคหรือปญหาทางสุขภาพสัตว และการจัดการสัตวปวยในภาวะฉุกเฉิน การเรียนการสอนจะประกอบดวย
การบรรยายเชิงอภิปรายของผูสอนในแตละปญหาทางคลินิกและมุงเนนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลางจากการมอบหมายงานใหนักศึกษาทํา  
  Principle of illness animal management, Problem-Oriented Veterinary Medical 
Record (POVMR), Problem-Oriented Approach (POA), Wrirting case reports and presentation 
according to international principle, Rational discussion particular in important clinical 
processes for common diseases or medical halth problems and emergency case 
management, Instruction will include lecturer-led discussions of clinical cases, learner-
centered approach and self-directed learning 
 
VM 008 005       กฎหมายและจรรยาบรรณทางเวชศาสตรคลินิกสัตวแพทย            1(1-0-2) 

Law and Ethics in Veterinary Clinical Medicine 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
  ความรูเบื้องตนกฎหมายท่ัวไป ประวัติของวิชาชีพสัตวแพทย กฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
สัตวแพทย บทบาทหนาท่ีของสัตวแพทย การจัดการ การปองกัน การควบคุม และการรักษาโรคสัตว 
กฎหมายอาหารสัตว ยาสัตว สถานพยาบาลสัตว และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพสัตวแพทย กฎหมายท่ี
เก่ียวของกับงานดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม จรรยาบรรณท่ีสัตวแพทยควรปฏิบัติ ท้ังในสวนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน จรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 
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  Basic knowledge in laws, history of veterinary profession, laws involving  
veterinary professions, role of veterinarian, management, prevention, control, treatment of 
animals, laws involving animal feeds, drugs, hospital, as well as laws related to veterinary 
professions, public health, environment, professional ethics in government and private 
section, ethics for animal reseaches 
 
VM 008 0056 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 1      2(1-2-3) 

Research in Veterinary Clinic I 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
  การเขียนโครงรางงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม คําถามวิจัย การกําหนดวัตถุประสงคของ
การวิจัย รูปแบบงานวิจัยและระเบยีบวิธีวิจยั สถิติ จริยธรรมการวิจัย ฝกปฏิบัติการเขียนโครงรางงานวิจัย, 
และการประเมินงานวิจัยเชิงวิพากย 
  Research proposal writing, literature review, research question, research 
objectives, research design and methodology, statistics, ethics in research, practice in 
research proposal writing, and research appraisal 
 
VM 008 007 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 2      2(1-2-3) 

Research in Veterinary Clinic II 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
   พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยท่ีเหมาะสม การเก็บรวบรวมขอมูลไปใชสําหรับการวิจัย
ทางสัตวแพทยคลินิก จรรยาบรรณมาตรฐานการเลี้ยงหรือการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร การทดสอบ 
การสังเกต การสัมภาษณ แบบสอบถาม การประเมินการปฏิบัติ ใหมีคุณลักษณะเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยท่ีดี 
ประกอบดวย ดานความเท่ียงตรง ความเชื่อม่ัน ความเปนปรนัย มีประสิทธิภาพ ความยากงายและอํานาจ
จําแนก 
  Develop and select research tools, collecting data for veterinary clinical 
research, ethical principle for the use and care of animals scientific research, test, 
observation, interview, questionnaire, performance and assessment with good 
characterisitcs of research instrument including validity, reliability, objectivity, efficiency, 
difficulty, and discriminarion  
 
VM 008 008 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 3      2(1-2-3) 

Research in Veterinary Clinic III 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
  การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสมครอบคลุมท้ังสถิติ
บรรยายและสถิติอางอิง หลักการและเทคนิคการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา การใชคอมพิวเตอรเพ่ือ
การวิจัยทางการศึกษา 
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  Data collection, data analysis, appropriate statistical application covering 
descriptive statistics and inferential statistics, educational measurement andassessment 
principles and techniques, computer employment for educational research 
 
VM 008 009 การวิจัยทางสัตวแพทยคลินิก 4      2(1-2-3) 

Research in Veterinary Clinic IV 
   เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
  เขียนวิทยานิพนธ โดยเรียบเรียงงานวิจัยทางคลินิก ท่ีมีคุณภาพ ความถูกตองของขอมูล คุณคา
ทางวิชาการเปนสําคัญ ความยาวเหมาะสม และความถูกตองตามหลักไวยากรณ การอภิปรายผลท่ีสัมพันธกับ
กรอบทฤษฎี โจทยวิจัย และสมมติฐาน พรอมหลักฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวของสนับสนุน เปนประโยชนตอ
วิชาชีพสัตวแพทยและทางปฏิบัติ การดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  Writing thesis by composing clinical research with quality, data accuracy, 
academic merit, grammatical accuracy, Discuss the findings in relation to the theoretical 
framework, research question and hypothesis, relevant academic evidence, consequently 
beneficial to veterinary profession and practical implications, under supervision of advisory 
committee 
 
VM 058 001 ศัลยศาสตรคลินิก 1                             7(1-12-8) 
   Clinical Surgery I  
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
 ฝกปฏิบัติดานศัลยศาสตรท่ัวไปและการระระงับความรูสึก การฝกปฏิบัติในการดูแลสัตวปวยใน
อาคารสัตวปวยศัลยกรรม หองผาตัด การฝกเปนศัลยสัตวแพทยผูชวยในหองผาตัด การควบคุมดูแลของสัตว
แพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร 
 Clinical practice in general surgery and anesthesiology, Practice in surgical wards, 
operative theatre, an a surgical assistance under supervision of senior residence or 
professional surgeons 
 
VM 058 002 ศัลยศาสตรคลินิก 2                           7(1-12-8) 
   Clinical Surgery II  
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
 ฝกปฏิบัติดานศัลยศาสตรท่ัวไปและการระระงับความรูสึก การฝกปฏิบัติในการดูแลสัตวปวยใน
อาคารสัตวปวยศัลยกรรม หองผาตัด หองสัตวปวยข้ันวิกฤติ ศัลยกรรมกระดูกและขอ กายภาพบําบัด ภาวะ
ฉุกเฉิน ศัลยกรรมเนื้องอกหรือมะเร็ง การสรางภาพทางการแพทย ฝกเปนศัลยสัตวแพทยผูชวยในหองผาตัด 
การควบคุมดูแลของสัตวแพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร  
 Clinical practice in general surgery and anesthesiology, Practice in surgical wards, 
operative theatre, ICU/CCU, orthopedics, rehabilitation, emergency, oncology, imaging, as a 
surgical assistance under supervision of senior residence and professional surgeons 
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VM 058 003 ศัลยศาสตรคลินิกข้ันสูง 1      7(0-14-7) 
   Advanced Clinical Surgery I  
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
 ฝกปฏิบัติดานศัลยสัตวแพทยในการดูแลสัตวปวยในอาคารสัตวปวยศัลยกรรม การตรวจรักษา
สัตวปวยนอก หองผาตัด ฝกปฏิบัติเปนศัลยสัตวแพทยในสัตวปวยท่ีมีความผิดปกติท่ีไมซับซอน ควบคุมดูแล
ของสัตวแพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร จรรยาบรรณทางสัตวแพทยในการฝก
ปฏิบัติทางศัลยกรรม  
 Clinical practice as surgeon in surgical wards, outpatient clinic and operative 
theatre, a surgeon for uncomplicated cases under supervision of senior residence and 
professional surgeons, medical ethic in surgical practice 
 
VM 058 004 ศัลยศาสตรคลินิกข้ันสูง 2      7(0-14-7) 
   Advanced Clinical Surgery II  
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
 ฝกปฏิบัติดานศัลยสัตวแพทยในการดูแลสัตวปวยในอาคารสัตวปวยศัลยกรรม สัตวปวยนอก 
หองผาตัด หองสัตวปวยข้ันวิกฤติ ศัลยกรรมกระดูกและขอ กายภาพบําบัด ภาวะฉุกเฉิน การสรางภาพทาง
การแพทย การฝกปฏิบัติเปนศัลยสัตวแพทยในสัตวปวยท่ีมีความผิดปกติท่ีไมซับซอน การควบคุมดูแลของ
สัตวแพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร จรรยาบรรณทางการแพทยในการฝกปฏิบัติ
ทางศัลยกรรม 
 Clinical practice as a surgeon in surgical wards, outpatient clinic and operative 
theatre, ICU/CCU, orthopedics, rehabilitation, emergency, oncology, and imaging, a surgeon 
for uncomplicated cases under supervision of senior residence and professional surgeons, 
medical ethic in surgical practice 
 
VM 058 005 ศัลยศาสตรคลินิกข้ันสูง 3      7(0-14-7) 
   Advanced Clinical Surgery III  
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
 ฝกปฏิบัติดานศัลยสัตวแพทยในการดูแลสัตวปวยใน สัตวปวยนอก หองผาตัด หองสัตวปวยข้ัน
วิกฤติ ศัลยกรรมกระดูกและขอ กายภาพบําบัด ภาวะฉุกเฉิน เนื้องอก การสรางภาพทางการแพทย ฝกปฏิบัติ
เปนศัลยสัตวแพทยในสัตวปวยท่ีมีความผิดปกติท่ีซับซอน การควบคุมดูแลของสัตวแพทยประจําบานและ
อาจารยผูเชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร จรรยาบรรณทางการแพทยในการฝกปฏิบัติทางศัลยกรรม 
 Clinical practice as a surgeon in surgical wards, outpatient clinic and operative 
theatre, ICU/CCU, orthopedics, rehabilitation, emergency, oncology, and imaging, a surgeon 
for complicated cases under supervision of senior residence and professional surgeons, 
medical ethic in surgical practice 
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VM 058 006 ศัลยศาสตรคลินิกข้ันสูง 4      7(0-14-7) 
   Advanced Clinical Surgery IV  
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
 ฝกปฏิบัติดานศัลยสัตวแพทยในการดูแลสัตวปวยใน สัตวปวยนอก และหองผาตัด หองสัตวปวย
ข้ันวิกฤติ ศัลยกรรมกระดูกและขอ กายภาพบําบัด ภาวะฉุกเฉิน เนื้องอก การสรางภาพทางการแพทย ฝก
ปฏิบัติเปนศัลยสัตวแพทยในสัตวปวยท่ีมีความผิดปกติท่ีซับซอน การควบคุมดูแลของสัตวแพทยประจําบาน
และอาจารยผูเชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร จรรยาบรรณทางการแพทยในการฝกปฏิบัติทางศัลยกรรม การ
ควบคุมดูแลการฝกนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปท่ี 1 และ 2  
 Clinical practice as a surgeon in surgical wards, outpatient clinic and operative 
theatre, ICU/CCU, orthopedics, rehabilitation, emergency, oncology, and imaging, a surgeon 
for complicated cases under supervision of senior residence and professional surgeons, 
medical ethic in surgical practice as well as training for the 1st and 2nd year students 
 
VM 078 101 เวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง 1 

Clinical Medicine in Companion Animal I 
7(1-12-8) 

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
ฝกปฎิบัติดานอายุรกรรม อายุรกรรมเฉพาะในสุนัขและแมวภายใตการดูแลของสัตวแพทยประจํา

บานและอาจารยผูเชี่ยวชาญอายรุศาสตร 
Clinical practice in medicine and specialty medicine in dog and cat under 

supervision of senior residence and professional internal medicine staffs 
 
VM 078 102 เวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง 2 

Clinical Medicine in Companion Animal II 
7(1-12-8) 

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
ฝกปฎิบัติดานอายุรกรรม อายุรกรรมเฉพาะในสุนัขและแมวภายใตการดูแลของสัตวแพทยประจํา

บานและอาจารยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรสัตวแพทย การวิจัยดานคลินิก 

           Clinical practice in medicine and specialty medicine in dog and cat under 
supervision of senior residence and professional internal medicine staffs, clinical research 
 
VM 078 103 เวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียงข้ันสูง 1 

Advanced Clinical Medicine in Companion Animal I 
7(0-14-7) 

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
 ฝกปฎิบัติดานอายุรกรรม อายุรกรรมเฉพาะในสุนัข แมว ภาพวินิจฉัย สัตวปวยฉุกเฉินและภาวะ

วิกฤต เภสัชวิทยาคลินิก พยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิวิทยาคลินิก ภายใตการดูแลของสัตวแพทยประจํา
บานและอาจารยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรสัตวแพทย 

 Clinical practice in medicine, specialty medicine in dog and cat, diagnostic 
imaging, emergency and critical care, clinical pharmacology, anatomical and clinical 
pathology, under supervision of senior residence and professional internal medicine staffs 
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VM 078 104 เวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียงข้ันสูง 2 

Advanced Clinical Medicine in Companion Animal II 
7(0-14-7) 

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
ฝกปฎิบัติดานอายุรกรรม อายุรกรรมเฉพาะในสุนัข แมว สัตวเลี้ยงพิเศษ ภาพวินิจฉัย การดูแลสัตว

ปวยวิกฤตและฉุกเฉิน เภสัชวิทยาคลินิก พยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิวิทยาคลินิก คลินิกสัตวเลี้ยงพิเศษ 
ภายใตการดูแลของสัตวแพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรสัตวแพทย 

 Clinical practice in medicine, specialty medicine in dog, cat, exotic pets, 
diagnostic imaging, emergency and critical care, clinical pharmacology, anatomical and 
clinical pathology, exotic pet clinic, under supervision of senior residence and professional 
internal medicine staffs 
 
VM 078 105 เวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียงข้ันสูง 3 

Advanced Clinical Medicine in Companion Animal III 
7(0-14-7) 

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
ฝกปฎิบัติดานอายุรกรรม สัตวปวยวิกฤตและฉุกเฉิน เภสัชวิทยาคลินิก อายุรกรรมเฉพาะในสุนัข 

แมว ระบบผิวหนัง ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ฮอรโมนและตอมไรทอ สืบพันธุ ประสาท  เนื้องอก หัวใจ
และหลอดเลือด ขับถายปสสาวะ ตา ภายใตการดูแลของสัตวแพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตรสัตวแพทย 

 Clinical practice in medicine, emergency and critical care, clinical pharmacology, 
specialty medicine in dog, cat, system of dermatology, repiratory, gastrointestinal tract, 
endocrinology, gycogenology, neurology, oncology, cardiology, urology, ophthalmology, 
under supervision of senior residence and professional internal medicine staffs 
 
VM 078 106 เวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียงข้ันสูง 4 

Advanced Clinical Medicine in Companion Animal IV 
7(0-14-7) 

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 
ฝกปฎิบัติดานอายุรกรรมเฉพาะในสุนัข แมว ระบบผิวหนัง ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ฮอรโมน

และตอมไรทอ สืบพันธุ ประสาท  เนื้องอก หัวใจและหลอดเลือด ขับถายปสสาวะ ตา ภายใตการดูแลของ
สัตวแพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรสัตวแพทย 

 Clinical practice in specialty medicine in dog, cat, system of dermatology, 
repiratory, gastrointestinal tract, endocrinology, gycogenology, neurology, oncology, 
cardiology, urology, ophthalmology, under supervision of senior residence and professional 
internal medicine staffs  
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VM 078 201 เวชศาสตรคลินิกสัตวเคี้ยวเอ้ือง 1                   7(1-12-8) 

Ruminant Clinical Medicine I 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

ฝกปฏิบัติดานสัตวเค้ียวเอ้ือง วิสัญญีและศัลยกรรม เภสัชวิทยาคลินิก การจัดการสุขภาพ 
เศรษฐศาสตรสุขภาพสัตว ระบบการผลิตปศุสัตว ฝกปฏิบัติทางดานเวชศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ืองภายใตการดูแล
ของสัตวแพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรสัตวแพทย 

Clinical practice in ruminant, anesthesia and surgery, clinical pharmacology and 
health management, animal health economics, livestock production system, clinical 
practice in ruminat medicine under supervision of senior residence and professional internal 
medicine staffs  

 
VM 078 202 เวชศาสตรคลินิกสัตวเคี้ยวเอ้ือง 2                             7(1-12-8) 

Ruminant Clinical Medicine II 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

ฝกปฏิบัติดานสัตวเค้ียวเอ้ืองรายตัวและระดับฝูง หลักโภชนศาตรคลินิก หลักการการจัดการ
สุขภาพระดับฝูง (ดานระบบสืบพันธุ, กีบ และสุขภาพเตานม) การจัดการฟารม (ดานโรงเรือน สิ่งแวดลอม 
และแปลงหญา) พยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิวิทยาคลินิก ฝกปฏิบัติทางดานเวชศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง
ภายใตการดูแลของสัตวแพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรสัตวแพทย 

Clinical practice in individual ruminant and herd level, Principle of clinical 
nutrition, Principle of herd health management (reproduction, claw, and udder health), 
farm management (housing, environmental and pasture), anatomical and clinical pathology, 
clinical practice in ruminant medicine under supervision of senior residence and 
professional internal medicine staffs  

 
VM 078 203 เวชศาสตรคลินิกสัตวเคี้ยวเอ้ืองข้ันสูง 1                      7(0-14-7) 

Advanced Ruminant Clinical Medicine I 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

ฝกปฏิบัติดานอายุกรรมในสัตวเค้ียวเอ้ืองรายตัวและระดับฝูง สําหรับโรคไมติดเชื้อ เภสัชวิทยา
คลินิก การจัดการระดับฝูง เนนดานโภชนศาสตรคลินิก แปลงหญา โรงเรือน และสุขภาพกีบ, สวัสดิภาพสัตว, 
เศรษฐศาสตรสุขภาพสัตว และระบบการผลิตปศุสัตว ฝกปฏิบัติทางดานเวชศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ืองภายใตการ
ดูแลของสัตวแพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรสัตวแพทย 

Clinical practice in medicine in individual ruminant and herd level for non-
infectious cases, Clinical pharmacology, Herd health management focusing clinical nutrition, 
pasture, housing and claw health, Animal welfare, animal health economics and livestock 
production system, clinical practice in ruminant medicine  under supervision of senior 
residence and professional internal medicine staffs 
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VM 078 204 เวชศาสตรคลินิกสัตวเคี้ยวเอ้ืองข้ันสูง 2                     7(0-14-7) 
   Advanced Ruminant Clinical Medicine II 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

ฝกปฏิบัติดานอายุกรรมในสัตวเค้ียวเอ้ืองรายตัวและระดับฝูง โรคติดเชื้อและโรคติดตอระหวาง
คนและสัตว พยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิวิทยาคลินิก วิสัญญีและศัลยกรรม การจัดการระดับฝูง เนนดาน
การจัดการระบบสืบพันธุ สุขภาพเตานม และสัตวแพทยสาธารณสุข ฝกปฏิบัติทางดานเวชศาสตรสัตวเค้ียว
เอ้ืองภายใตการดูแลของสัตวแพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรสัตว 

Clinical practice in medicine in individual ruminant and herd level, Infectious 
diseases and zoonosis, Anatomical and clinical pathology, Anesthesia and surgery, Herd 
health management focusing reproductive management, udder health, and veterinary 
public health, clinical practice in ruminant medicine under supervision senior residence and 
professional internal medicine staffs 
 
VM 078 205 เวชศาสตรคลินิกสัตวเคี้ยวเอ้ืองข้ันสูง 3                    7(0-14-7) 
   Advanced Ruminant Clinical Medicine II 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

ฝกปฏิบัติดานอายุกรรมสัตวเค้ียวเอ้ืองรายตัวและระดับฝูง วิสัญญีและศัลยกรรม โรคติดตอ
ระหวางคนและสัตว การจัดการระดับฝูงเชิงบูรณาการ เศรษฐศาสตรสุขภาพสัตว และระบบการผลิตปศุสัตว 
จริยธรรมการแพทยในการฝกคลินิกดานอายุกรรมสัตวเค้ียวเอ้ือง ฝกปฏิบัติทางดานเวชศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง
ภายใตการดูแลของสัตวแพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรสัตวแพทย 

Clinical practice in medicine in individual ruminant and herd level, anesthesia 
and surgery, zoonoses, integrated herd health management, animal health economics and 
livestock production system, medical ethics in ruminant clinical practice, clinical practice in 
ruminant medicine under supervision of senior residence and professional internal medicine 
staffs  
 
VM 078 206 เวชศาสตรคลินิกสัตวเคี้ยวเอ้ืองข้ันสูง 4                    7(0-14-7) 
   Advanced Ruminant Clinical Medicine IV 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

ฝกปฏิบัติดานอายุกรรมสัตวเค้ียวเอ้ืองรายตัวและระดับฝูง สัตวแพทยสาธารณสุขเนนดาน
สุขภาพหนึ่งเดียว วิสัญญีและศัลยกรรมกรณีซับซอน การจัดการระดับฝูงเชิงบูรณาการ จริยธรรมการแพทย
ในการฝกคลินิกดานอายุกรรมสัตวเค้ียวเอ้ือง ฝกปฏิบัติทางดานเวชศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ืองภายใตการดูแลของ
สัตวแพทยประจําบานและอาจารยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรสัตวแพทย 

Clinical practice in medicine in individual ruminant and herd level, veterinary 
public health focusing one health, anesthesia and surgery of complicated cases, integrated 
herd health management, medical ethics in ruminant clinical practice, clinical practice in 
ruminant medicine under supervision of senior residence and professional internal medicine 
staffs  
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3.2  ช่ือ สกุล บัตรเลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตรและประวัติ (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก 2) 
3.2.2  อาจารยผูสอน 

ท่ี ชื่อ-สกลุ เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางสาวสณุีรัตน เอ่ียมละมัย 3409XXXXXXXXX รองศาสตราจารย สพ.บ., F.R.V.C.S. (Theriogenology), 
Ph.D. (Ruminant Reproduction) 
อว. สพ. วส. 4/2558 (TBT 04) 

2 นายมงคล โปรงเจรญิ 3160XXXXXXXX รองศาสตราจารย สพ.บ., F.R.V.C.S. (Theriogenology) 
อว. สพ. วส. 33/2559 (TBT 33) 

3 นายสุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ 3409XXXXXXXXX รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย) 

4 นายเจษฎา จิวากานนท 3101XXXXXXXXX รองศาสตราจารย สพ.บ., M.Sc., Ph.D.(Immunology of 
Reproduction) 
อว. สพ. วส. 22/2559 (TBT 22) 

5 นายสุรสิทธ์ิ อวนพรมมา 3400XXXXXXXXX รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยา) 
อว. สพ. พธ.18/2558 (TBVP 18) 

6 นางสาวฟานาน สุขสวัสดิ ์ 3601XXXXXXXXX รองศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Comparative 
Biomedical Science) 
อว. สพ. อย. 18/2558 (TBVM 18) 

7 นายปรณีัน จิตะสมบัต ิ 3102XXXXXXXXX รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม.(ศัลยศาสตรทางสตัวแพทย) 
อว. สพ. ศศ. 5/2558 (TBVS 05) 

8 นายสมบูรณ แสงมณเีดช 3709XXXXXXXXX รองศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Parasitology) 
อว. สพ. พธ. 7/2558 (TBVP 07) 

9 นางจารุวรรณ คําพา 3309XXXXXXXXX รองศาสตราจารย สพ.บ.(เกียรตินิยม), M.Sc., Ph.D. 
(Ruminant Medicine) 
อว. สพ. อย. 53/2559 (TBVM 53) 

10 นางสิริขจร ตังควัฒนา 3409XXXXXXXXX รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตว
แพทย), ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) 
อว. สพ. พธ. 47/2559 (TBVP 47) 

11 นางราณี ซิงห 3409XXXXXXXXX รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (เภสัชวิทยา), Ph.D.(Chemical 
and Biological Sciences)  
อว. สพ. อย. 38/2558 (TBVM 38) 

12 นายพีระพล สุขอวน 3330XXXXXXXXX รองศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Vet. Anatomy) 
อว. สพ. สธ. 8/2558 (TBVPH 8) 

13 นางสาวสุปราณี จติรเพียร 5450XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Surgery) 
อว. สพ. ศศ. 35/2559 (TBVS 35) 

14 นางสาวพัชรา เผือกเทศ 3100XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., M.V.Sc., Ph.D. (Molecular 
Microbiology) 
อว. สพ. พธ. 32/2559 (TBVP 32)  

15 นายนฤพนธ คําพา 3580XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Veterinay 
Radioliogy) 
อว. สพ. ศศ. 11/2558 (TBVS 11) 
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16 
 

นายสมโภชน วีระกุล 3349XXXXXXXXX 
 

ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D.(Microbacterium Infectious 
Diseases in Animal/Fish Diseases) 
อว. สพ. อย. 42/2558 (TBVM 42) 

17 นายอรัญ จันทรลุน 3400XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., M.Sc., Ph.D.(Ruminant 
Medicine) 
อว. สพ. อย. 107/2559 (TBVM 107) 

 18 นางสาวศริญญา ฤกษอยูสุข 3620XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสตัวแพทย), 
Ph.D. (Small ruminants health 
management) 

19 นายวีรพล ทวีนันท 3451XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Veterinary 
Parasitology) 
อว. สพ. พธ. 39/2559 (TBVP 39) 

20 นายสุชาติ วัฒนชัย 3220XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., ศษ.ม., ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
อว. สพ. ศศ. 33/2559 (TBVS 33) 

21 นางสาวปาณสิรา คณุกิตต ิ 3409XXXXXXXXX  ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ.,วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุสตัว), 
Ph.D. (Reproduction) 
อว. สพ. วส. 51/2562 (TBT 51) 

22 นางสาวขวัญเกศ กนิษฐา
นนท 

3100XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D. (Veterinary 
Epidemiology) 

23 นางสาวกชกร ดิเรกศลิป 3419XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Swine Medicine) 
อว. สพ. อย. 47/2559 (TBVM 47) 

24 นายสาธร พรตระกูลพิพัฒน 3101XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Dr.med.vet. (Swine Diseases)   
อว. สพ. อย. 41/2558 (TBVM 41) 

25 นายประวิทย บุตรอุดม 3410XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. M.S., Ph.D. (Large Animal Clinical 
Science) 

อว. สพ. อย. 29/2558 (TBVM 29) 
 26 นายพิสิทธ์ิ สุวรรณโชต ิ 3350XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Physiology) 

 27 นายคณติ ชูคันหอม 3440XXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Medicine) 

 28 นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน 3359XXXXXXXXX ผูช วยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., Ph.D. 
อว. สพ. ศศ.  53/2561 (TBVS 61) 

 29 นางสาวนํ้าฟา เพ่ืองบุญ 3320XXXXXXXXX อาจารย สพ.บ., วท.ม., (อายุรศาสตรสตัวแพทย), 
Ph.D. (Physiology) 

30 นางสาวทรรศดิา พลอยงาม 3110XXXXXXXXX อาจารย สพ.บ. M.S. Ph.D.  
อว. สพ. อย.65/2559 (TVBM 65) 

 

31 นายศักดิ์ศิริ ศริิเสถียร 3199XXXXXXXXX อาจารย สพ.บ., Ph.D.(Reproductive 
Physiology) 
อว. สพ. วส. 35/2559 (TBT 35) 

 

32 นางสาวสุภัทตรา จติติมณ ี 3300XXXXXXXXX อาจารย สพ.บ., ปร.ด. (พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย) 
อว. สพ. พธ. 48/2559 (TBVP 48) 

 

 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  :  ไมมี 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

   1. มีความสามารถและมีความชํานาญในการคิด
วิเคราะหเชิงลึกและการแกปญหาสัตวปวยในคลินิก
ในสาขาเฉพาะท่ีเรียน โดยการจัดการสัตวปวยท่ี
สามารถอธิบายไดและปฏิบัติไดดวยเหตุและผลท่ี
ถูกตองและเหมาะสมตามหลักการจัดการสัตวปวย
ทางเวชศาสตรคลินิกการสัตวแพทย หรือ Problem-
orriented approach แ ล ะ  Problem-oriented 
veterinary medical record 
   2. สามารถเปนนักวิจัยท้ังในการวิจัยพ้ืนฐานและ
ทางคลินิก สามมารถเขียนรายงานวิจัย รายงานสัตว
ปวยในเคสท่ีซับซอนและนาสนใจและตีพิมพไดอยาง
ถูกตองตามสากล 
   3. เปนผูนําในสาขาท่ีศึกษาและสามารถสอนหรือ
แนะนําสัตวแพทย นักศึกษาสัตวแพทย หรือเจาของ
สัตวไดอยางดีจากการเปนผูมีความชํานาญเฉพาะ
สาขา 
   4. มีความรูความชํานาญในการรักษาสัตวในสาขา
ท่ีเฉพาะท่ีเรียน สามารถใหบริการและรับผิดชอบตอ
สังคมในลักษณะของการเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
ทํางานรวมกันไดกับบุคลากรท้ังในวิชาชีพการสัตว
แพทย สัตวแพทยท่ัวไป การแพทย การวิจัยและการ
สาธารณสุขแบบสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ใน
โรคหรือปญหาทางสุขภาพสัตวท่ีอาจจะสงผลตอ
สุขภาพคนและสิ่ งแวดลอมหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 
 
 

   1 .การฝ กนั ก ศึกษาในลั กษ ณ ะของ Intensive 
training ในสาขาเฉพาะท่ีเรียนในดานของการวินิจฉัย 
การตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของและการรักษา
โรค รวมถึงการรวมและการเปนผูนําในการทํา Clinical 
round ทุกวัน 
   2. นักศึกษามีความรู ท้ังในวงกวางของกายวิภาค 
สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของทุกระบบและความรูใน
เ ชิ ง ลึ ก (Comprehensive understanding 
pathophysiology) ในสาขาเฉพาะท่ีเรียนจากการ
เรียนรูในชั้นเรียนและศึกษาดวยตนเองและจากการถูก
ฝกในการปฎิบัติทางคลินิกในโรงพยาบาลสัตวในสวน
คลินิกเฉพาะทางท่ีมีเคสท่ีเพียงพอและหลากหลายท่ีทํา
ใหนักศึกษามีความชํานาญในสาขาเฉพาะท่ีเรียน 
   3 . นั ก ศึ ก ษ าอ าจ เข า ร ว ม เป น ผู ช ว ย ส อ น ใน
หองปฏิบัติการทางคลินิก และเปนผูสอนในลักษณะ
ของ Case supervision ใน โรงพยาบาลสั ตวห รือ 
daily case round สําหรับ สัตวแพทยฝกหัดและ
นักศึกษาสัตวแพทย 
   4. การอบรมวิชาสัมมนา การนําเสนอสัมมนาใน
คลินิก  การทําวิจัยพ้ืนฐาน (Basic science) และ/หรือ
ท า งค ลิ นิ ก ห รื อ  Clinical trial ใน ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง  
Clinician scientist ในโรคหรือปญหาท่ีสําคัญทางสัตว
แพทยและรวมถึง Zoonoses และ One health การ
เขียนรายงานสัตวปวย การนําเสนอผลงานวิจัยหรือ
รายงานสัตวปวยในการประชุมวิชาการทางดานสัตว
แพทยหรือวิทยาศาสตรการแพทยและดานสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเปนผูนํา

หรือมีสวนริเริ่มใหมีการทบทวนและวินิจฉัยปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสมตามสถานการณ 

(2) มีการประพฤติปฏิบัตตินตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดแก การมีวินัย ซ่ือสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน
และประเทศชาติ 
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2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน 
(2) ประเมินผลงานของนักศึกษา 

2.2 ดานความรู 
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชา  และสามารถ

นํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
(2) สามารถวิเคราะหออกแบบและทําการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซ้ึงโดย

การพัฒนาความรูใหมๆ หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงานใหมๆได 
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอ

การพัฒนาความรูใหมหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลง
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลกัสตูร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด 
กิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย  
(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 
(4) มีกิจกรรม เชน Journal Club, Mortality and Morbidity Conference, Grand 

Round, Interesting Cases 
2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ  
(2) ประเมินจากผลงาน เชน การทํารายงานการทําแบบฝกหัด 
(3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 2.3  ทักษะทางปญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) สามารถวิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางอยางเปนระบบ และพัฒนาแนว

ทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมไดอยางสรางสรรค 
(2) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมท่ี

สรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิดตาง ๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชา เพ่ือนําไปสูการ
สรางสรรคนวัตกรรม 

2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยทํากรณีศึกษาหรือการเรียนรูจากสถานการณจริง

และการอภิปรายกลุม การสอนโดยใชวิจัยเปนฐานหรือการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐาน 
เปนตน 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน  
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) ประเมินผลจากการเรียนรูรายวิชา 
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การทําโครงงาน และการทําวิจัย  



[-29-] 
 

2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผูนํา และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยงหรือปญหาทางวิชาการไดอยาง

เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 
(2) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองมีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ัง

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับสูงได 
2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
(1) การสอนโดยเนนการทํางานเปนกลุมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การทํากรณีศึกษาหรือ 

การเรียนรูจากสถานการณจริงและการอภิปรายกลุม การสอนโดยใชวิจัยเปนฐานหรือการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐาน เปนตน 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลการมีสวนรวมและความรับผิดชอบ จากการทํางานกลุม 
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การทําโครงงาน และการทําวิจัย 
2.5  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร ในการคิด

วิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัตงานหรือปญหาทางวิชาการท่ีซับซอนได 
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารในการ แสวงหาความรูดวยตนเอง 

และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการ

วิชาการ รวมถึงชุมชนท่ัวไป  
2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนโดยใชรูปแบบตางๆ เชน บรรยาย กรณีศึกษา  ในรายวิชาตางๆ 
(2) การสอนโดยใชรูปแบบกระบวนการทําวิจัย  
(3) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ 
2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากผลงาน รายงาน การนําเสนอ จากการศึกษาในรายวิชาตางๆ 
(2) ประเมินผลการเรียนรูจากการผลิต ผลงานการวิจัย การสัมมนาใน Journal Club 

        2.6 ทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 
 2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 

                    (1) มีความสามารถทําหัตถการท่ีบงชี้ถึงความชํานาญในการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาและ
พยากรณโรค การปองกันโรค และอ่ืนๆ ตามสาขาเฉพาะท่ีเรียน คือ ศัลยศาสตรสัตวเลี้ยง อายุรศาสตรสัตว
เลี้ยง และอายุรศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 
                     (2) มีความชํานาญในการคิดวิเคราะหเชิงลึกในการแกปญหาสัตวปวยในคลินิกท่ีซับซอนใน
สาขาเฉพาะท่ีเรียน โดยการจัดการสัตวปวยท่ีสามารถอธิบายไดและปฏิบัติไดดวยเหตุและผลท่ีถูกตองและ
เหมาะสมตามหลักการจัดการสัตวปวยทางเวชศาสตรคลินิกการสัตวแพทย 
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   (3) มีความสามารถในการเปนนักวิจัยในการแกไขปญหาทางคลินิกและปญหาทางสุขภาพ
หนึ่งเดียว (One Health) 

 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   
    (Curriculum Mapping) 

โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ (ภาคผนวก 1) 
 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2559 หมวดท่ี 7 
(ภาคผนวก 4) หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

2.1.1 กําหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของระบบ
มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.1.2 การทวนสอบในรายวิชา ดําเนินการตามรายวิชาท่ีเปดสอน และตามกระบวนการเรียนการ
สอน ไดแก การประเมินแผนการสอน การประเมินขอสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรม
ของนักศึกษา ท้ังนี้โดยตั้งคณะกรรมการประกอบดวยอาจารย และผูทรงคุณวุฒิ 

2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการจัดประชุมหลักสูตร โดยมีผูเขารวมสัมมนา ไดแก 
อาจารยประจําหลักสูตร และศิษยปจจุบัน 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษาโดยเนนผลสัมฤทธิ์ของการ
ประกอบวิชาชีพของบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอน และหลักสูตร โดยการประเมินผล ดังนี้ 

2.2.1  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
2.2.2  รางวัล หรือ คําชมเชยท่ีบัณฑิตไดรับในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะการแกปญหา 

มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร การใชความคิดอยางมีเหตุมีผลและการใชเทคโนโลยี เปนตน 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  หมวดท่ี 9 

ทุกขอ (ภาคผนวก 4)  หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม    
 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1.   การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 แนะนําอาจารยใหมใหบุคลากรของภาควิชา และคณะไดรูจัก 
1.2 จัดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือ แนะนํา ดูแล เปนเวลาประมาณ 3 ป  
1.3 หัวหนาภาควิชา และอาจารยพ่ีเลี้ยง อธิบายงาน ระเบียบท่ีเก่ียวของ  แนะนําหลักสูตรในรายละเอียด

หลักสูตรและรายวิชา กระบวนการสอน มอบหมายงาน 
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1.4 สงเขาอบรมเตรียมความพรอมการเปนอาจารยของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือ
ฝกอบรมการเปนครู ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย ปรัชญา ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา 

1.5  มีการตกลงกับภาควิชา เก่ียวกับภาระงานการเรียนการสอน การวิจัย และอ่ืนๆ ใหเขารวมรับผิดชอบ
รายวิชา และรวมเปนอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และ
มอบหมายงานบางสวนในการดูแลนักศึกษา 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยสนับสนุนใหเขียนโครงการวิจัย และขอทุนสนับสนุนการวิจัยท้ังในระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรมดานการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ท่ีจัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานภายนอก เขารวมประชุม
วิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ เชน การรับเชิญเปนวิทยากร
บรรยายในการประชุมวิชาการ เปนผูทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย และตําแหนงทาง
วิชาการ และคณะกรรมการวิชาชีพท่ีเก่ียวของ เปนตน  

2.2.2 สนับสนุนใหอาจารยขอทุนสนับสนุนการวิจัยและตีพิมพบทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย 
2.2.3 สนับสนุนใหอาจารยเขาประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอยางตอเนื่อง 
2.2.4 สนับสนุนใหอาจารยขอทุนไปเรียนตอตางประเทศ เพ่ือศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ รวมท้ังการ

ฝกอบรมดูงาน 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน  
หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรฯใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใช และ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนตน  
2. บัณฑิต  

หลักสูตรฯ มีการควบคุมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรูท้ัง 5 ดาน จากผลผลการประเมินโดยบัณฑิต อาจารย และผูใชบัณฑิต 
และมีการพิจารณาจากภาระการไดงานทํา การเผยแพรผลงานของบัณฑิต รวมท้ังรางวัลท่ีไดรับ 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรฯ มีข้ันตอนการคัดเลือกนิสิตศึกษา เปนไปตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 
ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมท้ังมี
กระบวนการคัดเลือก และรับเขาเพ่ือสอดคลองกับลักษณะของหลักสูตรฯ เม่ือนิสิตเขามาศึกษา หลักสูตรฯ มี
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ไดแก การปฐมนิเทศ และการดูแลเฉพาะโดยอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  
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ในระหวางการศึกษา หลักสูตรฯ มีการควบคุมการดูแลใหคําปรึกษา โดยการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษา และการรายงานความกาวหนาการศึกษาของนักศึกษา เปนตน นอกจากนี้ 
ยังมีการเก็บขอมูลการแสดงผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ เปนอัตราการคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความ
พึงพอใจในดานตางๆ ของนักศึกษาดวย  
4. อาจารย  

การรับอาจารยใหมดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดโดยคณะ ซ่ึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเพ่ือ ดําเนินการประกอบดวย รองคณบดี ประธานหลักสูตร และตัวแทนคณาจารยเปนกรรมการ
คัดเลือก มีการทดลองปฏิบัติงาน 1 ป โดยมีคณะกรรมการประเมินการทํางานทุก 6 เดือน มีการปฐมนิเทศ
และมอบหมายอาจารยพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนาเพ่ือใหเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร ตลอดจน
วิสัยทัศนของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย รวมท้ังแตละรายวิชามีอาจารยประจาวิชาเปนผูเสนอชื่อ
วิทยากร หรืออาจารยพิเศษ ท้ังนี้โดยแจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินการเรียน  

หลักสูตรฯ มีการวางระบบผูสอน โดยอาจารยผูสอนตองเปนอาจารยบัณฑิตท่ีเชี่ยวชาญในรายวิชาท่ี
สอน และมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และผูสอนตองประชุมรวมกันในการกําหนดผูรับผิดชอบรายวิชา วางแผนจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล เม่ือดําเนินการสอน หลักสูตรฯ จะมีการติดตามการจัดการสอนผานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย และมีการทวนสอบวิธีการประเมินผูเรียนใหมีการประเมินผลท่ีหลากหลายตามผลลัพธการ
เรียนรู ตลอดจนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ หลักสูตรฯ และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค การดําเนินงานของหลักสูตรฯเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

คณะฯ มีหองปฏิบัติการท่ีมีอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีพรอมในการเรียนการสอนและการ
วิจัย รวมท้ัง มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเติมเพ่ือการจัดซ้ือหนังสือ ตํารา และทรัพยากรการเรียน
การสอนเพ่ิมเติม 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชี้วัดตามท่ีสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด (ภาคผนวก 8) 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
   1.1.1จัดใหมีการวิเคราะหผลประเมินการสอน โดยนักศึกษาและวิเคราะหผลการเรียนใน
รายวิชาดวยระบบออนไลนและเปนความลับ 
   1.1.2  จัดใหมีการประชุมรวมของอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน เพ่ือพิจารณาผล
การประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงการสอนกระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุง
ยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตอง
ประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวม
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ขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมี
การดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน การตรง
ตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน
ในทุกรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค การทดสอบผลการเรียนรู
ของนักศึกษา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําโดยการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ  
 2.1  นักศึกษาและบัณฑิต 
 2.2  ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผูประเมินภายนอก 
 2.3 ผูใชบัณฑิต และ/หรือ ผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดย 
     3.1 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
     3.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูลผลสํารวจความตองการของนักศึกษาตอวิชาเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ 
ไดทันที ซ่ึงเปนการปรับปรุงยอย โดยในการปรับปรุงยอยนั้นสามารถกระทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ปโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[-34-] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[-35-] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู    

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก รายวิชาแกนระดับบัณฑิตศึกษา 

 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   (มากกวา 50% ในมาตรฐานน้ันๆ และสามารถประเมินได) 
 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง   (นอยกวา 50% ในมาตรฐานน้ันๆ) 

                                                                                (ไมตองระบุเคร่ืองหมายใดๆ หากไมมี หรือไมเกี่ยวของกับมาตรฐาน) 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะทาง

วิชาชีพ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 

VM 008 001 สัมมนาทางคลินิก 1 ● ○ ● ○  ○ ●  ○ ● ● ● ●  

VM 008 002 สัมมนาทางคลินิก 2 ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ●  

VM 008 003 ชีวสถิติสําหรับงานวิจยัทางคลินิก ● ○ ●  ○   ●    ●   

VM 008 004 เวชศาสตรคลินิกสัตวแพทย  ● ○ ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ○ 
VM 008 005 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง    

เวชศาสตรคลินิกสัตวแพทย 

● ● ●   ● ●   ●   ●  

VM 008 006 การวจิัยทางสัตวแพทยคลินิก 1 ● ○ ● ● ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ○ 

VM 008 007 การวจิัยทางสัตวแพทยคลินิก 2 ● ○ ● ● ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ○ 

VM 008 008 การวจิัยทางสัตวแพทยคลินิก 3 ● ○ ● ● ●  ● ● ○ ● ● ● ● ○ 

VM 008 009 การวจิัยทางสัตวแพทยคลินิก 4 ● ○ ● ● ●  ● ● ○ ● ● ● ● ○ 

VM 058 001 ศัลยศาสตรคลินิก 1 ●  ●  ● ○ ●  ○  ○ ● ○ ● 
VM 058 002 ศัลยศาสตรคลินิก 2 ●  ●  ● ○ ●  ○  ○ ● ○ ● 
VM 058 003 ศัลยศาสตรคลินิกชั้นสูง 1 ●  ● ○ ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ● 
VM 058 004 ศัลยศาสตรคลินิกชั้นสูง 2 ●  ● ○ ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ● 
VM 058 005 ศัลยศาสตรคลินิกชั้นสูง 3 ●  ● ● ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ● 
VM 058 006 ศัลยศาสตรคลินิกชั้นสูง 4 ●  ● ● ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ● 
VM 078 101 เวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง 1 ●  ●  ● ○ ●  ○ ● ○ ● ○ ● 
VM 078 102 เวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง 2 ●  ●  ● ○ ●  ○ ● ○ ● ○ ● 
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VM 078 103 เวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียงขั้นสูง 1 ●  ● ○ ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ● 
VM 078 104 เวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียงขั้นสูง 2 ●  ● ○ ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ● 
VM 078 105 เวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียงขั้นสูง 3 ●  ● ● ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ● 
VM 078 106 เวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียงขั้นสูง 4 ●  ● ● ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ● 
VM 078 201 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ืยวเอื้อง 1 ● ○ ●  ● ○ ●  ○ ● ○ ● ○ ● 
VM 078 202 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ืยวเอื้อง 2 ● ○ ●  ● ○ ●  ○ ● ○ ● ○ ● 
VM 078 203 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ืยวเอือ้งขัน้สูง 1 ● ○ ● ○ ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ● 
VM 078 204 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ืยวเอือ้งขั้นสูง 2 ● ○ ● ○ ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ● 
VM 078 205 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ืยวเอือ้งขั้นสูง 3 ● ○ ● ● ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ● 
VM 078 206 เวชศาสตรคลินิกสัตวเค้ืยวเอือ้งขั้นสูง 4 ● ○ ● ● ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ● 
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ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Program Learning Outcome; PLO) 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การศึกษา (TQF) 
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

  (Program learning outcome; PLO) 
ควมเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคขของหลักสูตร 

(Curriculum objectives; CO) 
1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเปนผูนํา
หรือมีสวนริเริม่ใหมีการทบทวนและวินิจฉัย
ปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได
อยางเหมาะสมตามสถานการณ 

1.2 มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรม
และจริยธรรมของบัณฑติ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน ไดแก การมีวินัย 
ซื่อสัตย รบัผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจ
ในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
สังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภมูิใจใน
ทองถ่ิน สถาบันและประเทศชาต ิ

CO1: สามารถแสดงออกซึ่งการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกรอบคุณธรรม
จริยธรรมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2. ดานความรู 2.1 มีความรูความเขาใจอยางลึกซึง้ในหลักการและ
ทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชา  และสามารถนํามา
ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพดานสัตวแพทย 
2.2 สามารถวิเคราะหออกแบบและทําการวิจัยใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซึ้งโดยการพัม
นาความรูใหมๆ  หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงาน
ใหมๆได 
2.3 มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ใน
สาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอการ
พัฒนาความรูใหมหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลีย่นแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ 
ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

CO2: สามารถอภิปรายและนําความรูทาง
ทฤษฎี  ตลอดจนพัฒนาการใหมๆ เฉพาะ
สาขาวิชาและสาขาวิชาอ่ืนท่ี เก่ียวของมา
ประยุกตทางเวชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
CO6: สามารถดําเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ความรูหรือแนวคิดใหมในทางเวชศาสตร
คลินิกสัตวแพทย 
 
CO5: ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห แ ล ะ วิ จ า ร ณ 
ผล งาน วิจั ยและผล งานท างวิชาการใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของโดยบูรณาการกับความรู
เดิมไดอยางสรางสรรค 
 
CO1: สามารถแสดงออกซึ่งการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกรอบคุณธรรม
จริยธรรมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

3.1 สามารถวิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญได
อยางอยางเปนระบบ และพัฒนาแนวทางการแกไข
ปญหาดวยวิธีการใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรู
เดิมไดอยางสรางสรรค 
3.2 สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎี
เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมท่ีสรางสรรค โดย
บูรณาการแนวคิดตาง ๆ ท้ังจากภายในและภายนอก
สาขาวิชา เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

CO2: สามารถอภิปรายและนําความรูทาง
ทฤษฎี  ตลอดจนพัฒนาการใหมๆ เฉพาะ
สาขาวิชาและสาขาวิชาอ่ืนท่ี เก่ียวของมา
ประยุกตทางเวชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
CO2: สามารถอภิปรายและนําความรูทาง
ทฤษฎี  ตลอดจนพัฒนาการใหมๆ เฉพาะ
สาขาวิชาและสาขาวิชาอ่ืนท่ี เก่ียวของมา
ประยุกตทางเวชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
CO6: สามารถดําเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ความรูหรือแนวคิดใหมในทางเวชศาสตร
คลินิกสัตวแพทย 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา (TQF) 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 
  (Program learning outcome; PLO) 

ควมเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคขของหลักสูตร 
(Curriculum objectives; CO) 

4.  ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีภาวะผูนํา และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการ
ขอโตแยงหรือปญหาทางวิชาการไดอยางเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 
4.2 มีความรับผดิชอบในการดําเนินงานของตนเอง 
มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวาง
แผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพใน
การทํางานระดบัสูงได 

CO8: มีความรับผิดชอบในหนาท่ีเฉพาะตัว
และสวนรวม มีทักษะในการทํางานเปนกลุม 
เคารพสิทธิรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และ
สามารถจัดการข อ โต แย งต างๆ ได อย าง
เหมาะสม 
 

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร ในการคิดวิเคราะห
หรือแกปญหาการปฏิบัตงานหรือปญหาทางวิชาการ
ท่ีซับซอนได 
5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ
สื่อสารในการ แสวงหาความรูดวยตนเอง และการ
สรางสรรคผลงานทางวิชาการในรปูแบบตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
5.3 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการ
วิชาการ รวมถึงชุมชนท่ัวไป 

CO7: สามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศในการสื่อสารแสวงหาความรูดวย
ตนเองและการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
ในรูปแบบตางๆท้ังสามารถถายทอดไดอยาง
เหมาะสม 
 

6. ดานทักษะ
วิชาชีพสัตว
แพทย 

6.1 มีความสามารถทําหัตถการท่ีบ งช้ี ถึงความ
ชํานาญในการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาและพยากรณ
โรค การปองกันโรค และอ่ืนๆ ตามสาขาเฉพาะท่ี
เรียน คือ ศัลยศาสตรสัตวเลี้ยง อายุรศาสตรสัตว
เลี้ยง และอายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ือง 
6.2 มีความชํานาญในการคิดวิเคราะหเชิงลึกในการ
แกปญหาสัตวปวยในคลินิกในเคสท่ีซับซอนในสาขา
เฉพาะท่ีเรียน โดยการจัดการสัตวปวยท่ีสามารถ
อธิบายไดและปฏิบัติไดดวยเหตุและผลท่ีถูกตองและ
เหมาะสมตามหลักการจัดการสัตวปวยทางเวช
ศาสตรคลินิกการสัตวแพทย 
6.3 มีความสามารถในการเปนนักวิจัยในการแกไข

ปญหาทางคลินิกและสุขภาพหน่ึงเดียว 
(One Health) 

CO2: สามารถอภิปรายและนําความรูทาง
ทฤษฎี  ตลอดจนพัฒนาการใหมๆ เฉพาะ
สาขาวิชาและสาขาวิชาอ่ืนท่ี เก่ียวของมา
ประยุกตทางเวชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
CO3: ส าม ารถ ให ก า ร วิ นิ จ ฉั ย โรค  ก า ร
พยากรณโรค และประกอบวิชาชีพไดตาม
มาตรฐานของสาขาวิชา 
CO4: สามารถทําหัตถการสําหรับการวินิจฉัย
และรักษาสัตวปวย ท้ังเลือกการสงตรวจพิเศษ
เพ่ือการวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตองเหมาะสม 
CO6: สามารถดําเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ความรูหรือแนวคิดใหมในทางเวชศาสตร
คลินิกสัตวแพทย 
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ผลลัพธการเรียนรู (PLO) และการประเมิน 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

   

การประเมินผลลัพธการเรียนรู  

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

1.1 สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเปนผูนํา

หรือมีสวนริเริม่ใหมีการทบทวนและวินิจฉัย

ปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได

อยางเหมาะสมตามสถานการณ 

1.2 มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรม

และจริยธรรมของบัณฑติ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน ไดแก การมีวินัย 

ซื่อสัตย รบัผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจ

ในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม

และสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจ

ในทองถ่ิน สถาบันและประเทศชาติ 

เปนบุคคลท่ีมีจริยธรรมและคุณธรรมในการ

ปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวมงานและองคกร และ

ตอตัวสัตวและเจาของสัตวตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพการสัตวแพทย 

 

2. ดานความรู 2.1 มีความรูความเขาใจอยางลึกซึง้ในหลักการและ

ทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชา  และสามารถนํามา

ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพดานสัตวแพทย 

 

 

 

2.2 สามารถวิเคราะหออกแบบและทําการวิจัยใน

สาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซึ้งโดยการพัม

นาความรูใหมๆ  หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงาน

ใหมๆได 

 

2.3 มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ใน

สาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอการ

พัฒนาความรูใหมหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชา

การหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลีย่นแปลงท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

 

2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ 

ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ท่ีเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

2.1.1 เลือกใชหลักการและทฤษฏีท่ีสําคัญใน

การแกปญหาสุขภาพสัตวตามสาขาท่ีเรียนได

อยางเหมาะสม 

2.1.2 อภิปรายและนําความรูทางทฤษฎี 

ตลอดจนพัฒนาการใหมๆ มาประยุกตทางเวช

ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

 

2.2.1 มีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูหรือแนวคิด

ใหมในทางเวชศาสตรคลินิกสัตวแพทยใน

สาขาท่ีเรียนหรือเก่ียวของ 

 

2.3.1 ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห แ ล ะ วิ จ า ร ณ

ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของไดอยางดี และสามารถบูรณาการ

เปนความรูใหมท่ีทันสมัยใหเขากับการปฏิบัติ

กับงานทางวิชาชีพในสถานการณปจจุบันและ

อนาคต 

 

2.4.1 แสดงออกอยางถูกตองและเหมาะสม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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3. ดานทักษะ

ทางปญญา 

3.1 สามารถวิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญได

อยางอยางเปนระบบ และพัฒนาแนวทางการแกไข

ปญหาดวยวิธีการใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรู

เดิมไดอยางสรางสรรค 

 

 

 

 

3.2 สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎี

เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมท่ีสรางสรรค โดย

บูรณาการแนวคิดตาง ๆ ท้ังจากภายในและ

ภายนอกสาขาวิชา เพ่ือนําไปสูการสรางสรรค

นวัตกรรม 

3.1.1 สามารถเขียนหรือสรางแผนผังความคิด 

(mind map) ห รื อ ก ร อ บ ค ว า ม คิ ด 

( conception framework) จ า ก ค ว า ม รู 

ทฤษ ฎี รวม ถึงพัฒ นาการใหม ๆ  เฉพ าะ

สาขาวิชาและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือ

เช่ือมโยงเน้ือหาของความรูและสามารถนํามา

ประยุกตใชทางเวชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

 

3.2.1 สามารถอภิปรายและนําความรูทาง

ทฤษฎี ตลอดจนพัฒนาการใหมๆ มาประยุกต

เปนความรู ใหม ในทางเวชปฏิ บัติ ไดอยาง

เหมาะสม 

3.2.2 สามารถแลกเปลี่ยนองคความรูใหมของ

ตนเองกับผู อ่ืนเพ่ือพัฒนาเปนงานวิจัย งาน

สรางสรรคหรือเปนวัตกรรมใหมทางวิชาชีพได 

3.2.3 สามารถทําการวิจัยหรือพัฒนาความรู

หรือแนวคิดใหมในทางเวชศาสตรคลินิกสัตว

แพทยเพ่ือพัฒนาใหเปนนวัตกรรมได 

4.  ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

4.1 มีภาวะผูนํา และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการ

ขอโตแยงหรือปญหาทางวิชาการไดอยางเหมาะสม

ตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 

4.2 มีความรับผดิชอบในการดําเนินงานของตนเอง 

มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวาง

แผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพใน

การทํางานระดบัสูงได 

4.1.1 มีทักษะในการทํางานเปนกลุม เคารพ

สิทธ์ิ รับฟงควมคิดเห็น และยอมรับการมีสวน

รวมของผูรวมงานในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

4.2.1  มีความรับผิดชอบในหนาท่ีเฉพาะตัว

และสวนรวม 

4.2.2 สามารถปรับปรุงการสื่อสารหรือดาน

อ่ืนๆ ในทีมเพ่ือใหเกิดความรวมมืออยางดี 

งานสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

5. ดานทักษะ

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร ในการคิดวิเคราะห

หรือแกปญหาการปฏิบัตงานหรือปญหาทางวิชาการ

ท่ีซับซอนได 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

สื่อสารในการ แสวงหาความรูดวยตนเอง และการ

สรางสรรคผลงานทางวิชาการในรปูแบบตางๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

5.3 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการ

วิชาการ รวมถึงชุมชนท่ัวไป 

5.1.1 การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีอยางเหมาะสม

ในสถานการณการเรียนรู การแกปญหาการ

ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  

 

5.2.1 มีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการใน

รูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

5.3.1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

และถายทอดไดอยางเหมาะสม 
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6. ดานทักษะ

วิชาชีพสัตว

แพทย 

6.1 มีความสามารถทําหัตถการท่ีบงช้ี ถึงความ

ชํานาญในการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาและพยากรณ

โรค การปองกันโรค และอ่ืนๆ ตามสาขาเฉพาะท่ี

เรียน คือ ศัลยศาสตรสัตวเลี้ยง อายุรศาสตรสัตว

เลี้ยง และอายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ือง 

6.2 มีความชํานาญในการคิดวิเคราะหเชิงลึกและ

การแกปญหาสัตวปวยในคลินิกท่ีซับซอนในสาขา

เฉพาะท่ีเรียน โดยการจัดการสัตวปวยท่ีสามารถ

อธิบายไดและปฏิบัติไดดวยเหตุและผลท่ีถูกตองและ

เหมาะสมตามหลักการจัดการสัตวปวยทางเวช

ศาสตรคลินิกการสัตวแพทย 

6.3 มีความสามารถเปนนักวิจัย ในการแกไขปญหา

ทางคลินิกและสุขภาพหน่ึงเดียว (One 

Health) 

6.1.1 มีความรูและความชํานาญทางวิชาชีพ

เฉพาะสาขาท่ีเรียน 

6.1.2  สามารถทําหัตถการท่ีบงช้ีถึงความ

ชํานาญในการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาและ

พยากรณโรค การปองกันโรค และอ่ืนๆ ตาม

สาขาเฉพาะท่ีเรียน คือ ศัลยศาสตรสัตวเลี้ยง 

อายุรศาสตรสัตวเลี้ยง และอายุรศาสตรสัตว

เคี้ยวเอ้ือง 

6.1.3 มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือถูกตอบรับ

การตีพิมพซึ่ งถึงความสามารถในการเปน 

Clinical scientist ห รื อ  Basic research 

scientist ในการแกไขปญหาทางคลินิกและ

ปญหาสุขภาพหน่ึงเดียว 
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อาจารยประจําหลักสูตร 
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3.  Macotpet A, Ekkachai Pattarapanwichien E, Suksawat F. Hemostatic disorders in canine 
monocytic ehrlichiosis KKU Veterinary Journal Volume 28 Issue 1 2018 11-18. 

4.  Article writer, Top 5 Tick-borne Diseases in Southeast Asia: Global exclusive, peer 
reviewed in Clinician Brief  Aug 2017 

5. Oral presentation: Prevalence and Antibiogram  of  Salmonella Isolated from Workers 
and Pigs from Farms in Northeastern Thailand  Oral presentation at WVAC 2018 - 34th 
World Veterinary Association Congress CCIB – Centre de Convencions Internacional de 
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Siripornadulsil, Peerapol Sukon. Assessment of probiotic potential of Lactobacillus 
reuteri MD5-2 isolated from ceca of Muscovy ducks. Korean J Vet Res. 2016; 56: 1-7. 

    ประสบการณการสอนระดบัอุดมศึกษา 25 ป 
 
6. นายไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล 
     ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
     ประวัติการศึกษา 
     Ph.D. Large Animal Clinical Science (Bovine)   Michigan State University, USA        พ.ศ. 2543 
      M.S.  Large Animal Clinical Science (Bovine)   Michigan State University, USA        พ.ศ. 2538                        
      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                  พ.ศ. 2536 
      อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร สัตวแพทยสภา                พ.ศ. 2558 
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     ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัย 
1. N Suphrap, C Wachirapakorn, C Thamrongyoswittayakul, C Wongnen (2018). Effect of 

vegetable oil source supplementation on feed intake, nutrients digestibility and rumen 
biohydrogenation bacterial population in Thai Friesian dairy cows. Indian Journal of 
Animal Research. August 2019, 7, 907-912  

2. N Suphrap, C Wachirapakorn, C Thamrongyoswittayakul, C Wongnen (2019). Effects of 
vegetable oil and yeast fermented cassava pulp (YFCP) supplementation on feed 
intake, nutrient digestibility and rumen fermentation in Thai Friesian dairy cows. August 
2019, 7, 895-900 

3. จิตราภรณ เยียนเพชร, ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล, ฉลอง วชิราภากร, ปยะดา สงเสริมสกุล, นพดล สมผล
, จันทิรา วงศเณร. (2561) ประสิทธิภาพของสารดูดซับพษิจากเชื้อราตอการขจัดการปนเปอนของอะฟ
ลาทอกซิน บี 1 และการหมักในกระเพาะรูเมนในหลอดทดลอง. วารสารเกษตรพระวรุณ มกราคม-
มิถุนายน 2561, 1, 260-268 

    ประสบการณการสอนระดบัอุดมศึกษา 27 ป 
 
7. นายสุวลักษณ ศรีสุภา 
   ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
   ประวัติการศึกษา 
   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาระบบสืบพนัธุ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2553 
   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลยัขอนแกน                             พ.ศ. 2546 
   อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร สัตวแพทยสภา        พ.ศ. 2561 
   ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัย 

1.  Deesuk P, Sirisatien S, Seesupa S, Reesrikham P, Aiumlamai S Shortening of days open 
by modified Cosynch protocol in early postpartum dairy cows, KKU Vet J, 2019 29(1): 
24-33. 

2.  Keosengthong A, Kampa N, Jitpean S, Seesupa S, Kunkitti  P, Hoisang S. Incidence and 
classification of bone fracture in dogs and cats: a retrospective study at a Veterinary 
Teaching Hospital, Khon Kaen University, Thailand (2013-2016). Veterinary Integrative 
Sciences. 2019; 17(2): 127-139. 

3. Adsanychan N, Hoisang S, Seesupa S, Kampa N, Kunkitti P, Jitpean S. Bacterial isolates 
and antimicrobial susceptibility in dogs with urinarytract infection in Thailand: a 
retrospective study between 2013-2017. Veterinary Integrative Sciences. 2019; 17(1): 21-
31. 

4. Romsi P, Sapprasert W, Sriwallapanonth K, Deesuk P, Wichaiwong A,  Seesupa S, Patano 
K, Aiumlamai S. Beta-hydroxybutyrate, fat to protein ratio, ovarian activity and 
subclinical ketosis in early postpartum dairy cows in Khon Kaen province. The 20 th KKu 
Veterinary Annual international Conference (KVAC) 2019. 83-85. 

5. Adsanychan N, Kunkitti P, Hoisang S, Seesupa S, Kampa N, Jitpean S. Bacterial isolation 
from urinary tract infection and urinary tract infection associated with uroliths formation 
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in dogs: a retrospective study. 43 rd world small animal veterinary association congress 
and 9 th FASAVA congress, 25-28 September 2018. P. 697. 

6. Adsanychan N, Hoisang S, Tavichakorntrakool R, Kampa N, Kunkitti P, Seesupa S, Jitpean 
S. Bacterial Isolations and Antimicrobial Susceptibility Test in Dogs diagnosed with 
Urinary Tract Infection: a retrospective study during 2013-2017 at Veterinary Teaching 
Hospital, Khon Kaen University, Thailand. The 19th Khon Kaen Veterinary Annual 
International Conference, April 4-5, 2018, Thailand. P. 49. 

7. Keosengthong A, Kampa N, Jitpean S, Seesupa S, Kunkitti P, Hoisang S. Incidence and 
Classsification of Bone Fracture in Dogs and Cats: a retrospective study at Veterinary 
Teaching Hospital, khon Kaen, University (2013-2016). The 19th Khon Kaen Veterinary 
Annual International Conference, April 4-5, 2018, Thailand. p. 50 

8. Deesuk P, Sirisatien S, Seesupa S, Wichaiwong A, Reesrikham P, Aiumlamai S. Shortening of 
Days Open by Modified Cosynch Protocol in Early Postpartum Dairy Cows: A Preliminary 
Report. The 19th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference, April 4-5, 2018, 
Thailand. p. 115 

9. Kraojantuek C, Kantiang S, Butsat P, Patano K, Seesupa S, Aiumlamai S. The Impact of 
Foot-and-Mouth Disease on Milk Quality and Fertility on Dairy Cattle, The 19th Khon 
Kaen Veterinary Annual International Conference, April 4-5, 2018, Thailand. 

10.  Seesupa S, Aiumlamai S. The effect of subclinical laminitis on milk production in 
lactating cows. KKU Vet J 2017; 42(1): 33-52. 

11. Pilachai R, Thongdee W, Chumpol Y, Seesupa S, Schonewille JT. Effects of proportion 
of cassava and lactic acid-treated cassava in rations on rumen pH and plasma 
lipopolysaccharide-binding protein in beef cattle. Thai J Vet Med 2017, 47(2): 173-181. 

12. Direksin K, Nopwinyoowong S, Seesupa S. Influence of lavender essential oil inhalation 
on aggressive behavior of weaned pigs. J App Anim Sci 2017; 10(1): 47-56. 

13. Seesupa S, Wachirapakorn C, Aiumlamai S. Effects of induced subacute ruminal acidosis 
and laminitis on lipopolysaccharide binding protein, cortisol and progesterone levels in 
dairy heifers. Thai J Vet Med. 2017. 47(4): 501-511. 

14. Seesupa S, Kanistanon K, Pilachai R, and Aiumlamai S.  Prevalence of Subclinical 
Laminitis and Its Effects on Reproductive Performance in Lactating Cows in Thailand.  
Thai J Vet Med 2016, 46(1): 109-117. 

15. Seesupa S, Wachirapakorn C, Aiumlamai S. Increased Plasma Cortisol in Laminitis 
Heifers. Proceeding of 17th Khon Kaen University Veterinary Annual Conference; 2016 
March 24-25; Thailand. Khon Kaen: Centara Hotel Khon Kaen; 2016. p. 108 

16. Pha-obnga N, Seesupa S, Wachirapakorn C, Aiumlamai S. Effects of Dietary 
Polyunsaturated Fatty Acids from Rubber Seed Kernel on Cholesterol Levels and Estrous 
Behavior in Dairy Heifers. Proceeding of 17th Khon Kaen University Veterinary Annual Conference; 
2016 March 24-25; Thailand. Khon Kaen: Centara Hotel Khon Kaen; 2016. p. 106 

ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  16 ป 
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8. นายสมโภชน วีระกุล  
   ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
   ประวัติการศึกษา 
   Ph.D.                          Nippon Veterinary and Life Science University, Japan     พ.ศ. 2551 
   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลยัขอนแกน                     พ.ศ. 2537 
   อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร สัตวแพทยสภา        พ.ศ.2558 
 
   ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัย 
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2. Sa-ardta, P., Rinder, M., Sanyathitiseree, P., Weerakhun, S., Lertwatcharasarakul., P., 
Lorsunyaluck., Schmitz, A. and Korbel, R. 2019. First detection and characterization 
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Veterinary Microbiology. 230: 62-71 

3. Kamlangchai, P., Wiboonkullaphan, W., Kosalwathana, K., Woralar, R and 
Weerakhun, S. 2019. Study of risk factors, clinical signs and bacterial infections of 
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89-98 

4. Weerakhun, S., Sukon, Peerapol and Hatai., K. 2019. Mycobacterium marinum and 
Mycobacterium fortuitum infections in Siamese fighting fish, Betta splendens 
(Regan), in Thailand. Thai Journal of Veterinary Medicine. 49 (2): 137-145 

   ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 25 ป 
 
9. นางสาวสุปราณี  จิตรเพียร  
   ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
   ประวัติการศึกษา 
   Ph.D. Veterinary Surgery   Swedish University of Agricultureal Sciences พ.ศ. 2558 
   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลยัขอนแกน                     พ.ศ. 2542 
   อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร สัตวแพทยสภา       พ.ศ. 2559 
   ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัย 

1. Adsanychan N, Hoisang S, Seesupa S, Kampa N, Kunkitti P, Jitpean S. 2019., 
Bacterial isolates an dantimicrobial susceptibility in dogs with urinary tract 
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2. Keosengthong A, Kampa N, Jitpean S, Seesupa S, Kunkitti P, Hoisang S. 2019 
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3. Srithunyarat, T., Hagman. R., Hoglund, O.V., Olsson, U., Stridsberg, M., Jitpean, S., 
Lagerstedt, AS., Pettersson, A. 2017. Catestatin and vasostatin concentrations in 
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4. Jitpean S, Stridsberg M, Pettersson A, Hoglund OV, Holst BS, Hagman R. 2015., 
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     ประสบการณการสอนระดบัอุดมศึกษา  15 ป 
 
10. นางสาวพัชรา เผือกเทศ 
     ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
     ประวัติการศึกษา 
     Ph.D.    Molecular Microbiology  Murdoch University, Australia       พ.ศ. 2552 
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   ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
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2.  Aupanun S, Phuektes P, Poapolathep S, Alassane-Kpembi I, Oswald IP, Poapolathep A. 
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11;80(12):1839-1846. doi: 10.1292/jvms.18-0510. 

4.  Aupanun S, Phuektes P, Poapolathep S, Sutjarit S, Giorgi M, Poapolathep A. Apoptosis 
and gene expression in Jurkat human T cells and lymphoid tissues of fusarenon-X-
treated mice. Toxicon. 2016 Dec 1;123:15-24. doi:10.1016/j.toxicon.2016.10.012. 

5.  Wu KX, Phuektes P, Kumar P, Goh GY, Moreau D, Chow VT, Bard F, Chu JJ. Human 
genome-wide RNAi screen reveals host factors required for enterovirus 71 replication. 
Nat Commun. 2016 Oct 17;7:13150. doi: 10.1038/ncomms13150. 

6.  Phuektes P, Chu JJ. Reverse Genetics Approaches for Chikungunya Virus. Methods Mol 
Biol. 2016;1426:283-95. doi: 10.1007/978-1-4939-3618-2_26. 

    ประสบการณการสอนระดบัอุดมศึกษา  9 ป 
 
 
 



[-53-] 
 

11. นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน 
    ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
    ประวัติการศึกษา 
     Ph.D. Small Animal Surgery     Swedish University of Agricultureal Sciences        พ.ศ. 2560 
     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศัลยศาสตรสตัวเล็ก          จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย                 พ.ศ. 2553 
     สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)        มหาวิทยาลัยขอนแกน                        พ.ศ. 2550                       
     อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร สัตวแพทยสภา               พ.ศ. 2561 
    ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัย 
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cortisol, and pain assessments in dogs suffering from traumatic bone fractures. 
BMC Research Notes. 10(1): 129. 
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     ประสบการณการสอนระดบัอุดมศึกษา  9 ป 
 
12. นางสาวสุภัทตรา  จิตติมณี 
     ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
     ประวัติการศึกษา 
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     สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)         มหาวิทยาลยัขอนแกน    พ.ศ. 2547 
     อนุมัติบัตรสาขาพยาธิวิทยา สัตวแพทยสภา                    พ.ศ.2559 
     ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัย 
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3. Arunorat J, Charoenvisal N, Woonwong Y, Kedkovid R, Jittimanee S, 
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Thanawongnuwech R. 2016. Effcacy of Fostera  PRRS modified live virus (MLV) 
vaccination strategy against a Thai highly pathogenic porcine reproductive and 
respiratory syndrome virus (HP-PRRSV) infection. 48: 1351. dor: 10.1007/s11250-
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       ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  9 ป 
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ภาคผนวก 3 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก 4 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 

----------------------- 

เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเร่ือง
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 ประกอบ
กับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 จึงวางระเบียบไว ดังนี้  

 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2559” 
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกหลักสูตรตั้งแตป

การศึกษา 2559 เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิก 

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน 

ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “อธิการบดี”    หมายความวา     อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ”    หมายความวา  คณะ วิทยาลัย หรือสวนงานที่มี 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบด”ี    หมายความวา  คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหนา 
สวนงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

     “สาขาวิชา”    หมายความวา     สาขาวิชาของหลักสูตรระดับ 
          บัณฑิตศึกษา  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความวา   คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี 
                                                   เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับ 
        บัณฑิตศึกษา 

  “ประธานหลักสูตร”    หมายความวา   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายความวา   สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

     มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “บัณฑิตวิทยาลัย”     หมายความวา     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลยั” หมายความวา   คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                             มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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  “นักศึกษา”        หมายความวา    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
           มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัติไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี และใหอธิการบดีมี
อํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความใหยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หมวดที่  2 

ระบบการจดัการศึกษา 
 

ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี้ 
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 สวนคณะและสาขาวิชามีหนาที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวของ  
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวม เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน 

หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเก่ียวของกับหลายคณะโดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ 7 ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปนสองภาค

การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15  สัปดาห สวนภาคการศึกษาพิเศษอาจจัด
ไดตามความจําเปนของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
การศึกษาภาคปกติ 

หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออ่ืนๆ ก็ได โดยใหถือแนวทาง ดังนี้ 
ระบบไตรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 
ระบบจตุรภาค  หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 
ขอ 8 การคิดหนวยกิต  

8.1 ระบบทวิภาค  
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 

หนวยกิต 
รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี

คาเทากับ 1 หนวยกิต 
รายวิชาวิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ  

1 หนวยกิต 
รายวิชาการศึกษาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ  1 หนวยกิต 
8.2 ระบบไตรภาค 
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1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต ระบบทวิภาค 
เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตุรภาค 
1 หนวยกิต ระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิต ระบบทวิภาค 

เทียบไดกับ 3 หนวยกิต ระบบจตุรภาค 
ขอ 9 การจัดแผนการศึกษา แบงเปน ๓ ประเภทคือ 

9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร
โดย 

กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลกัสูตรโดย 

กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวา  9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 
9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร โดยความ

เห็นชอบของคณะ 
ขอ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบ

ได  
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม 

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

 
ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญ 
หรือประสิทธิภาพในทางวชิาชีพ เปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ 
และหรือการวิจัยในสาขาวชิาตางๆ ในระดับสูงกวาข้ันปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญ 
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ 
การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใชภาษาไทย 

เปนสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยก็ได 
13.2 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองคความรู และ 

เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ เพื่อมุงผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอน 
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  คณะหรือสาขาวิชาอาจดําเนินการจัดทําหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืนในลักษณะรวมแบบหลาย
ปริญญา เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตร ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังนี้ 
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา 
14.2 ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา 

                      14.3  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8  ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จ
ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 6 ปการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอ่ืน ให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 15 การประกันคุณภาพ 
                  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให
เปนไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 4 

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย  
16.1 อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และ ศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัย ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติ
หนาที่เต็มเวลา 

สําหรับอาจารยประจําที่มหาวิทยาลัยรับเขาใหมตั้งแตระเบียบนี้เร่ิมบังคับใช ตองมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

16.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ 
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว  

16.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  

16.4 อาจารยพิเศษ หมายถึง อาจารยผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา  
16.5 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้ง

ใหทําหนาที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 
16.6 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารยประจําที่คณะแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา

ดานการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
16.7 อาจารยที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับ

แตงตั้งใหรับผิดชอบกระบวนการเรียนรูเพื่อวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การ
พิจารณาเคาโครง การใหคําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.8 อาจารยที่ ป รึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา ห รือ อาจารย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่คณะแตงตั้ง เพื่อใหทําหนาที่รวมกับอาจารยที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมทั้ง
ชวยเหลือใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.9 อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับการแตงตั้งให 
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ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษารวม หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธโดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
หนาที่นั้นๆ 

16.10 อาจารยผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการตามที่กําหนดในหนาที่นั้นๆ แตเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 17 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ และอาจารยพิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 18  ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ขอ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ใหดําเนินการ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรหนึ่งๆ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดีที่ 
หลักสูตรสังกัดเปนผูแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  

19.2 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร  ทั้งนี้ อาจมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

19.3 หนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลกัสูตร 
19.3.2  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) 
 19.3.3 ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 19.3.4 ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการ
ของ 

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนา 
ขอ 20  ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลคุณภาพและการ

บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะนั้นๆ องคประกอบและอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด 
 

หมวดที่  5 
การรับเขาศึกษา 

 
ขอ 21 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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21.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
    ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
    ผู เขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเทาตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

21.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
    ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือ 
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีพื้น
ความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 22 การรับสมัคร 
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย  
ขอ 23   การรับเขาศึกษา 

การรับบุคคลใดเขาศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา ใหออกเปนประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี 
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

23.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผู 
กําหนดเงื่อนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําบณัฑิตวิทยาลัย 

23.2 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษา 
เปนกรณีพิเศษได ทั้งนี้ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เก่ียวของ 

23.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพื้นความรูไมต่ํา
กวาปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามขอ 21  เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพิเศษเฉพาะ
รายได ทั้งนี้ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เก่ียวของ 

23.4 ในกรณีที่ผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต 
แลวแตกรณี การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาข้ันใดข้ันหนึ่ง
ตามที่หลักสูตรที่เขาศึกษานั้นกําหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

23.4 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  
23.5 การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนใหเปนไปตาม 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
กรณีไมเปนไปตาม ขอ 23.1 – 23.6 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 24 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 25 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 
25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา  

หรือรับเขาเปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแตละสาขาวิชา ซ่ึงเมื่อผานการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของ
แตละสาขาวิชา จึงจะไดรับเขาเปนนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาตางๆ เพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
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25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวมเรียน คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปน 
นักศึกษาโดยไมขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การดําเนินการเก่ียวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวม
เรียนใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 

หมวดที่  6 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

 
ขอ 26 การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน 

   26.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
  26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 
  26.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
     26.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกต ิ

นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอย
กวา 9  หนวยกิต และไมมากกวา 15 หนวยกิต 

นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอย
กวา 3 หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต 

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เขาศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง
และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจ
ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ตองตอทะเบียนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กําหนด 
    26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  
    26.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาที่กําหนดในขอ 26.2 และ 26.3 จะ
กระทําไดในกรณีที่จํานวนหนวยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาที่กําหนดไวขางตน และ
จําเปนตองสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เก่ียวของ ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และ
ไดผลการเรียนตั้งแตระดับคะแนน B ข้ึนไปแลวมิได 

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 
3.00 จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนต่ํากวาระดับ
คะแนน A ได 
    26.6 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษา
ที่ลาพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    26.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชา
ที่เทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพื่อนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เก่ียวของ 

ขอ 27 เกณฑการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 28 การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวทั้งจากสถาบันการศึกษาอ่ืนและ

จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ขอ 29 การเปลี่ยนสาขาวิชา  
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา  

8 หนวยกิต มีรายวิชาที่สามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนตองได
ระดับคะแนน B ข้ึนไป หรือ S แลวแตกรณี และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป 

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
แบบ 1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษา
มาแลวไมเกิน 3 ป โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได 

การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 30 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูง
กวา หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตร
ระดับที่ต่ํากวาได ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 7 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

ขอ 31 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
31.1  การสอบรายวิชา นกัศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเวนแต 

รายวิชาที่ไดถอนโดยถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวชิาสงผลการประเมนิผลรายวิชาตามแบบฟอรมของ
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผานความเห็นชอบของสาขาวชิาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี
ที่เก่ียวของ แลวแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวชิาการทราบ ภายใน 15 วัน นบัจากวันสอบ 

31.2  การสอบประมวลความรู (Comprehensive  Examination) เปนการสอบขอเขียน 

หรือการสอบปากเปลา หรือการสอบทั้งสองแบบขางตน สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การ
สอบประกอบดวยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เก่ียวของ โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรูซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้ง 

31.3  การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาใน 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวยการตรวจอานและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมพิจารณาผลงานของ
กรรมการ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ  

31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน 

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดวย การตรวจอานและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมตัดสินผลงานของ
กรรมการ  

31.5 การสอบวัดคุณสมบัติ  เปนการสอบวัดความรูความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก 

และสาขาวิชาที่เก่ียวของ เพื่อประเมินวานักศึกษามีความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ และเปนผูมีสิทธิ์เสนอ
ขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ  ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสตูรปริญญา             
ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ตองสอบผาน โดยมีหลักเกณฑ  และแนวปฏิบัติดังนี้ 

31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา หรือทั้ง 
สองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ 

31.5.2 ใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติภาค 
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
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ในกรณีที่จําเปนอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได คณะกรรมการสอบวัด 
คุณสมบัติประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซ่ึงเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมดวย             
ไมเกิน  2 คน  ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อใหคณบดีที่หลักสูตรสังกัดเปนผูแตงตั้ง 

31.5.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
(1) นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแตภาคการศึกษาแรก 

เปนตนไป 
(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงคจะขอเปลี่ยน

ระดับการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ไดลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ประเมินผลเปน A B+ B C+ C D+ D F มาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ภาคสุดทายกอนการสอบวัดคุณสมบัติไมต่ํา 3.5 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มี
ผลงานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธอันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนวิทยานิพนธในระดับดุษฎีบัณฑิตไดทั้งนี้โดยไดรับ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด 

31.5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ  ใหเปนสัญลักษณ  S หมายถึง สอบผาน 
 หรือ U หมายถึง สอบไมผาน ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบตอคณะ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการและ
บัณฑิตวิทยาลัย  ผาน  หัวหนาสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร  ภายใน  15 วัน  นับจากวันสอบ 

31.5.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผานแลว จะเรียกวา นักศึกษาปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิตมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได 

31.5.6 นักศึกษา ตามขอ 31.5.3 (1) ที่สอบวัดคุณสมบัติคร้ังแรกไมผาน 
สามารถขอสอบไดอีก 1 คร้ัง และตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดภายใน 2 ปการศึกษา นับตั้งแตลงทะเบียน รายวิชา
วิทยานิพนธ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติคร้ังที่สองแลวไมผาน จะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ขอ 55.8 เวนแตไดรับอนุมัติใหเปลี่ยน
ระดับการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

31.5.7 นักศึกษาตามขอ 31.5.3 (2) ที่สอบวัดคุณสมบัติคร้ังที่สองแลวไมผาน  
จะยังคงมีสภาพเปนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตอไป 

31.6  การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตร 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป โดยเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 32 การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรูความสามารถทาง

ภาษาตางประเทศ ตามขอ 31.2, 31.5, 31.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

ขอ 33 การลงโทษนักศึกษาที่ทําการทุจริตทางวิชาการใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วา
ดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1365/2550 เร่ือง แนวปฏิบัติและ
เกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทําทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือขอบังคับและ
ประกาศที่ปรับปรุงใหม 

ขอ 34 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ยกเวนรายวิชา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหมีการประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา 
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ขอ 35 การประเมินผลรายวิชา ใหกําหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ ซึ่งมีความหมาย และคาคะแนนดังนี้ 
ระดับคะแนน       ความหมาย                                คาคะแนนตอหนวยกิต 

A  ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม (Excellent)                 4.0 
B+  ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)                  3.5 
B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)                  3.0 
C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)  2.5 
C  ผลการประเมินข้ันพอใช (Fair)    2.0 
D+  ผลการประเมินข้ันออน (Poor)    1.5 
D  ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)    1.0 
F  ผลการประเมินข้ันตก (Failed)    0   

สัญลักษณ        ความหมาย                                 
I  การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชสําหรับรายวิชาที่มีคาคะแนน 
  ในกรณีนักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยเหตุสุดวิสัย 

โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะตองระบุสาเหตุของการใหสัญลักษณ I 
และแจงใหนักศึกษาทราบภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการประเมินและ
การแก สัญลักษณ I ใหดําเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น จะ
เปลี่ยน สัญลักษณ เปน F เวนแตในกรณีที่จําเปนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และใหคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมี
อํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ทราบลวงหนา 

S ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน  
    โดยไมนับหนวยกิต (Audit)  

U ผลการศึกษายังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน 
    โดยไมนับหนวยกิต  

W  ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนหรือ
ใชในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีที่นักศึกษา
ถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

ขอ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ 
ใหเปนดังนี้ 

 S (Satisfactory)  หมายความวา  สอบผาน 
 U (Unsatisfactory)   หมายความวา   สอบไมผาน 
 การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกิน ๒ คร้ัง ในแตละหลักสูตร 

สําหรับการสอบภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนคร้ังที่สอบ 
ขอ 37 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวิชาบังคับถือวาต่ํากวา 

มาตรฐาน ใหลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
ขอ 38 การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

38.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวา 1 คร้ัง ใหนับจํานวนหนวยกิต ตาม 
หลักสูตรในวิชานั้นเพียงคร้ังเดียว 

38.2 ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณ 
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จากทุกรายวิชาที่มีคาคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 คร้ัง ใหนําจํานวนหนวยกิตและ
คาคะแนนที่ไดทุกคร้ังไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหารถึงทศนิยม 
4 ตําแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีคาตั้งแต 5 ข้ึนไป ตั้งแตตําแหนงที่ 4 เพื่อใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง 
 

หมวดที่  8 
การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

 
ขอ 39 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ

ตามที่ แตละหลักสูตรกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้   
หลักเกณฑอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 40 การเสนออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ 
40.1 ปริญญาโทตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 1 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ 
40.2 ปริญญาเอกตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 2 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

ขอ 41 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ใหมีอาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย
ที่ปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณี ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี) 

ขอ 42 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
42.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทําใน 

ทุกภาคการศึกษา โดยผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่เก่ียวของ 
42.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนาใน 

การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการประจําคณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

42.3 ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ 
หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมิน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น แตทั้งนี้
ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิตที่ไดในภาค
การศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ และ 
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

42.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผล 
ความกาวหนาเปน S เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูนั้น
ไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเร่ืองวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอคณบดี
เพื่อหาขอยุต ิ

ขอ 43 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินจํานวน                   
หนวยกิตจากหัวขอเดิม ที่สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ผานในหัวขอเดิม ทั้งนี้
ใหนับจํานวนหนวยกิต ดังกลาว เปนจํานวนหนวยกิตที่ผานไดสัญลักษณ S ซ่ึงสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอม
ทั้งใหคณะแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 
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ขอ 44  การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
44.1 การดําเนินการสอบวิทยานพินธหรือการศึกษาอิสระ ตองสอบภายในเวลา 45 วัน 

หลังจากที่นักศึกษาผานการประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต รายวิชา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ  
 ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาคร้ังสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและได
สัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารยที่ปรึกษาตอง
เสนอใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งใหเสนอวันที่จะทําการสอบไปพรอมกันดวย 

ในกรณีที่ไมสามารถดาํเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ใน
การประเมินคร้ังสุดทายเปนโมฆะ 

44.2 การสอบวิทยานิพนธ  
44.2.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอ 
และตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขา
ฟงถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมให
ดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 

44.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามที่กําหนด  
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตองกําหนดวันสอบคร้ังใหมใหมี
เวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจอานวิทยานิพนธได  

44.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผล 
โดยใหนับ (คณะ) อาจารยที่ปรึกษาเปน 1 อาจารยประจําหลักสูตรเปน 1 และผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน 1  และ
ใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

44.3 การสอบการศึกษาอิสระ  
44.3.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟง 
การนําเสนอและตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอํานาจ ในการอนญุาตหรือไมอนุญาตใหผู 
เขาฟงถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวของกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมให
ดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 

44.3.3 ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามที่กําหนดตาม 
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตองกําหนดวันสอบคร้ังใหมใหมีเวลา
พอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจอานการศึกษาอิสระได  



[-70-] 
 

44.3.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย
ที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 1 และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

การสอบตามนัยน้ีจะสอบไดไมเกิน  2 คร้ัง 
ขอ 45 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดยใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

แบงเปน 4 ระดับคือ 
Excellent    หมายความวา ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม  
Good หมายความวา ผลการประเมินข้ันด ี 
Pass  หมายความวา ผลการประเมินข้ันผาน 
Fail  หมายความวา ผลการประเมินข้ันตก  

ขอ 46 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบ
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการแจงผลไดภายในวนัที่กําหนด ถือวาการสอบคร้ังนั้นเปน
โมฆะ  

46.1  ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไข พรอมทั้ง 
มีการอธิบายชี้แจงใหผูเขาสอบรับทราบ ทั้งนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบภายใน 
45 วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานในการสอบคร้ังนั้น     
                ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลข้ันสุดทายตอคณบดี 

46.2  กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดย 
บันทึกเปนลายลักษณอักษร รายงานตอคณบดีภายใน  3  วันทําการถัดจากวันสอบใหคณะแจงผลการสอบให                      
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

ขอ 47 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบคร้ังนั้น 
ขอ 48 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไมผานตามขอ 46.2  มีสิทธิยื่นขอสอบคร้ังที่ 2 

ไดภายใน 15 วันหลังวันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
ในกรณีที่ไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 46.1 ใหยื่นขอสอบคร้ังที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบ

กําหนดการแกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข  
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด หากไม

ดําเนินการตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
การใหโอกาสสอบคร้ังที่ 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ 

หลักเกณฑที่กําหนดไวที่อ่ืนแตอยางใด 
ขอ 49 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ 

49.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระใหเปนไปตามที ่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

49.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวนลักษณะ 
และระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

49.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระเปนของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน นักศึกษาและ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเร่ืองนั้นๆ สามารถ
นําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอ่ืน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

กรณีที่การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเก่ียวกับลิขสิทธิ์หรือ 
สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ 
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หมวดที่  9 
การสําเร็จการศึกษา 

 
ขอ 50 การสําเร็จการศึกษา 
ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และใหถือวันที่ไดรับอนุมัตินั้นเปนวันสําเร็จ

การศึกษา และนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
50.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

50.1.1 สอบไดจาํนวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
50.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00 

50.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
50.2.1 มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศของ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา 

ข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพ  

50.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ได 
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ไดมาตรฐาน 

50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนน 
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00  พรอมทั้งเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่ที่มี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ไดมาตรฐาน 

50.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
50.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศตาม 

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
50.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination)  
50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน 

สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการ
ตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เร่ือง และวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพอีก 1 เร่ือง  

50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามทีกํ่าหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ย 
สะสมไมต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาที่ไมต่ํากวาขอ 50.2 หรือ ขอ  
50.3 แลวแตกรณีได 
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ขอ 51 การขออนุมัติปริญญา 
51.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานง

ขอสําเร็จการศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษานั้น 
51.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

 ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
51.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 50 
51.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง  ๆหรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
51.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 
51.2.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 ที่จัดทําตามรูปแบบและจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
51.2.5 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภา 

มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 52 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผู

หนึ่งผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 53 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวทิยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จ 
การศึกษาผูหนึ่งผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี้ 

53.1 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา 
หรือผูสําเร็จการศึกษา ของหลักสูตรที่ตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 21  หรือ ขอ 50  แหงระเบียบนี้ การเพิกถอนปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 

53.2 วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เปนองคประกอบสาํคัญตอ 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ลอกเลียนงานผู อ่ืน หรือดัดแปลงขอมูลที่ไมเปน
ขอเท็จจริง  หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิไดกระทําดวยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให
มีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 

53.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอ 
ศักดิ์ศรีแหงปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ใหมี
ผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 
 

หมวดที่ 10 
สถานภาพของนักศึกษา 

 
ขอ 54 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 

54.1 นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะที่เก่ียวของ โดยผานการพิจารณาของ 
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพื่อเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัติ 

54.2 การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากไดลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค 

การศึกษา ตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาในแตละภาคการศึกษากําหนด และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาค
การศึกษานั้นเรียบรอยแลว แต ภายหลัง มีความประสงคขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ตองยื่นคํารอง
และไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา กอนการสอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไม
นอยกวา 2  สัปดาห ยกเวนกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บปวยใหอยูในดุลยพินิจของคณะ  
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การลาพักการศึกษา ในกรณีที่ไดลงทะเบียนรายวิชาแลว จะไดสัญลักษณ  W และ
นักศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไมไดลงทะเบียนรายวิชา ใหยื่นคํารองผาน 
กระบวนการ หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษากําหนด นักศึกษาตอง
ชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

54.3 การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับ 
เวลาการลาพักการศึกษา ใหนับรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลา
พักการศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

54.4 นักศึกษาใหมที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไมมีสิทธิลาพัก 
การศึกษา ยกเวน มีเหตุจําเปนสุดวิสัยหรือเจ็บปวย 

54.5 นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะที่เก่ียวของ 
โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ประธาน
หลักสูตร และคณบดีเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 55 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

55.1 ตาย 
55.2 ลาออกและไดรับอนุมัติแลว 
55.3 สําเร็จการศึกษา 
55.4 มหาวิทยาลัยสั่งใหออก อันเนื่องมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระ 

คาธรรมเนียมการศึกษา 
55.5 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินก่ึงหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนใน 

หลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50 
55.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินก่ึงหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนน 

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 
55.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกันโดย 

ไดสัญลักษณ S เปน 0  ติดตอกัน 2  ภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากได S เปน 0  กอนและหลังการลาพักการศึกษา ถือวา              
เปนการได สัญลักษณ S เปน  0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา 

55.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัด 
คุณสมบัติคร้ังที่สองไมผาน 

55.9 หลังการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ คร้ังที่ 1 ไมผาน หากไมดําเนินการและ/หรือสอบ 
วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระคร้ังที่ 2 ตามระยะเวลาที่กําหนด  

55.10 ใชเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว 
55.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด 
55.12 ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทํา 

โดยประมาท 
55.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 

ขอ 56 การขอกลับเขาเปนนักศึกษา  
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 55.2 55.4  อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 57 หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันที่              

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ใหใชเกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน               
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วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ทั้งนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน 5 
ป นับจากการปรับปรุงคร้ังสุดทาย หรือเปดสอนคร้ังแรกของหลักสูตรนั้นๆ แลวแตกรณี 
 

หมวดที่  11 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 58 บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑอันเก่ียวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มี

อยูกอนระเบียบนี้มีผลบังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบ
นี้  ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบนี้ 
    
    ประกาศ  ณ  วันที่ 5  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

 
(ลงชื่อ)      ณรงคชัย อัครเศรณี 

       (นายณรงคชัย อัครเศรณี) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวก 5 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  

(ฉบับท่ี 23/2560) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก 6 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียน 

ขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 7 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 946/2550) เรื่อง แนวปฏบิัติในการขออุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธหรอืการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวก 7 
ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 946/2550) 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการขออุทธรณผลการสอบ 
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวก 8 
องคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระบบการประเมนิผล 
การจัดการหลักสตูร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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องคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระบบการ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

๑. อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  

√ √ √ √ √ 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.๓  อยางนอยกอนการเปดสอน

ในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ   

    มคอ.๕  ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ    

    มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน    

   ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. ๓ อยางนอยรอยละ ๒๕    

   ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

๗. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ 

   การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ  

   ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗   ปที่แลว 

- √ √ √ √ 

๘. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ หรือ 

   คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ  

   และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

√ √ √ √ √ 

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    

      ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา 

      รอยละ ๕๐ ตอป 

√ √ √ √ √ 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิต 

      ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕    

      จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  √ √ √ 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  เฉล่ียไมนอยกวา 

๓.๕  จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - √ √ √ 

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ ๑-๕) มีผลดําเนินการ
บรรลุตามเปาหมาย และมีจาํนวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจาํนวนตัว
บงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป  
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ภาคผนวก 9 

เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยประจําบาน
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 

การสัตวแพทย สาขาศัลยศาสตร 
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ภาคผนวก 10 
เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยประจําบาน

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย สาขาอายุรศาสตร 
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