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หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสัตวแพทยศาสตร 
 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

ภาษาไทย:       หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ:   Doctor of Veterinary Medicine Programme 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
ชื่อยอ (ภาษาไทย): สพ.บ. 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Veterinary Medicine 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ): D.V.M. 

3. วิชาเอก 
ไมม ี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
246 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
5.2 ภาษาทีใ่ช 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยเปนอยางดี 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอืน่ 

     - 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว (และมีขอยกเวนเปนไปตาม หมวดที่ 5) 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่   ……….

วันที่………………… 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่………………วันที่………………………………………. 
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1ปการศึกษา 2555 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา2558 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพสัตว เชน นายสัตวแพทยประจําสถานประกอบการ
รักษาสัตว หนวยชันสูตรโรคสัตว หนวยสงเสริมการเล้ียงสัตวรวมทั้งอาชีพที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพสัตว 
เชน ธุรกิจอาหารสัตว ยาสัตว วัคซีน และเครื่องมือ เปนตน อาชีพที่เกี่ยวของกับการแปรรูปหรือควบคุม
ผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือเปนอาหาร โรคระบาดจากสัตวสูคนรวมทั้งการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไป 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตร 
นายชูชาติกมลเลิศ  346030045xxxx รองศาสตราจารย น.บ., สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
นายปรีณัน จิตะสมบัติ  310200186 xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (ศัลยศาสตร) 
นางสาวประภาพรตั้งธนธานิช 310150190 xxxx ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เกียรตินิยม),สพ.บ.(เกียรตินิยม), 
          วท.ม. (สรีรวิทยา), Ph.D. (Physiology) 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน ฟารมสัตว คลินิกและโรงพยาบาลสัตว บริษัทยาและอาหารสัตว 

และหนวยงานของรัฐ ที่รวมในการเรียนการสอนทั้งในรายวิชาปฏิบัติ และในรายวิชาสหกิจศึกษา 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีผลผลิตดานเกษตรกรรมและปศุสัตวเปนสินคาสงออกที่สําคัญที่เปน

รายไดหลักของประเทศ คุณภาพของสินคาที่สงออกหรือบริโภคภายในประเทศเปนส่ิงที่ผูบริโภคใหความสําคัญ
และเปนปจจัยในการพิจารณาเลือกซ้ือ แตปญหาที่มักพบในกระบวนการผลิตและการเลี้ยงสัตว คือ สัตวติด
โรค เกิดการระบาดของโรคในสัตวเลี้ยงหรือปศุสัตวที่สามารถติดตอสูคนได และคุณภาพซากต่ํา ทําใหตองมี
การกําจัดสัตวทิ้ง บางครั้งมีการกีดกันสินคาสงออก หรือทําใหสินคามีการปนเปอน ในกระบวนการผลิตหรือ
การควบคุมปองกันโรคนายสัตวแพทยเปนผูมีบทบาทสําคัญที่สามารถชวยแกปญหาเหลาน้ีไดนอกจากนั้น การ
ขยายตัวและเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมืองมากขึ้น ทําใหการเลี้ยงสัตวเล้ียงเปนเพื่อนเชน สุนัข แมว รวมทั้งสัตว
เล้ียงชนิดพิเศษ มีจํานวนเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 15 ในปจจุบัน   

การผลิตบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร จําเปนตองมีการวางแผนและปรับปรุงหลักสูตร โดยคํานึงถึง
ปญหา ความตองการของชุมชนและผูบริโภค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อให
ไดบัณฑิตสตัวแพทยทีต่รงตามความตองการของสังคม มีความรูความสามารถ มีคุณภาพ และสามารถใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยแกไขปญหาในทุกบริบทของการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจได 

11.2สถานการณหรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมมีผลกระทบตอการเลี้ยงสัตว การจัดการ การ

ดูแลสุขภาพสัตว รวมถึงสวัสดิภาพของสัตวการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เกิดขึ้นตลอดเวลาทําใหความคาดหวังของ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในสาขาวิชาชีพสัตวแพทยของสังคมสูงขึ้น ดังน้ันสถานการณและการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมเปนส่ิงสําคัญที่ตองนํามาพิจารณาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหสอดคลอง
กับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม และไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมตรงกับ
ความตองการของสังคม 

การเจริญเติบโตในยุคโลกาภิวัฒน ทําใหประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเชียน มีการ
แลกเปลี่ยน ทางการศึกษา วิชาการ วัฒนธรรม รวมทั้งการประกอบอาชีพ  
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12 ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกิจของสถาบัน 
12.1การพัฒนาหลักสตูร 
คณะสัตวแพทยศาสตรตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการผลิต พัฒนาและ

เพ่ิมพูนความรูความสามารถของบุคลากรสาขาวิชาชีพสัตวแพทย ใหมีความรู ความสามารถ ในการแกไข
ปญหา สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตวและความเปนอยูของสังคมใหดีขึ้นได หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตที่ตั้งข้ึนและมีการพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอดนี้ เปนหลักสูตรที่เกิดจากความรวมมือของทุกภาควิชา
ของคณะสัตวแพทยศาสตรเองและคณะอ่ืนๆในสถาบัน รวมถึงหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของจากภายนอกสถาบัน
ที่มาบูรณาการการเรียนการสอนรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทยที่มคีวามรูความสามารถ 
และมีทักษะในการลงมือปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห วิจัย มีความเปนสากลและชวยพัฒนา
ประเทศในดานสุขภาพสัตว การเลี้ยงและผลิตสัตว ทั้งน้ีคณะฯมีความพรอมทั้งดานคณาจารยและอุปกรณ
เครื่องมือที่เก่ียวของกับการศึกษา มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
จึงมุงเนนใหนักศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรูความเขาใจในทฤษฎีและมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาชุมชนและประเทศได เปนที่ยอมรับและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในดาน
ตางๆไดเชนกัน 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายที่จะพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ เปนศูนยกลางของแหลง
ความรูและขอมูลการวิจัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและภูมิภาคอาเชียน ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญและ
วิธีการวิจัยหาความรูเพ่ิมเติมไดในอนาคต คณะสัตวแพทยศาสตร มีพันธกิจที่สอดคลองกับสถาบัน โดย
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มคีวามรูความสามารถและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มุงเนนการพัฒนาคนและพัฒนางานใหเปนศูนยกลางของความเปนเลิศในสาขาวิชาสัตว
แพทยศาสตร การเรียนการสอนในหลักสูตรน้ีจึงชวยสนับสนุนพันธกิจของสถาบันและสงเสริมใหเกิด
ความกาวหนา เกิดการพัฒนาและเกิดความรอบรูในสาขา สามารถเชื่อมโยงความรูและนํามาประยุกตใชพัฒนา
ประเทศและเปนขุมปญญาดานสุขภาพและสุขอนามัยของภูมิภาคอาเชียน 
13 ความสัมพันธ (ถามี) กบัหลักสูตรอืน่ ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1การบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีสํานักวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งทําหนาที่บริหารการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะทําการประสานงานกับคณะในแตละภาคการศึกษา เพื่อการจัดการเรียน
การสอนจัดการสอบและการประเมินผลการศึกษา สวนรายวิชาพ้ืนฐานทางวิชาชีพที่จัดการเรียนการ
สอนโดยคณะวิทยาศาสตร และเกษตรศาสตร จะมีคณะกรรมการประจําคณะดังกลาวทําหนาที่
ประสานงานกับงานบริการการศึกษา ของคณะ 
 สําหรับรายวิชาเลือกเสรีที่คณะเปดใหกับนักศึกษาสัตวแพทยเองและนักศึกษาคณะอ่ืน กรรมการ
วิชาการประจําคณะ โดยรองคณบดีฝายวิชาการจะทําการพิจารณา การเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอนและการสอบจะดําเนินการโดยฝายบริการการศึกษา 
 
13.2รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปดสอนโดยสํานกัวิชาศึกษาทั่วไป   30 หนวยกิต 
000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
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000 102  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1   3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I 
000 103  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2   3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II 
000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ   3(3-0-6) 
  Information Literacy Skill 
000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม  3(3-0-6) 
  Fundamental Rights and Civil Society 
000 145 ภาวะผูนําและการบริหาร   3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
000 146  ความสุขของชีวิต    3(3-0-6) 
  Happiness Life 
000 153 ภูมิปญญาทองถิ่น    3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
000 156 พหุวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6) 
  Critical Thinking and Problem Solving 
13.3 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและคณะเกษตรศาสตร31 หนวยกิต 
137 101 หลักการผลิตสัตว    4(3-3-7) 
  Principles of Animal Production 
137 342 อาหารและการใหอาหารสัตวเล้ียง  3(3-0-6) 

   Livestock Feed and Feeding 
137 451 การปรับปรุงพันธุสัตวสําหรับสัตวแพทย 3(3-0-6) 
  Animal Breeding and Improvement 
311 101 ชีววิทยา 1     3(3-0-6) 
  Biology I 
311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1   1(0-3-2) 
  Biology Laboratory I 
311 244 พันธุศาสตรเบื้องตน    3(3-0-6) 
  Elementary Genetics 
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory 
312 108 เคมีหลักมูล     3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry 
312 112 เคมีอินทรียพื้นฐาน    3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry 
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312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน  1(0-3-2) 
  Basic Organic Chemistry Laboratory 
316 204 สถิติเบื้องตน     3(3-0-6) 
  Elementary Statistics 
318 305 ชีวเคมี      3(3-0-6) 
  Biochemistry 
 

13.4รายวิชาเลือกเสรี ที่เปดใหนกัศึกษาหลักสูตรอื่นสมัครเรียนได 
 716 103 การจัดการสัตวฟนแทะและกระตาย 2(2-0-4) 
   Rodentia and Lagomorpha Management 
 717 106  การจัดการสัตวเล้ียงชนิดพิเศษ  2(2-0-4) 
   Exotic Pets Management 
 717 101  ธุรกิจปลาสวยงาม    2(2-0-4) 
   Exotic pets management 
 716 102  ธุรกิจอาหารสัตวและเวชภัณฑสัตว  2(2-0-4) 
   Business for pet entrepreneur 
 

หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถปุระสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มุงผลิต

บัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถในระดับสากลมีทักษะและประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ
พรอมสําหรับการทํางาน ในดานการดูแลรักษาสุขภาพสัตวและผลิตภัณฑของสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเทศไทย และอาเชียน ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาการและวิชาชีพเขาใจในสถานการณ
ของโลกและสังคมที่มีความแตกตางหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของ
สังคมและตลาดงานปจจุบันมีการประสานงานและประยุกตวิชาการสัตวแพทยกับวิชาการแขนงอื่นๆเพื่อยัง
ประโยชนสูงสุดตอสุขภาพสัตวและสิ่งแวดลอม 

1.2 วัตถุประสงค 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีวัตถปุระสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี

คุณสมบัติดังนี้ 
1.2.1. มีวินัย ซ่ือสัตย สํานึกและปฏิบัติตนดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในบริบททางวิชาการ

ในวิชาชีพการสัตวแพทยและสังคม เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 
1.2.2. มีความรูในศาสตรทางดานสัตวแพทย ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติตามที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพการสัตวแพทย รวมทั้งศาสตรที่เกี่ยวของ  
1.2.3. สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ ประมวลขอมูลและประยุกตความรูความเขาใจใน

ทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรเพื่อใชในการปฏิบัติทางวิชาชีพการสัตว
แพทย โดยมีการพัฒนามาตรฐานการทํางานและความรูของตนเอง 

1.2.4. มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูอื่น รวมทั้งมีภาวะผูนําและผูรวมงานที่ดีในการทํางานเปนทีม 
1.2.5. มีความรับผิดชอบตอหนาที่และการทํางานในทางวิชาชีพการสัตวแพทย สังคมและประเทศชาติ 
1.2.6. สามารถประยุกตใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อวิเคราะห แปลผล และถายทอดขอมูล 



  มคอ. 2 สพ.มข. 

6 
 

รวมทั้งเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
1.2.7. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่ใชโดยสากลอยางนอย ๑ ภาษา ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
1.2.8. สามารถประยุกตใชความรูพื้นฐานและความรูทางวิชาชีพการสัตวแพทย รวมทั้งสามารถทํา

หัตถการทางดานสัตวแพทย ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยขั้นพื้นฐานไดตามที่กําหนดไวใน
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย 

1.2.9. มีประสบการณการเรียนรูและการปฏิบัติงาน ที่จะสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพใน
สถานการณตางๆได 

1.2.10. มีความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 
 พัฒนาและอนุมัติหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป 
 ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
- แผนสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

- กําหนดรายวิชาที่สอนโดยใช
ภาษาอังกฤษ 
- เพิ่มการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษในรายวิชาตางๆ 

- จํานวนรายวิชาที่สอนโดยใช
ภาษาอังกฤษ 
- แผนการสอนและการประเมินผล 

- แผนสงเสริมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง และการใช
งานวิจัยเปนฐาน 

- กําหนด/เพิ่ม รูปแบบของกิจกรรมใน
รายวิชาปฏิบัติและคลินิกปฏิบัติ ใน
ลักษณะการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียน
เปนศูนยกลาง 
 
- กําหนดระดับการเรียนรูโดยใช
งานวิจัยเปนฐานในรายวิชาตางๆของ
หลักสูตร 

- จํานวนรายวิชาที่มรีะดับการเรียนการ
สอนโดยใชงานวิจัยเปนฐานในระดับสูง 
- แผนการสอนและการประเมินผล 
 
 
- แผนการสอนและการประเมินผล 

- แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะปฏิบัติ
พรอมที่จะเขาสูวิชาชีพ 

- กําหนดรายวิชาและปรับปรุงเนือ้หา 
รวมทั้งการประเมินผล ที่สอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพสตัวแพทย 
(หมวดที่ 1) 
 
- ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
รายวิชาฝกงาน ปฏิบัติคลินิกปฏิบตัิ 
และสหกิจศึกษา ที่สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานวิชาชพีสัตวแพทย  

- แผนการสอนและการประเมินผล 
 
 
 
 
- แผนการสอนและการประเมินผล 

- แผนการพัฒนาทักษะการสอน/ 
การประเมินผลของอาจารยตามผล 
การเรียนรูทั้ง 6 ดาน 

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยท่ี
เนนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะหและ
การสื่อสาร และทักษะการปฎิบัติทาง
วิชาชีพ 

- จํานวนโครงการการพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผลของอาจารย
ตามผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
ทักษะการสอนของอาจารยที่มุงผลการ
เรียนรูทั้ง 6ดาน 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศกึษา การดาํเนินการ และโครงสรางของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศกึษา 
 1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 ขอ 6 (ภาคผนวก 3)หรือระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม 
 1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดรูอน 

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ทั้งน้ีเปนไปตามแนวปฏิบตัิในการเปดรายวิชาและการจัดการศึกษาภาคฤดู
รอนของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมม ี
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

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

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เนนวิทยาศาสตรและคณิต

ศาสตร  หรือ 
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร  
2.2.3 ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคตดิตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 2.3 ปญหาของนกัศึกษาแรกเขา 
ไมม ี

 2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
ไมม ี

 

 2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 6ป 
 

จํานวน
นักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ 
วุฒิ ม6 ม6 ตรี ม6 ม6 ตรี ม6 ม6 ตรี ม6 ม6 ตรี ม6 ม6 ตรี ม6 ม6 ตรี 

ชั้นปท่ี 1 50 35 10 50 35 10 50 35 10 50 35 10 50 35 10 50 35 10 
ชั้นปท่ี 2 - - - 50 35 10 50 35 10 50 35 10 50 35 10 50 35 10 
ชั้นปท่ี 3 - - - - - - 50 35 10 50 35 10 50 35 10 50 35 10 
ชั้นปท่ี 4 - - - - - - - - - 50 35 10 50 35 10 50 35 10 
ชั้นปท่ี 5 - - - - - - - - - - - - 50 35 10 50 35 10 
ชั้นปท่ี 6 - - - - - - - - - - - - - - - 50 35 10 

รวม 
50 45 100 90 150 135 200 180 250 225 300 270 

95 190 285 380 475 570 
คาดวาจะ

สําเร็จ
การศึกษา 

- - - - - 95 



  มคอ. 2 สพ.มข. 

8 
 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
ประมาณการรายรบั ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
คาธรรมเนียม
การศึกษา 

1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 7,200,000 8,640,000 

งบประมาณแผนดิน 4,160,000 4,020,000 3,880,000 3,440,000 3,100,000 2,760,000 
       

รวมรายรบั 5,600,000 6,900,000 8,200,000 9,200,000 10,300,000 11,400,000 

 

ประมาณการ
รายจาย 

ปงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

งบใชสอย ตอบแทน
และวัสดุ 

2,000,000 2,700,000 3,300,000 3,700,000 4,200,000 4,700,000 

งบครุภัณฑ 2,000,000 2,000,000 2,300,000 2,500,000 2,900,000 3,200,000 
งบดําเนินการ 
(พัฒนาการเรียนการ
สอน พัฒนา
นักศึกษา ทุนฯลฯ) 

1,600,000 2,200,000 2,600,000 3,000,000 3,200,000 3,500,000 

รวมรายจาย 5,600,000 6,900,000 8,200,000 9,200,000 10,300,000 11,400,000 
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร =   860,000บาท 

 2.7 ระบบการศกึษา 
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน  

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
      2.8.1 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) (ภาคผนวก 5) วาดวย การ
เทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบและระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2541(ภาคผนวก 6) 
      2.8.2 และเปนไปตามประกาศสัตวแพทยสภา 7/2552 (ภาคผนวก 12)หลักเกณฑวาดวยการ
พิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร ขอที่ 4 ในกรณีที่รับนักศึกษาคุณวุฒิสูงกวาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระเบียบเพ่ิมเติม/ที่จะที่ปรับปรุงใหม 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 246 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลกัสูตร 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 246 หนวยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 210 หนวยกิต 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หนวยกิต 
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- วิชาชีพ 
 - วิชาบังคับ  
 - วิชาบังคับเลือก 

176 
173 
3 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หนวยกิต 
 กลุมวิชาการสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง   9หนวยกิต 
000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 
000 102  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1      3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I 
000 103  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2      3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II 
*000 160 วิชาคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Basic Computer and Information Technology 
หมายเหตุ  สําหรับกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งตามเกณฑทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดไว 12 หนวยกิตในหลักสูตรมี
เพียง 9 หนวยกิต อีก 3 หนวยกิตบรรจุไวในรายวิชา 710 591 สัมมนาทางสัตวแพทย และ 710 594 ปริญญา
นิพนธทางสัตวแพทย โดยจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ มีการเขียนและเสนอรายงานเปนภาษาอังกฤษ
ดวย 

 กลุมความคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ   6หนวยกิต 
000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ      3(3-0-6) 
  Information Literacy Skill 
000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา    3(3-0-6) 
  Critical Thinking and Problem Solving 
 กลุมคุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม  6 หนวยกิต 
000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม     3(3-0-6) 
  Fundamental Rights and Civil Society 
000 146  ความสุขของชีวิต       3(3-0-6) 
  Happiness Life 
 กลุมวัฒนธรรมและภูมิปญญา     6 หนวยกิต 
000 153 ภูมิปญญาทองถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
000 156 พหุวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 กลุมความรอบรูและการปรับตัวในยุกตโลกาภิวัตน  3 หนวยกิต   
000 145 ภาวะผูนําและการบริหาร      3(3-0-6) 
  Leadership and Management 

 
*รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning ของ
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มหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ไมมีการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ     210 หนวยกิต 
 

(1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพี    34 หนวยกิต 
137 101 หลักการผลิตสัตว      4(3-3-7) 
  Principles of Animal Production 
137 342 อาหารและการใหอาหารสัตวเล้ียง    3(3-0-6) 
  Livestock Feed and Feeding 
137 451 การปรับปรุงพันธุสัตว สําหรับสัตวแพทย   3(3-0-6) 
  Animal Breeding and Improvement for Veterinary Medicine 
311 101 ชีววิทยา 1       3(3-0-6) 
  Biology  I 
311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1     1(0-3-2) 
  Biology Laboratory  I  
311 244 พันธุศาสตรเบื้องตน      3(3-0-6) 
  Elementary Genetics 
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป      1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory  
312 108 เคมีหลักมูล       3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry   
312 112 เคมีอินทรียพื้นฐาน      3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry 
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน    1(0-3-2) 
  Basic Organic ChemistryLaboratory 
316 204 สถิติเบื้องตน       3(3-0-6) 
  Elementary Statistics 
318 305 ชีวเคมี        3(3-0-6) 
  Biochemistry             
710 501 ชีวสถิติทางสัตวแพทย     3(3-0-6) 
  Veterinary Biostatistics 
 

(2) กลุมวิชาชีพ      176 หนวยกิต 
 วิชาบังคับ       173 หนวยกิต 
710 531 คลินิกปฏิบัติดานสัตวเล็ก 1     3(0-6-3) 
  Clinical Practice in Small Animals I 
710 532 คลินิกปฏิบัติทางดานสัตวเคี้ยวเอ้ือง 1   2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Ruminants I 
710 533 คลินิกปฏิบัติดานสัตวปก 1     2(0-4-2) 
  Clinical Practice in PoultryI 
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710 534 คลินิกปฏิบัติดานสุกร1     2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Swine I 
710 535 คลินิกปฏิบัติดานมา 1     2(0-4-2) 
  Clinical Practice in HorsesI 
710 536 คลินิกปฏิบัติดานสัตวน้ําและสัตวปา 1   2(0-4-2) 
  Clinical Practice in AquaticAnimals and Wildlife 1 
710 591 สัมมนาทางสัตวแพทย     1(1-0-2) 
  Seminar in Veterinary Medicine 
710 594 ปริญญานิพนธทางสัตวแพทย    2(1-2-3) 
  Veterinary Thesis 
710 631 คลินิกปฏิบัติดานสัตวเล็ก 2     6(0-12-6) 
  Clinical Practice in Small AnimalsII 
710 632 คลินิกปฏิบัติทางดานสัตวเคี้ยวเอ้ือง 2   2(0-4-2) 
  Clinical Practice in RuminantsII 
710 633 คลินิกปฏิบัติดานสัตวปก 2     2(0-4-2) 
  Clinical Practice in PoultryII 
710 634 คลินิกปฏิบัติดานสุกร 2     2(0-4-2) 
  Clinical Practice in SwineII 
710 635 คลินิกปฏิบัติดานมา 2     2(0-4-2) 
  Clinical Practice in HorsesII 
710 636 คลินิกปฏิบัติดานสัตวน้ําและสัตวปา 2   2(0-4-2)  
  Clinical Practice in Aquatic Animals and Wildlife II 
710 663 สหกิจศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร    8(0-24-12) 
  Cooperative Education in Veterinary  Medicine 
711 211 มหกายวิภาคสัตวเล็ก     4(2-6-6) 
  Gross Anatomy of Small Animals  
711 214 กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบและประยุกตของสัตวเลี้ยงในสถานเกษตรกรรม 4(3-3-7) 
  Comparative and Applied Anatomy of Farm Animals 
711 221 วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย    2(1-3-3) 
  Veterinary Embryology  
711 332 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย4 3(2-3-5) 
  Veterinary Microanatomy and Physiology IV 
712 214 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 1 4(3-3-7) 
  Veterinary Microanatomy and PhysiologyI 
712 215 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 2 3(2-3-5) 
  Veterinary Microanatomy and Physiology II 
712 222 ชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทย     3(2-3-5) 
  Veterinary Clinical Biochemistry 
712 316 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 3 3(2-3-5) 
  Veterinary Microanatomy and Physiology III 
713 311 หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย    2(2-0-4) 
  Principle of Veterinary Pharmacology 
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713 313 ยาตานจุลชีพและเคมีบําบัดทางสัตวแพทย  2(2-0-4) 
  Veterinary Antimicrobials and Chemotherapeutic Agents 
713 314 เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย   2(2-0-4) 
  Veterinary Systemic Pharmacology    
713 321 เภสัชกรรมทางสัตวแพทย     2(1-3-3) 
  Veterinary Pharmacy 
713 431 พิษวิทยาทางสัตวแพทย     2(2-0-4) 
  Veterinary Toxicology 
713 441 เภสัชวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย    1(0-3-1) 
  Veterinary Clinical Pharmacology 
714 242 วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย    4(3-3-7) 
  Veterinary Immunology 
714 311 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย    3(2-3-5) 
  General Veterinary Pathology 
714 312 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย   4(3-3-7) 
  Veterinary Systemic Pathology 
714 331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย    3(2-3-5) 
  Veterinary Helminthology 
714 332 กีฏวิทยาและวิทยาสัตวเซลลเดียวทางสัตวแพทย  3(2-3-5) 
  Veterinary Entomology and Protozoology 
714 341 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย  4(3-3-7) 
  Veterinary Bacteriology and Mycology  
714 344 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย     3(2-3-5) 
  Veterinary Virology 
714 413 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย    3(2-3-5) 
  Veterinary Clinical Pathology 
715 361 พฤติกรรมและการบังคับสัตว                  2(1-3-3) 
  Animal Behavior and Restraint 
715 411 ศัลยศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย    3(2-3-5) 
  General Veterinary Surgery 
715 412 ศัลยศาสตรสัตวเล็ก      2(2-0-4) 
  Small Animal Surgery 
715 413 ศัลยศาสตรออรโธปดิคสทางสัตวแพทย   2(1-3-3) 
  Veterinary OrthopedicsSurgery  
715 421 รังสีวิทยาทางสัตวแพทย     2(1-3-3) 
  Veterinary Radiology 
715 431 ปฏิบัติการศัลยศาสตรสัตวเล็ก    1(0-3-1) 
  Small Animal Surgery Laboratory 
715 441 เธนุเวชวิทยาและวิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย  3(2-3-5) 
  Veterinary Gynaecology and Andrology 
715 514 ศัลยศาสตรสัตวใหญ      3(2-3-5) 
  Large Animal Surgery 
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715 544 การผสมเทียมและเทคโนโลยีการสืบพันธุ   4(3-3-7) 
  Artificial Insemination and Reproduction Technology 
715 545 สูติศาสตรทางสัตวแพทย     2(1-3-3) 
  Veterinary Obstetrics 
716 132 การจัดการสัตวทดลอง     2(1-3-3) 
  Management of Laboratory Animals 
716 232 สวัสดิภาพสัตวเบื้องตน     1(1-0-2) 
  Principles of Animal Welfare 
716 251 การปฏิบัติภาคสนามดานสัตวศาสตร   1(0-6-1) 
  Field Practice in Animal Science 
716 312 วิทยาการระบาดและเวชศาสตรปองกันทางสัตวแพทย 3(3-0-6) 
  Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine 
716 315 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร   2(1-3-3) 
  Processed-Food Safety 
716 414 โรคสัตวสูคน       2(2-0-4) 
  Zoonoses 
716 416 สุขศาสตรเน้ือสัตว                    2(1-3-3) 
  Meat Hygiene  
716 417 การจัดการสุขศาสตรน้ํานม     2(1-3-3) 
  Management of Milk Hygiene 
716 452 การศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนามดานสัตวแพทยศาสตรชุมชน 2(1-6-3) 
  Field Practice and Approach in Community Veterinary Medicine 
716 541 กฎหมายและจรรยาบรรณแหงอาชีพสัตวแพทย  1(1-0-2) 
  Veterinary Jurisprudence and Professional Ethics 
716 543 การบริหารงานสัตวแพทยศาสตร    2(2-0-4) 
  Veterinary Medicine Administration 
717 421 อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย    3(3-0-6) 
  General Veterinary Medicine 
717 422 การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย 1(0-3-1) 
  Clinical Practice in General Veterinary Medicine 
717 451 อายุรศาสตรสุนัข      3(3-0-6) 
  Canine Medicine 
717 452 อายุรศาสตรแมว      1(1-0-2) 
  Feline Medicine  
717 453 อายุรศาสตรมา      3(3-0-6) 
  Equine Medicine 
717 454 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง     3(3-0-6) 
  Ruminant Medicine 
717 555 อายุรศาสตรสุกร      3(3-0-6) 
  Swine Medicine 
717 556 อายุรศาสตรสัตวปก      3(3-0-6) 
  Poultry Medicine 
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717 557 อายุรศาสตรสัตวน้ํา      3(2-3-5) 
  Aquatic Animal Medicine 
717 558 อายุรศาสตรสัตวปาและสัตวแปลก   2(1-3-3) 
  Exotic Animal and Wildlife Medicine 
 

 วิชาบังคับเลือก      3 หนวยกิต 
  เลือก 3 หนวยกิตจาก 
710 641 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเล็ก    3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Small Animals 
710 642 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเคี้ยวเอ้ือง      3(0-6-3) 
  Pre- Cooperative Education in Ruminants 
710 643 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปก    3(0-6-3) 
  Pre- Cooperative Education in Poultry    
710 644 เตรียมสหกิจศึกษาดานสุกร     3(0-6-3) 
  Pre- Cooperative Education in Swine 
710 645 เตรียมสหกิจศึกษาดานมา     3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Horses 
710 646 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวน้ํา    3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Aquatic Animals 
710 647 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวแพทยสาธารณสุข  3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Veterinary Public Health  
710 648 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปาและสัตวเล้ียงชนิดพิเศษ 3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Wild and Exotic Animal 
  และรายวิชาอ่ืนในกลุมนี้ ที่จะเปดเพ่ิมขึ้นในภายหลัง 
710 649 เตรียมสหกิจศึกษาทางดานเทคนิกการชันสูตรโรคสัตว 3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Diagnostic Techniques  
  of Animal’s Diseases 
 

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี       6   หนวยกิต 
            ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

คําอธบิายระบบรหัสวิชา 
        คณะสัตวแพทยศาสตร ใชระบบรหัสวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงได

กําหนดรหัสตัวเลข  จํานวน  6 หลัก ดังน้ี   
ตัวเลข 3 ตัวแรก  000 xxx  หมายถึง   สํานักศึกษาทั่วไปและสถาบันภาษาตางประเทศ 
                      1xx xxx  หมายถึง   เกษตรศาสตร 
                            137 หมายถึง   ภาควิชาสัตวศาสตร 
                      3xx xxx  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร  
                            311  หมายถึง  ภาควิชาชีววิทยา 
                            312  หมายถึง  ภาควิชาเคม ี
                            316  หมายถึง  ภาควิชาสถิต ิ
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                            318  หมายถึง  ภาควิชาชีวเคม ี
                      7xx xxx  หมายถึง  คณะสัตวแพทยศาสตร 

                                             710  หมายถึง สํานักงานคณบดี(ฝายวิชาการ)  
                                     711   หมายถึง ภาควิชากายวิภาคศาสตร  
                                     712   หมายถึง ภาควิชาสรีรวิทยา    
                                     713   หมายถึง ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  
                                     714   หมายถึง ภาควิชาพยาธิชีววิทยา   
                                     715   หมายถึง ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ  
                                     716   หมายถึง ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  
                                     717   หมายถึง ภาควิชาอายุรศาสตร   

ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง ระดับของวิชา 
        เลข 1 และ 2 หมายถึง วิชาขั้นตนของระดับปริญญาตร ี
        เลข 3 และ 4 หมายถึง วิชาขั้นสูงของระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาตาม 
                         หลักสูตร 4 ป หรือวิชาขั้นกลางของหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 
                         มากกวา 4 ป 
        เลข 5 และ 6 หมายถึง วิชาขั้นสูงของหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษามากกวา 4 ป 
                         เลข 7, 8 และ 9 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชา 
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลําดับที่ของวิชา 
        รหัสวิชาสัมมนา 
           ระดับปริญญาตร ี  xxx 591 
        รหัสวิชาปญหาพิเศษ 
           ระดับปริญญาตร ี  xxx 594 
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3.1.4 ตัวอยางแผนการศกึษา 
 ปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต 
 000 101   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  English for Communication  
 000168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา  3(3-0-6) 
  Critical Thinking and Problem Solving  
 000 145 ภาวะผูนําและการบริหาร  3(3-0-6) 
  Leadership and Management  
 000 146  ความสุขของชีวิต  3(3-0-6)  
  Happiness Life  
 311 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
  Biology  I  
 311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
  Biology Laboratory  I  
 312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2)  
  General Chemistry Laboratory  
 312 108 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry  
 xxx xxx   วิชาเลือกเสรี 2 
  Free Elective  
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 22 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 22 
 ปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 
 000 102   ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes  I  
 000 130   ทักษะการรูสารสนเทศ 3(3-0-3) 
  Information  Literacy Skills  
 000 153 ภูมิปญญาทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Wisdom      
 137 101 หลักการผลิตสัตว 4(3-3-7) 
  Principles of Animal Production   
 312 112 เคมีอินทรียพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry  
 312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1(0-3-2)  
  Basic Organic ChemistryLaboratory  
 316 204 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 
  Elementary Statistics  
 716 132 การจัดการสัตวทดลอง 2(1-3-3) 
  Management of Laboratory Animals    
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 22 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 44 
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 ปที่ 1 ภาคฤดรูอน หนวยกิต 
 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 4 
  Free Elective  
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 4 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 48 
 ปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1  
 000 156 พหุวัฒนธรรม                                                        3(3-0-6) 
  Multiculturalism  
 000 141   สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม                                      3(3-0-6) 
  Fundamental Rights and Civil Scciety  
 137 342 อาหารและการใหอาหารสัตวเล้ียง 3(3-0-6) 
  Livestock Feed and Feeding  
 311 244 พันธุศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 
  Elementary Genetics  
 318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
  Biochemistry  
 711 211 มหกายวิภาคสัตวเล็ก 4(2-6-6) 
  Gross Anatomy of Small Animals  
 711 221 วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย 2(1-3-3) 
  Veterinary Embryology  
 716 232 สวัสดิภาพสัตวเบื้องตน 1(1-0-2) 
  Principles of Animal Welfare  
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 22 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 70 
 ปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 
 137 451 การปรับปรุงพันธุสัตว สําหรับสัตวแพทย 3(3-0-6) 
  Animal Breeding and Improvement for Veterinary Medicine 
 711 214 กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบและประยุกตของสัตวเล้ียงใน

สถานเกษตรกรรม 
4(3-3-7) 

  Comparative and Applied Anatomy of Farm Animals  
 712 214 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 1 4(3-3-7) 
  Veterinary Microanatomy and Physiology  
 712 215 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 2 3 (2-3-5) 
  Veterinary Microanatomy and Physiology II  
 712 222 ชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 
  Veterinary Clinical Biochemistry  
 714 242 วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย 4(3-3-7) 
  Veterinary Immunology   
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 91 
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 ปที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes  II  
 711 332 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 4 3 (2-3-5) 
  Veterinary Microanatomy and Physiology IV  
 712 316 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 3 3 (2-3-5) 
  Veterinary Microanatomy and Physiology III  
 713 311 หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 
  Principle of Veterinary Pharmacology  
 713 321 เภสัชกรรมทางสัตวแพทย 2(1-3-3) 
  Veterinary Pharmacy  
 714 311 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 
  General Veterinary Pathology  
 714 331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 
  Veterinary Helminthology  
 714 341 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย 4(3-3-7) 
  Veterinary Bacteriology and Mycology  
 716 251 การปฏิบัติภาคสนามดานสัตวศาสตร(ฝกในภาคฤดูรอน ป 2) 1(0-6-1) 
  Field Practice in Animal Science  
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 24 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 115 
 ปที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 
 713 313 ยาตานจุลชีพและเคมีบําบัดทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 
  Veterinary Antimicrobials and Chemotherapeutic Agents  
 713 314   เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 
  Veterinary Systemic Pharmacology  
 714 312 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย 4(3-3-7) 
  Veterinary Systemic Pathology  
 714 332 กีฏวิทยาและวิทยาสัตวเซลลเดียวทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 
  Veterinary Entomology and Protozoology  
 714 344 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 
  Veterinary Virology  
 715 361 พฤติกรรมและการบังคับสัตว 2(1-3-3) 
  Animal Behavior and Restraint  
 716 312 วิทยาการระบาดและเวชศาสตรปองกันทางสัตวแพทย 3(3-0-6) 
  Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine  
 716 315 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร   2(1-3-3) 
  Processed-Food Safety  
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 136 
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 ปที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต 
 713 431 พิษวิทยาทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 
  Veterinary Toxicology  
 714 413 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 
  Veterinary Clinical Pathology  
 715 411 ศัลยศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 
  General Veterinary Surgery  
 715 421 รังสีวิทยาทางสัตวแพทย 2(1-3-3) 
  Veterinary Radiology  
 716 414 โรคสัตวสูคน 2(2-0-4) 
  Zoonoses  
 716 416 สุขศาสตรเน้ือสัตว 2(1-3-3) 
  MeatHygiene   
 716 452 การศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนามดานสัตวแพทยศาสตรชุมชน 2(1-6-3) 
  Field Practice and Approach in Community Veterinary Medicine 
 717 421 อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย 3(3-0-6) 
  General Veterinary Medicine  
 717 422 การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย 1(0-3-1) 
  Clinical Practice in General Veterinary Medicine  
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 156 
 ปที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 
 713 441 เภสัชวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย 1(0-3-1) 
  Veterinary Clinical Pharmacology  
 715 412 ศัลยศาสตรสัตวเล็ก 2(2-0-4) 
  Small Animal Surgery  
 715 413 ศัลยศาสตรออรโธปดิคสทางสัตวแพทย 2(1-3-3) 
  Veterinary Orthopedics  Surgery  
 715 431 ปฏิบัติการศัลยศาสตรสัตวเล็ก 1(0-3-1) 
  Small Animal Surgery Laboratory  
 715 441 เธนุเวชวิทยาและวิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 
  Veterinary Gynaecology and Andrology  
 716 417 การจัดการสุขศาสตรน้ํานม 2(1-3-3) 
  Management of Milk Hygiene  
 717 451 อายุรศาสตรสุนัข 3(3-0-6) 
  Canine Medicine    
 717 452 อายุรศาสตรแมว 1(1-0-2) 
  Feline Medicine  
 717 453 อายุรศาสตรมา 3(3-0-6) 
  Equine Medicine  
 717 454 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง 3(3-0-6) 
  Ruminant Medicine  
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 177 
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 ปที่ 5ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต 
 710 591 สัมมนาทางสัตวแพทย 1(1-0-2) 
  Seminar in Veterinary Medicine  
 715 514 ศัลยศาสตรสัตวใหญ 3(2-3-5) 
  Large Animal Surgery  
 715 544 การผสมเทียมและเทคโนโลยีการสืบพันธุ 4(3-3-7) 
  Artificial Insemination and Reproduction Technology  
 715 545 สูติศาสตรทางสัตวแพทย 2(1-3-3) 
  Veterinary Obstetrics  
 717 555 อายุรศาสตรสุกร 3(3-0-6) 
  Swine Medicine  
 717 556 อายุรศาสตรสัตวปก 3(3-0-6) 
  Poultry Medicine  
 717 557 อายุรศาสตรสัตวน้ํา 3(2-3-5) 
  Aquatic Animal Medicine  
 717 558 อายุรศาสตรสัตวปาและสัตวแปลก 2(1-3-3) 
  Exotic Animal and Wildlife Medicine  
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 198 
 ปที่ 5ภาคการศกึษาที่ 2                     หนวยกิต 
 710 501 ชีวสถิติทางสัตวแพทย 3(3-0-6) 
  Biostatistics in VeterinaryMedicine  
 710 531 คลินิกปฏิบัติดานสัตวเล็ก 1 3(0-6-3) 
  Clinical Practice in Small Animals I  
 710 532 คลินิกปฏิบัติดานสัตวเคี้ยวเอ้ือง 1 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in RuminantsI  
 710 533 คลินิกปฏิบัติดานสัตวปก 1 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in PoultryI  
 710 534 คลินิกปฏิบัติดานสุกร1 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Swine I  
 710 535 คลินิกปฏิบัติดานมา 1 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in HorsesI  
 710 536 คลินิกปฏิบัติดานสัตวน้ําและสัตวปา  1 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in AquaticAnimals and WildlifeI  
 710 594 ปริญญานิพนธทางสัตวแพทย 2(1-2-3) 
  Veterinary Thesis  
 716 541 กฎหมายและจรรยาบรรณแหงอาชีพสัตวแพทย 1(1-0-2) 
  Veterinary Jurisprudence and Professional Ethics  
 716 543 การบริหารงานทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 
  Veterinary Medicine Administration  
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 219 
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 ปที่ 6ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต 
 710 631 คลินิกปฏิบัติดานสัตวเล็ก 2 6(0-12-6) 
  Clinical Practice in Small AnimalsII  
 710 632 คลินิกปฏิบัติดานสัตวเคี้ยวเอ้ือง 2 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in RuminantsII  
 710 633 คลินิกปฏิบัติดานสัตวปก 2 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in PoultryII  
 710 634 คลินิกปฏิบัติดานสุกร 2 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in SwineII  
 710 635 คลินิกปฏิบัติดานมา 2 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in HorsesII  
 710 636 คลินิกปฏิบัติดานสัตวน้ําและสัตวปา 2 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Aquatic Animals and Wildlife II  
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 16 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 235 
 ปที่ 6ภาคการศกึษาที่ 2 (เรียนชวงปดภาคการศึกษาที่ 1) หนวยกิต 
 710 641 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเล็ก 3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Small Animals  
 710 642 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเคี้ยวเอ้ือง 3(0-6-3) 
  Pre- Cooperative Education in Ruminants  
 710 643 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปก 3(0-6-3) 
  Pre- Cooperative Education in Poultry  
 710 644 เตรียมสหกิจศึกษาดานสุกร 3(0-6-3) 
  Pre- Cooperative Education in Swine  
 710 645 เตรียมสหกิจศึกษาดานมา 3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Horses  
 710 646 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวน้ํา 3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Aquatic Animals and Wildlife  
 710 647 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวแพทยสาธารณสุข 3(0-6-3) 
  Pre- Cooperative Education in Veterinary Public Health  
 710 648 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปาและสัตวเล้ียงชนิดพิเศษ 

Pre-Cooperative Education in Wild and ExoticAnimal 
3(0-6-3) 

 710 649 เตรียมสหกิจศึกษาทางดานเทคนิกการชันสูตรโรคสัตว 3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Diagnostic Techniques  

of Animal’s Diseases 
 

 (เลือกเรียนเพียง 1 หนวยฝกเทานั้น)  
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 3 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 238 
 ปที่ 6ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 
 710 663 สหกิจศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร 8(0-24-12) 
  Cooperative Education in Veterinary  Medicine  
  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 8 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 246 
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 3.1.5 คําอธบิายรายวิชา 
 

 000 101   ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร    3(3-0-6) 
  English for Communication  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
  การพัฒนาทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถส่ือสารใน 
 สถานการณตางๆ ในสังคมได 
  Development of listening, speaking, reading and writing English language  
 skills for communication in social settings. 
        

 000 102   ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I  
  เง่ือนไขของรายวิชา:000 101 หรือเทียบเทา   
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของตนเองและทาง 
 วิชาการและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
  Development of basic English language skills to help achieve personal  
 and academic goals and to promote life-long learning. 
        

 000 103   ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II  
  เง่ือนไขของรายวิชา:000 102  
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของตนเองและทาง 
 วิชาการและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
  Development of advanced English language skills to help achieve  
 personal and academic goals and to promote life-long learning. 
        

 000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
  แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรูดาน 
 สารสนเทศการสืบคนสารสนเทศ การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ

การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศการเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ 
  Concept and important of information, processes development of  
 information literacy skill, information searching, selecting sources of information, 

evaluation of information values, information analysis and synthesis, information 
composition and presentation in various formats. 
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 000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม  3(3-0-6) 
  Fundamental Rights and Civil Society  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
  แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามธรรมชาติเสรีภาพและ 
 ความยุตธิรรม ศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย ความเสมอภาคสิทธิพลเมืองและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและหลักกฏหมายที่ควรรูพัฒนาการของกลไกทางกฏหมาย
ระดับประเทศ พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะหประชาสังคมความเคลื่อนไหวของประชา
สังคม 

  Concept and principle of natural rights and human rights, foundations of  
 freedom and justice, human dignity and value, equity, civil rights and liberty in the 

Thai constrtution, principles of laws, development of civil societies and civil 
societies analysis, movements of Thai civil cocieties. 

         

 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management  
  เง่ือนไขของรายวิชา::   ไมม ี  
  แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผูนําการ 
 สรางทีมงานและการทํางานเปนทีม หลักการและทฤษฏีการจัดการ การจัดการตัวเองการจัดการกับ

ภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับการขัดแยงการจัดการเชิงกลยุทธ 
แนวทางในการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา และการจัดการ 

  Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and  
 roles of leadership, team building and team working, principle and theories 

of management, selfmanagement, crisis management, change management, conflict 
management, strategic management, development of leadership and management. 

        

 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
  แนวคิดและความสําคัญของความสุขของชีวิต มิติและระดับความสุขของชีวิตศิลปะ 
 การดําเนินชีวิตที่มีความสุข คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขการสรางความสุข

ของชีวิต 
  Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of  
 happiness of life, the art of happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, 

creating happiness of life. 
      

 000 153 ภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6) 
  Local Wisdom  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
  แนวคิดของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นกับการดํารงชีวิตภูมิปญญาทองถิ่นกับ 
 พัฒนาการของชุมชนภูมิปญญาทองถิ่นกับผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนการพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิ่น 
  Concept of local wisdom, local sisdom and ways of life, local wisdom  
 and community development, local sisdom and impact of social and globalization, 

local wisdom development. 
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 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
  วัฒนธรรมและความหลายหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรม 
 ตะวันออกวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตินกับ

ผลกระทบทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของมนุษย 
  Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, This  
 culture and Isan vulture, impact of cultural changers on society and human way of 

life. 
    

 000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา  3(3-0-6) 
  Critical Thinking and Problem Solving  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
  หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ การแสวงหาขอมูลและความรู การใหเหตุผล 
 การคิดและตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ และการตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ

หลักการและกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและสังคมแนวทางการพัฒนาการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรและสังคม 

  Concept and process of critical thinking, knowledge and information  
 searching, reasoning, thinking and responding to criticism with responsiveness, 

scientific and social problem solving process. 
    

 137 101 หลักการผลิตสัตว 4(3-3-7) 
  Principles of Animal Production  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
 หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจพันธุสัตวการผสมพันธุอาหารและการใหอาหารการจัดการ การ

เล้ียงดูการปองกันโรคและพยาธิของสัตวปกสุกรโคเน้ือโคนม กระบือการผลิตพืชอาหารสัตว การ
ผลิตสัตวผสมผสานและการตลาด ปญหาและปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผลกระทบของโลกาภิวัตนตอการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ
สัตว 
Principles of economic animal production, breeds and breeding, feeds and feeding, 
rearing management, disease prevention and parasite control of poultry, pigs, beef 
cattle, dairy cattle, buffalo, forage crop production, integrated farming and 
marketing, problems and socio-economic factors involving animal production, 
impacts of animal production on human ecology and natural resources, impacts of 
globalization on animal production and marketing of animal products. 
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 137 342 อาหารและการใหอาหารสัตวเลี้ยง 3(3-0-6) 
  Livestock Feed and Feeding  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   137 101  
  ปญหาเก่ียวกับโภชนาการของสัตวในเขตรอน ลักษณะดานโภชนาการของอาหารชนิด 
 ตางๆการวิเคราะหทางเคมี การประกอบสูตรอาหาร กระบวนการผลิตอาหารสัตวเทคนิคการ

ประเมินคุณคาทางโภชนาการของอาหารและการใชประโยชนอาหารของสัตวและการใหอาหารสัตว
ในเขตรอน 

  Nutrition problems of animals in the tropics, nutritional characteristics of  
 feedstuffs, chemical analysis, feed formulations, feed processing, feed evaluation 

and utilization. 
         
 137 451 การปรบัปรุงพันธุสัตวสําหรับสัตวแพทย  3(3-0-6) 
  Animal Breedingand Improvement for Veterinary 

Medicine 
 

  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 137101, 311244 และ 316204 
  ทฤษฎีทางพันธุกรรมของลักษณะในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการคัดเลือกระบบ 
 การผสมพันธุ การปรับปรุงพันธุสัตวแนวประยุกต และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุสัตว 
  The genetic theory of qualitative and quantitative traits, selection, 
 mating system, applied animal breeding, and biotechnology in animal improvement 
 311 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
  Biology  I  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
  หลักการทางชีววิทยา โครงสรางและหนาที่ของเซลล พลังงานกับชีวิตการสืบพันธ 
 ระดับเซลลและพันธุศาสตร โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตวนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 
  Principle of biology, structure and function of cells, energy and life,  
 cellular reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and 

environmental science. 
    
 311 102 ปฏบิัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
  Biology Laboratory  I  
  เง่ือนไขของรายวิชา:311101 หรือ CO311101  
  การทดลองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา 311 101 ชีววิทยา 1 
  Laboratory experiments to accompany 311 101 BiologyI 
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 311 244 พันธุศาสตรเบือ้งตน 3(3-0-6) 
  Introductory Genetics  
  เง่ือนไขของรายวิชา:311 101 และ 311 102 และ 311 

103 และ 311 104 หรือ 311 101  
 และ 311 102 และ 311 103 และ311 104 

 

  ความเปนมาของวิชาพันธุศาสตร ยีนกับการแบงเซลลและการสรางเซลลสืบพันธุการ 
 ถายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลและนอกเหนือกฎของเมนเดลสารพันธุกรรมและคุณสมบัติ

ทางเคมี การทํางานของยีนและการควบคุม ยีนกับโครโมโซมการกลายไปของยีน การเปลี่ยนแปลง
จํานวนและโครงสรางของโครโมโซมการถายทอดพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง (พืช, สัตวและคน) และ
จุลินทรย (บักเตรีและไวรัส) การกําหนดเพศ การถายทอดพันธุกรรมที่อยูในไซโตรพลาสซึม
ประชากรพันธุศาสตร การถายทอดพันธุศาสตรทางปริมาณ 

  History of genetics, cell division and gametogenesis, Mendelian and non- 
 Mendelian genetics, genetic material, gene action, gene regulation, probability in 

genetics, gene mutation and chromosome aberration, multiple alleles,cytoplasmic 
inheritance andmaternal effect, human genetics, microbial genetics, population 
genetics and evolution, quantitative inheritance, linkage and recombination, sex 
determination and sex-linked gene inheritance, elementary genetic engineering, and 
current topics in genetics. 

    

 312 106 ปฏบิัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา:312105 หรือ CO312105 หรือ  

312105 หรือ CO312105 หรือ 
312107 หรือ CO312107 หรือ   
312108 หรือ CO312108  
(วิชา 312105 เทียบเทาวิชา 312 
107 หรือ 312108) 

 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในวิชา 312 105 
  The laboratory experiments related to contents in 312 105. 
     

 312 108 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
  ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี กาช ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย 
 อุณหพลศาสตรเชิงเคมี ระบบการถายโอนอิเล็กตรอนจลนพลศาสตรเคมีสมดุลเคมีและสมดุลไอออน 

ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิซันเคมีนิวเคลียร เคมีทางสิ่งแวดลอม 
  Stoichimetry; Atomec structure; Chemical bonding; Gas; Solid; Liquid and  
 solution; Chemical thermodynamics; Ekectrin transferring system; Chemical kinetics; 

Chemical and ionic equilibria; Periodic table and representative elements; Transition 
metals;Nuclear chemistry; Environmental chemistry. 
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 312 112 เคมีอินทรียพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
  โครงสรางอะตอม พันธะเคมี สภาพขั้วของพันธะในเคมีอินทรีย, หมูฟงกช่ันการเขียน 
 สูตรโครงสรางอัลเคน ไซโคลอัลเคน อัลคีน ไดอีน อัลไคน เบนซีน สารประกอบอโรมาติก อินทรีย

เฮไลด แอลดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก อะมีน 
  Atomic structure; Chemical bond; Polarity of bond and molecule;  
 Functional groups; Structural writing; Alkanes; Cycloalkanes; Alkenes; Dienes; 

Polyenes; Alkynes; Benzene; Aromatic compounds; Alcohols and phenols; Ethers; 
Epoxides;Stereochemistry; Organic halides; Aldehydes and ketones ; Carboxylic acids 
and their derivatives; Amines. 

         

 312 113 ปฏบิัติการเคมีอินทรียพืน้ฐาน 1(0-3-2) 
  Basic Organic Chemistry Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา:312112 หรือ CO312112  
  ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในวิชา 312 112 
  The laboratory experiments related to contents in 312 112 
          

 316 204 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 
  Elementary Statistics   
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
  ความหมายและระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการวัดการ 
 กระจายการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเชิงสุมแบบไมตอเนื่องบางประเภท การแจกแจง

แบบปกติการกระจายของตัวสถิติ การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน สถิติแบบไมใช
พารามิเตอรการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย หลักการวางแผนการทดลองการวิเคราะหความ
แปรปรวนเบื้องตน 

  Meaning and Method of Statistics. Measures of central tendency and  
 dispersion. Some discrete probability distributions. Normal distribution. Sampling 

distribution. Estimation and hypothesis testing. Non-parametric statistics. Simple 
regression and correlation. Principles of experimental design. Elementary analysis of 
variance. 

         

 318 305 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
  Biochemistry  
  เง่ือนไขของรายวิชา:312 112 และ 312 113 หรือ 

312 217 และ 312 218 หรือ 313  
213 และ 313 214 หรือ 313 213 และ 313 214 

 

  ลักษณะโครงสรางหนาที่ของสารชีวโมเลกุลตางๆกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดใน 
 สิ่งมีชีวิต เชนเมแทบอลิซึมและการควบคุมในรายละเอียดจะครอบคลุมถึงหัวขอตอไปนี้คือ สมบัติ

ทางเคมีของกรดอะมิโน โปรตีนลิพิด คารโบไฮเดรต เอนไซมและโคเอนไซม เมแทบอลิซึมของ
คารโบไฮเดรตลิพิด กรดอะมิโนพิวรีนและไพริมิดีน โครงสราง หนาที่และการสังเคราะหอารเอ็นเอ 
และดีเอ็นเอการสังเคราะหโปรตีน รหัสพันธุกรรมและการควบคุมเมแทบอลิซึม 

  Chemistry, structure and function of biomolecules; the enzyme;  
 metabolic pathways and bioenergetics; biosynthesis of nucleic acids and proteins; 

genetic codes and metabolic regulation. 
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 710 501 ชีวสถิติทางสัตวแพทย  3(3-0-6) 
  Veterinary Biostatistics  
  เง่ือนไขของรายวิชา:316 204  
  หลักแนวคิดของการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบขอมูลสองกลุมการ 
 เปรียบเทียบขอมูลสามกลุมขึ้นไปการเปรียบเทียบขอมูลสัดสวนการวิเคราะหขอมูลที่มี จํานวน

ตัวอยางนอยการวิเคราะหปจจัยเส่ียงการหาความสัมพันธของตัวแปรการคํานวณขนาดตัวอยาง
รูปแบบการทดลองในทางสัตวแพทยการเขียนรายงานการวิเคราะหทางสถิติ 

  Concepts of hypothesis test. Comparison of 2 sample groups.  
 Comparison of 3 or more sample groups. Comparison of proportions. Analysis of 

small sample size. Risk factor analysis. Analysis of correlation. Sample size 
determination. Experimental design for veterinary medicine. Writing a statistical 
report. 

      

 710 531   คลินิกปฏบิัติดานสัตวเลก็ 1 3(0-6-3) 
  Clinical Practice in Small Animals I  
  เง่ือนไขของรายวิชา:715 412 และ 715 413 และ 715  

545 และ 717 451และ 717 452 
 

  การฝกทักษะทั่วไปทางคลินิกในการซักประวัติ การตรวจรางกาย  การวินิจฉัย การ 
 วางแผนการรักษา และการปองกันโรคทางดานอายุรกรรมการฝกทักษะทั่วไปทางคลินิกในการซัก

ประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการปองกันโรคทางดานศัลยกรรม และสูติ
กรรม รวมถึงรังสีวินิจฉัยการฝกทักษะการตรวจ การวินิจฉัยโรคทางดานชันสูตรขั้นพื้นฐาน 

  Clinical basic skill practice in history taking, physical examination,  
 diagnosis, therapeutic plans and disease prevention in small animal fields of 

medicine ,clinical basic skill practice in history taking, physical examination, 
diagnosis, therapeutic plans and disease prevention in small animal fields of surgery 
, obstetrics, and radiological diagnosis, basic skill practice in preliminary autopsy 
examination and diagnosis. 

       

 710 532   คลินิกปฏบิัติทางดานสัตวเคี้ยวเอือ้ง 1  2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Ruminants I  
  เง่ือนไขของรายวิชา:717 454  
  บทนํา การบังคับสัตว การตรวจประวัติสัตว การเก็บตัวอยางเลือด  เทคนิคการตรวจ 
 โรคที่จําเปน การเก็บตัวอยางน้ํานม การตรวจเครื่องรีดนม การตรวจรางกายสัตว การลวงตรวจ

ระบบสืบพันธุ การตรวจระบบสืบพันธุดวยเครื่องอัลตราซาวน การเตรียมตัวสัตวเคี้ยวเอื้องเพื่อ
ศัลยกรรม การวิเคราะหและแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจตัวอยางใน
หองปฏิบัติการ การรีดน้ําเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ําเช้ือ และการทํานํ้าเช้ือแชแข็ง สรุปการเรียนการ
สอน 

  Introduction, animal restraint, history taking, collection of blood samples,  
 essential skills for examination, collection of milk samples, milking machine 

inspection, physical examination in animals, rectal palpation for reproductive 
system examination, reproductive system examination using ultrasound, preparation 
of animals for surgery,  laboratory findings analysis and interpretation,  laboratory 
process of samples, semen collection and semen quality evaluation, frozen semen 
process, and conclusions. 
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 710 533   คลินิกปฏบิัติดานสัตวปก 1 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Poultry I  
  เง่ือนไขของรายวิชา:717 556  
  การศึกษาปฏิบัติทางดานกายวิภาคศาสตร  การเจาะเก็บเลือด  การใหวัคซีน  การผา 
 ซากเพื่อสํารวจ ตําแหนงและลักษณะปกติของอวัยวะตางๆ ของสัตวปก 
  Practice in anatomy, blood collection, vaccination, exploring location  
 and normal  appearance of   various organs of poultry. 
        

 710 534       คลินิกปฏบิัติดานสุกร1 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Swine I  
  เง่ือนไขของรายวิชา:717 555  
  บทนํา  และ วัตถุประสงคของวิชา  การจัดการฟารมสุกร  การผาซาก  การเจาะเก็บ 
 เลือดสุกร  การเลือกใชยาปฏิชีวนะ และโปรแกรมวัคซีนในฟารมสุกร  การใหอาหาร และสูตรอาหาร

สุกร  ความสมบูรณพันธุ และปญหาระบบสืบพันธุ  การจัดการ และแปลผลขอมูลผลผลิตฟารม 
  Introduction and objectives of the subject, swine farm management,  
 necropsy, swine blood collection, choosing antibiotics, vaccination program in swine 

farms, feeding, diet formula for pigs, reproductive performance, reproduction 
problems, management and interpretation of farm data. 

        

 710 535   คลินิกปฏบิัติดานมา   1                  2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Horses I  
  เง่ือนไขของรายวิชา:715 514 และ 715 545 และ 717 453 
  การฝกทักษะพ้ืนฐานทั่วไปการวิเคราะหจัดการเล้ียงดูมา การฝกทักษะพื้นฐานทั่วไป 
 ทางคลินิกในการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการปองกันโรค

ทางดานอายุรกรรมและการวินิจฉัยโรคทางดานชันสูตร การฝกทักษะพ้ืนฐานทั่วไปทางคลินิกในการ
ซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและการปองกันโรคทางดานศัลยกรรม และ
สูติกรรม 

  Basic general skill practice of management, analysis of horse  
 management, clinical skill practice of history taking, clinical examination, diagnosis, 

therapeutic plans and diseases prevention in equine of medicine , disease diagnosis 
by necropsy, clinical skill practice of history taking, clinical examination, diagnosis, 
therapeutic plans and diseases prevention in surgery and obstetrics. 

    

 710 536   คลินิกปฏบิัติดานสัตวน้ําและสัตวปา   1               2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Aquatic Animals and Wildlife I   
  เง่ือนไขของรายวิชา:717 558  
  การฝกทักษะการวิเคราะหจัดการเลี้ยงดูสัตวน้ําและสัตวปา   การฝกทักษะทั่วไปทาง 
 คลินิกในการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย  การวางแผนการรักษา และการปองกันโรคทางดาน

อายุรกรรมและการวินิจฉัยโรคทางดานชันสูตรการฝกทักษะทั่วไปทางคลินิกในการซักประวัติ การ
ตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการปองกันโรคทางดานศัลยกรรมและสูติกรรม 

  Skill practice in management of aquatic and wildlife, clinical skill practice  
 in history taking, clinical examination, diagnosis, therapeutic plans and diseases 

prevention in medicine and disease diagnosis by necropsy, clinical skill practice in 
history taking, clinical examination, diagnosis, therapeutic plans and diseases 
prevention in surgery and obstetrics. 
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 710 591 สัมมนาทางสัตวแพทย                               1(1-0-2) 
  Seminar in Veterinary Medicine  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 ข้ึนไป 

                                    หรือ ไดรับอนุญาตจากกรรมการ 
                                    หลักสูตร 

 

  บทนํา วัตถุประสงคของวิชา การคนควาขอมูล การกําหนดชื่อเรื่อง และเคาโครงเรื่อง   
 สวนประกอบของสัมมนา การเขียนคํานําและเน้ือเรื่อง การเขียนบทสรุปและบทคัดยอ การนําเสนอ

ตาราง กราฟ การเขียนเอกสารอางอิง วิธีการนําเสนอตอที่ประชุม 
  Introduction, objectives of the subject, information research, preparing a  
 manuscript title and  structure, components of a manuscript, introduction and 

content writing, conclusion and abstract writing, presentation of tables, graphs, 
references and presentation in a meeting. 

        
 710 594 ปริญญานพินธทางสัตวแพทย  2(1-2-3) 
  Veterinary Thesis  
  เง่ือนไขของรายวิชา: สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 ข้ึนไป 

  หรือ ไดรับอนุญาตจากกรรมการบริหารหลักสูตร 
  การตรวจเอกสาร   การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย   การวางแผนการทดลอง   การ 
 เก็บบันทึกขอมูล   การวิเคราะหขอมูล   การเขียนรายงานผลการทดลอง   การนําเสนอผลงาน 
  Review of literature, preparation of project proposal, experimental  
 design, experimentation data collection, data analysis, report writing, presentation of 

the results. 
    
 710 631   คลินิกปฏบิัติดานสัตวเลก็   2                6(0-12-6) 
  Clinical Practice in Small Animals II  
  เง่ือนไขของรายวิชา:710 531    
  การฝกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา  
 และการปองกันโรคทางดานอายุรกรรมการฝกทักษะทางดานศัลยกรรม ที่เนนการตรวจวินิจฉัยทั่วไป

รวมกับการฝกใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีในโรงพยาบาลสัตว การวางแผนการรักษา และ การฝก
ทักษะการทําศัลยกรรม สูติกรรมและรังสีวินิจฉัย  การฝกทักษะการตรวจ การวินิจฉัยโรคทางดาน
ชันสูตร 

  Clinical skill practice in history taking, clinical examination, diagnosis,  
 therapeutic plans and diseases prevention in medicine, clinical skill practice in 

surgery focusing on physical examination and use of instruments and equipments of 
the animal hospital,  therapeutic plans and practice of surgical skill, obstetrics and 
radiological diagnosis, skill practice of examination and diagnosis by necropsy. 
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 710 632     คลินิกปฏบิัติทางดานสัตวเคี้ยวเอือ้ง 2         2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Ruminants II  
  เง่ือนไขของรายวิชา:710 532  
  บทนํา ฝกปฏิบัติในกระบวนการตรวจรางกายสัตวปวย การเก็บตัวอยางเพ่ือสงตรวจ   
 การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ  การพยากรณโรค และการรักษาทั้งในและนอกสถานที่ในดาน

ตางๆ  ดังนี้ดานอายุรกรรมดานวิทยาการสืบพันธุดานสูติกรรมดานศัลยกรรมดานพยาธิชีววิทยาสรุป
การเรียนการสอน 

  Introduction, practice in the process of physical examination, collection  
 of specimens for diagnosis, procedures and techniques of diagnosis in laboratory, 

disease prognosis, disease treatment in a medicine, theriogynecology, obstetrics, 
surgery and pathobiology in  the veterinary teaching hospital and in the field, 
conclusion of the course. 

       

 710 633      คลินิกปฏบิัติดานสัตวปก 2 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Poultry II  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   710 533  
  การจัดการในโรงฟกไข   การผสมเทียมไก   การจัดการในฟารมไกของเอกชน  การ  
 วินิจฉัยโรคเบื้องตนจากการผาซาก   การเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ   การตรวจวินิจฉัย

ทางหองปฏิบัติการ   
  Practice in managementin hatchery, artificial insemination, management  
 of private poultry farm, preliminary diagnosis by necropsy, specimen collection for 

laboratory submission, laboratory examinations. 
        

 710 634  คลินิกปฏบิัติดานสุกร 2 2(0-4-2) 
  Clinical Practice in SwineII        
  เง่ือนไขของรายวิชา:   710 534  
  บทนํา  และวัตถุประสงคของวิชา   การจัดการฟารมสุกร   การผาซาก   การเจาะเก็บ  
 เลือดสุกร การเลือกใชยาปฏิชีวนะ และโปรแกรมวัคซีนในฟารมสุกร   การใหอาหาร และสูตรอาหาร

สุกร   ความ  สมบูรณพันธุ และปญหาระบบสืบพันธุ   การจัดการ และแปลผลขอมูลผลผลิตฟารม 
  Introduction and objectives of the subject, swine farm management,  
 necropsy, swine blood collection, choosing antibiotics, vaccination program in swine 

farms, feeding, diet formula for pigs, reproductive performance, reproduction 
problems, management and interpretation of farm data. 

       

 710 635   คลินิกปฏบิัติดานมา   2                           2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Horses II  
  เง่ือนไขของรายวิชา:710 535  
  การฝกทักษะการวิเคราะหจัดการเลี้ยงดูมา การฝกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ  
 การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการปองกันโรคทางดานอายุรกรรม และการ

วินิจฉัยโรคทางดานชันสูตรการฝกทักษะทางดานศัลยกรรม ที่เนนการตรวจวินิจฉัยทั่วไปรวมกับการ
ฝกใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีในคลินิก การวางแผนการรักษา และ การฝกทักษะการทําศัลยกรรม 
และสูติกรรม 

  Skill practice of management, analysis of horse management, clinical skill  
 practice of history taking, clinical examination, diagnosis, therapeutic plans and 

diseases prevention in equine of medicine , disease diagnosis by necropsy, clinical 
skill practice in surgery focusing on general examination and use of instruments and 
equipments in the clinics, therapeutic plans, clinical skill practice in surgery and 
obstetrics. 
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 710 636   คลินิกปฏบิัติดานสัตวน้ําและสัตวปา   2                     2(0-4-2) 
  Clinical Practice in Aquatic Animals and Wildlife II  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   710 536   
  การวิเคราะหการจัดการและการเล้ียงดูสัตวน้ําและสัตวปา  การฝกทักษะทั่วไปทาง 
 คลินิกในการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย  การวางแผนการรักษา และการปองกันโรคทางดาน

อายุรกรรมและการวินิจฉัยโรคทางดานชันสูตร  การฝกทักษะทั่วไปทางคลินิกในการซักประวัติ การ
ตรวจ การวินิจฉัย   การวางแผนการรักษา และการปองกันโรคทางดานศัลยกรรม และสูติกรรม 

  Analysis of  aquatic animals and wildlife management, clinical skill  
 practice in history taking, clinical examination, diagnosis, therapeutic plans and 

diseases prevention in medicine and disease diagnosis by necropsy, clinical skill 
practice in history taking, clinical examination, diagnosis, therapeutic plans and 
diseases prevention in surgery and obstetrics. 

      
 710 641 เตรียมสหกิจศึกษาทางดานสัตวเล็ก       3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Small Animals   
  เง่ือนไขของรายวิชา:710 631  
  การฝกทักษะข้ันสูงทางคลินิก ดานอายุรกรรม โดยเนนการตรวจวินิจฉัยเปนระบบ    
 การฝกทักษะข้ันสูงในการทําศัลยกรรมเฉพาะ และการใชเครื่องมือพิเศษ ในการวินิจฉัย และการ

รักษาโรคและความผิดปกติทางดานศัลยกรรมและสูติกรรม   การฝกทักษะข้ันสูงในการตรวจ การ
วินิจฉัยโรคทางดานชันสูตร 

  Advanced clinical skill practice in techniques for medicine focusing on  
 systematic examination, advanced clinical skill practice in specific surgery, use of 

special equipments for diagnosis and treatment of disorders in surgery and 
obstetrics, advanced clinical skill practice in examination and diagnosis by necropsy. 

      
 710 642   เตรียมสหกิจศึกษาทางดานสัตวเคี้ยวเอื้อง         3(0-6-3) 
  Pre- Cooperative Education in Ruminants  
  เง่ือนไขของรายวิชา:710 632  
  บทนํา  ฝกปฏิบัติการจัดการสุขภาพสัตวเคี้ยวเอ้ืองในระดับฝูงการจัดการขอมูลฟารม  
 เชน  การเก็บรวบรวม การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการวิเคราะหขอมูลฟารมการวางแผน

และการใหคําแนะนําการจัดการฟารม ฝกปฏิบัติเทคนิกการตรวจวินิจฉัย  การรักษา  การพยากรณ
โรค การควบคมุและปองกันโรคทางดานอายุรกรรม วิทยาการสืบพันธุสูติกรรม และศัลยกรรมใน
สัตวเคี้ยวเอ้ืองรายตัวทั้งในและนอกโรงพยาบาลสัตวสรุปการเรียนการสอน 

  Introduction, practice in ruminant herd health management, farm data  
 management i.e. data collection, validation and analysis of data, planning, giving 

advices for farm management, practice in techniques for diagnosis, treatment, 
prognosis, control and prevention of diseases in ruminant medicine, 
theriogynecology, obstetrics and surgery in the veterinary teaching hospital and in 
the field, conclusion of the course. 
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 710 643   เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปก                                   3(0-6-3)                    
  Pre-Cooperative Education in Poultry  
  เง่ือนไขของรายวิชา:710 633  
  ฝกปฏิบัติการจัดการสุขภาพสัตวปกในระดับฝูงฝกปฏิบัติเทคนิคการเก็บตัวอยาง และ 
 การผาซาก เพื่อตรวจวินิจฉัย   การรักษา การพยากรณโรคการควบคุมและปองกันโรค การให

คําแนะนําเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการใหคําแนะนําดานการจัดการฟารม 
  Practice in poultry herd health management, practice in specimen  
 collection and autopsy for diagnosis, treatment, prognosis, controlling and 

prevention of diseases, consultation for increasing the productive efficiency and 
farm management consultation. 

      
 710 644    เตรียมสหกิจศึกษาดานสกุร                                   3(0-6-3)                          
  Pre- Cooperative Education in Swine  
  เง่ือนไขของรายวิชา:710 634  
  บทนํา  และ วัตถุประสงคของวิชา  การจัดการฟารม  การตรวจฟารม  การผาซาก   
 การประเมินรอยโรคปอดและ snout score  การเจาะเก็บเลือดสุกร   วิธีตรวจทางหองปฏิบตัิการ   

การเก็บตัวอยางเพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการ   การทําซีโรโปรไฟล และการแปลผล   โปรแกรม
วัคซีนในฟารมสุกร   การใหอาหาร และสูตรอาหารสุกร  ความสมบูรณพันธุ และปญหาระบบ
สืบพันธุ   การจัดการ และแปลผลขอมูลผลผลิตฟารม 

  Introduction and objectives of the subject, farm management, farm  
 auditor, necropsy, evaluation of lung lesion and snout score, swine blood 

collection, laboratory examination, sample collection for laboratory submission, 
sero-profile and interpretation, vaccination programs n swine farms, feeding, diet 
management, diet formula, reproductive performance, reproduction problems, farm 
data management and interpretation. 

       
 710 645   เตรียมสหกิจศึกษาดานมา                 6 -3( 3 )0-  
  Pre-Cooperative Education in Horses  
  เง่ือนไขของรายวิชา:710 635    
  การฝกทักษะข้ันสูงทางคลินิกในคลินิกเฉพาะทางดานอายุรกรรม และการวินิจฉัยโรค 
 การฝกทักษะข้ันสูงในการทําศัลยกรรมเฉพาะ และการใชเครื่องมือพิเศษในการวินิจฉัย และการ

รักษาโรคและความผิดปกติทางดานศัลยกรรม และสูติกรรม 
  Advanced clinical skill practice in equine medicine and diagnosis,  
 advanced techniques in specific  surgery and special equipment for diagnosis and 

treatment of disorders in surgery and obstetrics. 
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 710 646   เตรียมสหกิจดานสัตวน้ํา                  3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Aquatic Animals and 

Wildlife  
 

  เง่ือนไขของรายวิชา:710 636  
  สวนที่ 1: สัตวน้ํา 
 การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  การจัดการฟารมสัตวน้ํา  โรคและการปองกันในสัตวน้ํา   การแปรรูปและ

การตลาด 
  สวนที่ 2: สัตวแปลก(สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ) 
 การเล้ียงและการจัดการดูแลทางคลินิก  โรคและการปองกันรักษาสัตวเล้ียงพกพา (Pocket pet)  

กระตาย เฟอรเรท  นกแกว ไกชน นกเลี้ยงชนิดอื่นๆสัตวเลื้อยคลานสัตวสะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบกสัตวไม
มีกระดูกสันหลัง และสัตวแปลกชนิดอื่น ๆ 

  สวนที่ 3 : สัตวปา   
 การเล้ียงและการจัดการสัตวปาและสัตวในสวนสัตว   โรคและการปองกันรักษาสัตวปาในสวนสัตว   

โรคและการปองกันรักษาสัตวปา เชน ชางกลุมสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม  กลุมสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม
ในทะเล กลุมนก สัตวเล้ือยคลาน   สัตวสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก และสัตวปาชนิดอื่น ๆ 

  Session I: Aquatic animals 
 Husbandry of aquatic animals, aquatic farm management, diseases and prevention 

of aquatic animals, animal processing and marketing. 
  Session II: Exotic pets 
 Husbandry and clinical management, diseases and prevention of pocket pets, 

rabbits, ferret, parrots, fighting cocks, pet birds, reptiles, amphibians, non-vertebrates 
and other exotic animals. 

  Session III: Wild life 
 Husbandry and management of animals in the zoos, diseases and preventionof 

wildlife in the zoos, diseases and preventionof wildlife such as elephants, mammals, 
sea mammals, birds, reptiles, amphibians, and other wildlife. 

    
 710 647  เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวแพทยสาธารณสุข                3(0-6-3)      
  Pre- Cooperative Education in  Veterinary Public Health  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   นักศึกษาชั้นปที่ 6  
  การจัดการขอมูล   การวิเคราะหประเมินและวางแผนการควบคุมและปองกันโรค  
 zoonoses   การปฏิบัติงานในโรงฆาสัตวหรือโรงรับน้ํานมหรือสวนที่เก่ียวของ   การประเมินความ

เส่ียง และการรับรองคุณภาพอาหารที่มีจากสัตว   การจัดการสิ่งแวดลอมของเสียจากปศุสัตว 
  Data management, analysis, evaluation and planning of zoonotic disease  
 control and prevention, practice slaughterhouses, milking plant or involving  

manufacturers, risk analysis and the guarantee of exportation of foods from animals, 
management of waste from livestock animal. 
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 710 648 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปาและสัตวเลี้ยงชนิดพเิศษ 
Pre-Cooperative Education in Wild and Exotic Animal 
เง่ือนไขของรายวิชา:   นักศึกษาชั้นปที่ 6 

3(0-6-3) 

  หลักเวชศาสตรสัตวปาและสัตวเล้ียงพิเศษ วิเคราะหกรณีศึกษา การลงมือฝกปฏิบัติและแกไข
ปญหาเชิงบูรณาการความรูและความเขาใจ และเพิ่มพูนความสามารถดานหัตถการในการรักษาสัตว 

    
 710 649 เตรียมสหกิจศึกษาทางดานเทคนิกการชันสูตรโรคสัตว 3(0-6-3) 
  Pre-Cooperative Education in Diagnostic Techniques  

of Animal’s Diseases 
  เง่ือนไขของรายวิชา:   นักศึกษาชั้นปที่ 6 
  การฝกทักษะเฉพาะทางหองปฏิบัติการชันสูตรโรคทางสัตวแพทย  ทั้งการเตรียมและการเก็บ

ตัวอยาง   เทคนิควิธีการตรวจ การเขียนและการอานแปลผลการวินิจฉัยโรค   โดยครองคลุม
ทางดานการชันสูตรผาซาก(มหพยาธิวิทยา  และจุลพยาธิวิทยา) พยาธิวิทยาคลินิก จุลชีววิทยา
คลินิกภูมิคุมกันวิทยาคลินิก  และปาราสิตคลินิก  
 Practice in advance veterinary laboratory-based diagnostic skills including of 
sampling preparation sampling procedure, diagnostic techniques, report and 
interpretation of the results in the following topics; Necropsy (macroscopic findings 
and microscopic findings) clinical pathology , clinical microbiology, clinical 
immunology, and clinical Parasitology. 

    
 710 663      สหกิจศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร 8(0-24-12) 
  Cooperative Education  in Veterinary  Medicine  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   นักศึกษาชั้นปที่ 6  
  ศึกษาการดําเนินงานของหนวยงาน  ฝกการปฏิบัติงานในหนวยงานที่นักศึกษา 
 เลือกตามหลักเกณฑของคณะ  จัดทํารายงาน  และนําเสนอผลการฝกงาน 
  Study of organization management, Training  in selected organizations  
 approved by the faculty, report writing and presentation of the training results. 
       
 711 211     มหกายวิภาคศาสตรสัตวเลก็       4(2-6-6) 
  Gross Anatomy of Small Animals  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   :ไมมี  
  มหกายวิภาคศาสตรของสัตวเล้ียงลูกดวยนม โดยใชสุนัขเปนตนแบบและโครงราง คอ 
 และอก ทอง  เชิงกราน  ขาหนา  ขาหลัง  ศีรษะ  ระบบประสาท 
  Gross anatomy of various systems in small-sized mammals at  
 macroscopic level by using canine modeland structure,  neck and thorax, abdomen, 

pelvis, forelimb, hindlimb, head, nervous system. 
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 711 214   กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบและประยุกตของสัตวเลี้ยงใน
สถานเกษตรกรรม     

4(3-3-7) 

  Comparative and Applied Anatomy of Farm Animals  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   711 211  
  มหกายวิภาคศาสตรเชิงเปรียบเทียบและการประยุกตใช ใน มา สุกร สัตวเคี้ยวเอ้ือง  
 และสัตวปก กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบชองอกกายวิภาคศาสตรประยุกตสวนชองอกกายวิภาค

ศาสตรเปรียบเทียบชองทองกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบชองเชิงกราน และเตานมกายวิภาคศาสตร
ประยุกตสวนชองเชิงกราน และเตานมกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบ สวนขาหนาและขาหลังกาย
วิภาคศาสตรประยุกตสวนขาหนาและขาหลังกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบสวนหัวและคอกายวิภาค
ศาสตรประยุกตสวนหัวและคอ 

  Comparative gross anatomy and application in a horse, pig, ruminant,  
 and poultry,     comparative anatomy of thorax, applied anatomy of thorax, 

comparative anatomy of abdomen, applied anatomy of abdomen, comparative 
anatomy of pelvis and udder, applied anatomy of pelvis and udder, comparative 
anatomy of forelimbs and hindlimbs, applied anatomy of forelimbs  and hindlimbs, 
comparative anatomy of head and neck, applied anatomy of  head and neck. 

         
 711 221       วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย       2(1-3-3) 
  Veterinary Embryology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   :ไมมี  
  บทนํา  และการแบงเซลลการปฏิสนธิและการแบงตัวการเจริญของเอ็มบริโอ 
 ระยะแรกรก และเยื่อหุมลูกในทองการเจริญของระบบประสาทการเจริญของระบบไหลเวียนเลือด

การเจริญของระบบตอมไรทอ คอหอย และใบหนาการเจริญของระบบหายใจการเจริญของระบบ
ทางเดินอาหาร การเจริญของระบบกลามเน้ือโครงรางและระบบปกคลุมรางกายการเจริญของระบบ
สืบพันธุการเจริญของระบบทางเดินปสสาวะ 

  Introduction and Gametogenesis, Fertilization and Blastulation, Early  
 Embryonic  Development, Placenta and Fetal Membranes, Development of Nervous 

System, Development of Circulatory System, Development of  Endocrine System, 
Pharynx, and Face, Development of Respiratory System, Development of 
Gastrointestinal System, Development of Musculoskeletal and Integumentary 
System, Development of Reproductive System, Development of Urinary System                              

    

 711 332   จุลกายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาทางสัตวแพทย 4  3 (2-3-5) 
  Veterinary Microanatomy and Physiology IV  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   712 316  
  กายวิภาคศาสตรของสัตวในระดับที่ใชกลองจุลทรรศน ศึกษาโครงสรางและหนาที่  
 การทํางานของเซลลเนื้อเยื่อและระบบอวัยวะตางๆ ในรางกายสัตว ไดแก  ระบบยอยอาหาร  ระบบ

สืบพันธุ  เมแทบอลิซึมและการควบคุมอุณหภูมิในรางกาย       
  Anatomy of animals at the microscopic levels, study of structures and  
 functions of cells, tissue and organs of animals i.e.digestive system, reproductive 

system, body  metabolism and body temperature regulation 



  มคอ. 2 สพ.มข. 
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 712 214   จุลกายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาทางสัตวแพทย 1           4(3-3-7) 
  Veterinary Microanatomy and Physiology I  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   711 211  
  กายวิภาคศาสตรของสัตวในระดับที่ใชกลองจุลทรรศน ศึกษาโครงสรางและหนาที่ 
 การทํางานของเซลลเนือ้เยื่อและระบบอวัยวะตางๆ ในรางกายสัตว สรีรวิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อ 
 ประสาทเซลลและความตางศักยระหวางเซลลและการสงกระแสประสาทการเชื่อมระหวางกลามเนื้อ

และประสาทระบบปกคลุมรางกายระบบประสาทสวนกลางและสวนปลาย  ระบบกลามเน้ือ และ
โครงรางระบบประสาทรับรูสึก  ระบบประสาทสั่งการ  ระบบประสาทอัตโนมัติรีเฟลกซ 

  Anatomy of animals at the microscopic levels, study of structures and 
 functions of cells, tissue and organs of animals, Physiology of cells and neural  
 tissues, cells and membrane potential, transportation through cell wall, 
 action potential, synapse between muscle cells and neurons, integumentary 

system, central and peripheral nervous system, muscle and body structure, motor 
neurons, autonomic nervous system, reflex. 

    
 712 215   จุลกายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาทางสัตวแพทย 2           3 (2-3-5) 
  Veterinary Microanatomy and Physiology II  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   711 211  
  กายวิภาคศาสตรของสัตวในระดับที่ใชกลองจุลทรรศน ศึกษาโครงสรางและหนาที่ 
 การทํางานของเซลลเนื้อเยื่อและระบบอวัยวะตางๆ ในรางกายสัตว กายวิภาคศาสตรของสัตวใน 
 ระดับที่ใชกลองจุลทรรศน ศึกษาโครงสรางและหนาที่การ ทํางานของเซลลเน้ือเยื่อและระบบอวัยวะ 
 ตางๆ ในรางกายสัตว ไดแก  ระบบของเหลวและอิเล็กโทรไลต  ระบบการขับถายปสสาวะ  ระบบ

ตอมใตสมอง       
  Anatomy of animals at the microscopic levels, study of structures and 
 functions of cells, tissue and organs of animals, Microscopic anatomy study  
 Structures and functions of cell, tissue and organs of animals; such asbody 
 fluid and electrolytes, urinary system and endocrine system. 
    
 712 222      ชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทย            3(2-3-5) 
  Veterinary Clinical Biochemistry    
  เง่ือนไขของรายวิชา:   318 305  
  บทนํา เครื่องมือเกี่ยวกับการทดลองชีวเคมีกลูโคสในเลือด ไขมันในเลือด โปรตีนใน 
 เลือดสารประกอบไนโตรเจนที่ไมใชโปรตีนแรธาตุหลักแรธาตุรองเอนไซมในเลือดการทดสอบการ

ทํางานของตับออน การทดสอบการทํางานของตับรงควัตถุในนํ้าดีการทดสอบการทํางานของไตการ
ทดสอบปสสาวะ การแปลผลขอมูล   

  Introduction, instruments used in biochemical experiment, blood  
 glucose, blood protein, non-protein nitrogen, major elements, trace elements, 

blood enzymes, test of pancreatic function, test of liver function, bile pigment, test 
of kidney function, urinalysis, data interpretation 

    
  



  มคอ. 2 สพ.มข. 
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 712 316   จุลกายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาทางสัตวแพทย 3          3 (2-3-5) 
  Veterinary Microanatomy and Physiology III  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   712 214 และ 712 215  
  กายวิภาคศาสตรของสัตวในระดับที่ใชกลองจุลทรรศน ศึกษาโครงสรางและหนาที่ 
 การทํางานของเซลลเนื้อเยื่อและระบบอวัยวะตางๆ ในรางกายสัตว  กายวิภาคศาสตรของสัตว 
 ในระดับที่ใชกลองจุลทรรศน ศึกษาโครงสรางและหนาที่การทํางานของเซลลเนื้อเยื่อและระบบ 
 อวัยวะตางๆ ในรางกายสัตว ไดแก ระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือดเลือด   ระบบไหลเวียน

น้ําเหลือง ระบบหายใจ    
  Anatomy of animals at the microscopic levels, study of structures and 
 functions of cells, tissue and organs of animals,  Microscopic anatomy study 
 structures and functions of cell, tissue and organs of animals ; such asblood and   
 circulatory  system, blood, lym    and respiratory system .   
    

 713 311       หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 
  Principles of Veterinary Pharmacology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   รายวิชาควบ 712 316  
  ความรูเบื้องตนของการศึกษาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย  เภสัชจลนศาสตร  เภสัช 
 พลศาสตร อันตรกิริยาของยา  การตานยา การพึ่งพิงยา และการดื้อยา  ปฏิกิริยาไมพึงประสงคของ

ยา และพิษของยา  การใชยาในลูกสัตว และสัตวชรา 
  Basic knowledge of pharmacology, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics,  
 drug interactions, drug resistance, drug dependence, drug tolerance, adverse drug 

reactions, drug toxicities, and principles of drug therapy in young and senile animals 
        
 713 313       ยาตานจุลชีพและเคมีบําบัดทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 
  Veterinary Antimicrobials and Chemotherapeutic Agents 
  เง่ือนไขของรายวิชา:   713 311  
  หลักการทั่วไปของยาตานจุลชีพยาตานแบคทีเรียการเลือกใชยาตานแบคทีเรียสาร 
 ระงับเชื้อ และ สารฆาเช้ือยาตานเชื้อรา  ยาตานโปรโตซัว  ยาตานไวรัส ยากําจัดปาราสิตภายในและ

ภายนอกยาตานมะเร็ง  ยาตานฮีสตามีน  ยาตานการอักเสบ  ยาลดไข  ยาบรรเทาปวด  ยาตาน
อนุมูลอิสระ 

  General principles of antimicrobial therapy, veterinary antibacterial  
 agents, selection of antibacterial therapy, antiseptics and disinfectants, antiviral 

agents, antiprotozoal agents, antifungal agents, internal and external antiparasitics, 
antineoplastic agents, antihistamines, anti-inflammatory drugs, anti-pyretics, 
analgesics, and antioxidants 
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 713 314      เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 
  Veterinary Systemic Pharmacology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   713 311  
  ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร  ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินหายใจ   ยาที่ 
 ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด   ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบเม็ดเลือด   ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ

ภูมิคุมกัน  ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบไตและทางเดินปสสาวะ  ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอ  ยาที่
ออกฤทธิ์ตอระบบสืบพันธุ  ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง   ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
ประสาทอัตโนมัติ   ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบกลามเนื้อและโครงราง   ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบผิวหนัง   
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบอวัยวะรับความรูสึก ไดแก ตาและหู 

  Drugs acting on gastrointestinal system, respiratory tract system,  
 cardiovascular system, blood system, immune system, renal and urinary system, 

endocrine system, reproductive system, central nervous system, autonomic nervous 
system, musculoskeletal system, integumentary system, and special sense organ 
system i.e. eyes and ears 

         
 713 321      เภสัชกรรมทางสัตวแพทย 2(1-3-3) 
  Veterinary Pharmacy  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   :ไมมี  
  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับยาเตรียมการเรียกช่ือยา แหลงที่มาของยา ตํารับยา ยาเตรียม 
 รูปแบบตางๆ อุปกรณที่ใชในทางเภสัชกรรม การชั่งตวงวัดและการคํานวณตัวยา การคํานวณขนาด

ยาที่ใชในสัตว การบริหารยา การเขียนใบสั่งยา การจัดหองยา พืชสมุนไพรที่ใชในสัตว การปลูกสวน
สมุนไพร การผลิตยาเตรียมรูปแบบตางๆ เพ่ือนํามาใชในทางสัตวแพทย การเก็บรักษายา การผสม
ยาและสารปรุงแตงยาในอาหารสัตว การปรุงยาเตรียมปราศจากเชื้อ ความรูเกี่ยวกับวัคซีนและวิธีใช 

  Basic knowledge of drug preparations,drug nomenclature, sources of  
 drugs, pharmacopoeias, dosage forms, pharmaceutical tools, metrologyand 

ingredient calculation, drug administrations, prescription writing, pharmacy room 
management, herbs used in animals, herbal gardening, pharmaceutical process of 
dosage forms to be used in veterinary medicine, mixing process of drugs and 
flavoring agents in animal feeds, sterilized drug preparations, general knowledge on 
vaccine and its instruction 
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 713 431       พิษวิทยาทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 
  Veterinary Toxicology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   713 311  
  พิษวิทยาทั่วไป ซึ่งรวมถึง หลักการทั่วไปทางพิษวิทยา กลไกความเปนพิษ ปจจัยที่ม ี
 อิทธิพลตอความเปนพิษ การจําแนกสารพิษ พิษวิทยาการวินิจฉัย และการรักษาภาวะเปนพิษ

พิษวิทยาตามระบบ ซึ่งรวมถึง ความเปนพิษตอระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบสืบพันธุ ระบบภูมิคุมกัน ระบบเลือด ตับ ไต ผิวหนัง และขบวนการกอมะเร็งโดย
สารเคมี พิษวิทยาคลินิก ซึ่งรวมถึง กรณีศึกษาของการเกิดพิษจากสารพิษเฉพาะบางชนิด ที่มี
ความสําคัญทางสัตวแพทย 

  General toxicology that includes principles of toxicology, mechanisms of  
 toxicity, factors influencing toxicity, classification of toxicants, diagnostic toxicology, 

and treatment of poisoning,  Systemic toxicology that includes toxicity on the 
nervous system, the respiratory system, the cardiovascular system, the reproductive 
system, the immune system, the blood, the liver, the kidneys, the skin, and 
chemical carcinogenesis, Clinical toxicology that includes case studies on poisoning 
that caused by selected toxicants important in veterinary medicine selected 
toxicants important in veterinary medicine. 

        

 713 441      เภสัชวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย  1(0-3-1) 
  Veterinary Clinical Pharmacology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   713 313 และ 713 314  
  การศึกษาผลิตภัณฑยาที่มีใชในโรงพยาบาลสัตว ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑสําหรับฉีด สําหรับ 
 กิน และสําหรับการใชภายนอก กรณีศึกษาของการวิเคราะหการใชยาของสัตวปวยในระบบตางๆ 

อยางมีเหตุผล ตั้งแต การเลือกกลุมยา การเลือกตัวยา การเลือกขนาดยา การเลือกวิธีการใหยา และ
การเขียนใบสั่งยาใหมที่เหมาะสมการนําเสนอผลการศึกษาในรูปรายงานและการบรรยาย 

  Study of pharmaceutical products used in the Veterinary teaching  
 hospital, including parenteral products, oral products, and topical products. Case 

studies on rational analysis of drug therapy used in animal patients with different 
diseases, including drug group selection, individual drug selection, dosage selection, 
selection of route of administration and writing new appropriate prescriptions. 
Scientific reports and oral presentations of the case studies 
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 714 242     วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย               4(3-3-7) 
  Veterinary Immunology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   311 101  311 102  312 106   

312 108 
 

  คําจํากัดความและหนาที่ของระบบภูมิคุมกันการตอบสนองทางภูมิคุมกันแบบไม 
 จําเพาะการตอบสนองทางภูมิคุมกันแบบจําเพาะปจจัยที่มีผลตอการตอบสนองทางภูมิคุมกันในสัตว

ความแตกตางระหวางระบบภูมิคุมกันและระบบอื่นๆ ในรางกายสัตวอวัยวะ เซลล และวิวัฒนาการ
ของระบบภูมิคุมกันแอนติเจน แฮปเทน แอนติบอดีและโมโนโคลนัลแอนติบอดีหลักการทดสอบใน
หองปฏิบัติการสําหรับการตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดีปฏิกิริยาการตกตะกอนปฏิกิริยาจับกลุม
ตะกอนปฏิกิริยาตรึงคอมพลีเมนตการทดสอบที่ใชแอนติบอดีที่ติดฉลากดวยเอ็นไซมภูมิคุมกันดาน
สารน้ําภูมิคุมกันดานเซลลและซัยโตไคนระบบคอมพลีเมนตการควบคุมระบบภูมิคุมกันภาวะภูมิไว
เกินวัคซีนและการเสริมสรางภูมิคุมกันภูมิคุมกันบริเวณพื้นผิวของรางกายภูมิคุมกันในลูกออน
ภูมิคุมกันตอการติดเช้ือจุลชีพการไมตอบสนองของระบบภูมิคุมกันและภาวะออโตอิมมูนภูมิคุมกัน
ตอเน้ืองอกวิทยาภูมิคุมกันของการปลูกถายอวัยวะวิทยาภูมิคุมกันของเม็ดเลือดยาที่มีผลกระทบตอ
ระบบภูมิคุมกันภาวะภูมิคุมกันบกพรองภูมิคุมกันของสัตวปกและสัตวน้ําความรูพ้ืนฐานระดับอณู    
ชีววิทยา 

  Definition and functions of immune system, Non-specific immune  
 response, Specific immune response, Factors affecting immune response in animals, 

Differences between the immune system and other systems in animals, The organs, 
cells and the evolution of the immune system, Antigens, haptens, antibodies and 
monoclonal antibodies, Principle of laboratory methods for detection  of antigens 
and antibodies, Precipitation reaction, Agglutination reaction, Complement fixation 
test,  Immunoenzyme assay, Humoral immunity, Cellular immunity and cytokines, 
Complement system, Regulation of the immune system, Hypersensitivity, Vaccines 
and immunization, Immunity at body surface, Immunity in the fetus and newborn,  
Immunity to infection, Immunological tolerance and autoimmunity, Tumor 
immunology, Transplantation immunology, Immunohematology, Drugs that      
affect the immune system, Immunodeficiency, Immunology of avian and aquatic 
animals, Basic principle of molecular biology 

    
 714 311 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย        3(2-3-5) 
  General Veterinary Pathology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   รายวิชาควบ 711 332  
  บทนําทั่วไปสาเหตุของโรคการกอโรครอยโรคการเสื่อมสภาพและการตายของ 
 เซลลภาวะรบกวนและความผิดปกติของแรธาตุและเม็ดสี  ภาวะรบกวนการไหลเวียนของเลือด  . 

การอักเสบและการซอมของเนื้อเยื่อพยาธิวิทยาของระบบภูมิคุมกันภาวะรบกวนและความผิดปกติ
ในการเจริญเติบโตเนื้องอกการตรวจชันสูตรโรคทางพยาธิวิทยาโภชนพยาธิวิทยาพิษพยาธิวิทยา 

  General introduction, etiology,  pathogenesis, lesions, cellular   
 degeneration and necrosis, disturbance and abnormality of mineralization and  

pigmentation, circulatory disturbances, inflammation and repair, immunopathology, 
disturbance and abnormality of growth, neoplasm, pathological diagnosis, nutritional 
pathology, toxicopathology. 



  มคอ. 2 สพ.มข. 

42 
 

 714 312       พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย        4(3-3-7) 
  Veterinary Systemic Pathology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   714 311  
  พยาธิวิทยาระบบหายใจพยาธิวิทยาระบบทางเดินอาหารพยาธิวิทยาตับ และตับ 
 ออนพยาธิวิทยาระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือดพยาธิวิทยาระบบขับถายปสสาวะและของ

เสียพยาธิวิทยาระบบสรางเม็ดเลือดและนํ้าเหลืองพยาธิวิทยาระบบประสาทพยาธิวิทยาระบบ
สืบพันธุเพศเมียพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุเพศผูพยาธิวิทยาระบบปกคลุมรางกายพยาธิวิทยาระบบ
โครงรางและกลามเนื้อพยาธิวิทยาระบบตอมไรทอ 

  Pathology of respiratory system, pathology of alimentary system,  
 pathology of liver and pancreas,   pathology of cardiovascular system, pathology of 

urinary and excretory system,  pathology of hemopoietic system, pathology of 
nervous system, pathology of female reproductive  system, pathology of male 
reproductive system, pathology of Integumentary system, pathology of 
musculoskeletal system, pathology of endocrine system. 

         

 714 331       วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 
  Veterinary Helminthology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   311 101  311 102    
  บทนําเก่ียวกับหนอนพยาธิใบไม  หนอนพยาธิใบไมในสุนัขและแมว  หนอนพยาธิ  
 ใบไมในสุกร  หนอนพยาธิใบไมในสัตวเคี้ยวเอ้ือง  หนอนพยาธิใบไมในมา  หนอนพยาธิใบไมในสัตว

ปก บทนําเก่ียวกับหนอนพยาธิตัวตืด  หนอนพยาธิตัวตืดในสุนัขและแมว  หนอนพยาธิตัวตืดในคน   
หนอนพยาธิตัวตืดในสัตวเคี้ยวเอ้ือง  หนอนพยาธิตัวตืดในมา  หนอนพยาธิตัวตืดในสัตวปก   บทนํา
เก่ียวกับหนอนพยาธิตัวกลม  หนอนพยาธิตัวกลมในสุนัขและแมว  หนอนพยาธิตัวกลมในสุกร  
หนอนพยาธิตัวกลมในสัตวเคี้ยวเอ้ือง  หนอนพยาธิตัวกลมในมา  หนอนพยาธิตัวกลมในสัตวปก   
เทคนิคในการตรวจวินิจฉัยทางดานปรสิตวิทยา                                         

  Introduction for parasitic flukes, parasitic flukes in dogs and cats, parasitic  
 flukes in pigs, parasitic flukes in ruminants, parasitic flukes in horses, parasitic flukes 

in poultry, introduction for parasitic tapeworms, parasitic tapeworms in dogs and 
cats, parasitic tapeworms in humans, parasitic  tapeworms in ruminants, parasitic 
tapeworms in horses, parasitic tapeworms in poultry, introduction for round worms, 
round worms in dogs and cats, round worms in pigs, round worms in ruminants,     
round worms in horses, round worms in poultry, techniques for parasitologic 
diagnosis 

      

 714 332     กีฏวิทยาและวิทยาสัตวเซลลเดียวทางสัตวแพทย         3(2-3-5) 
  Veterinary Entomology and Protozoology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   714 331  
  บทนําเก่ียวกับกีฏวิทยาแมลงวันดํา ปง แมลงวันทรายและยุงเหลือบ และแมลงวัน 
 แมลงวันบอท มิเอซิสและแมลงวันเหลืองหมัด เหา เรือด และมวนเห็บไรและขี้เรื้อนวิทยาสัตวเซลล

เดียวบทนําเกี่ยวกับวิทยาสัตวเซลลเดียวแฟลกเจลเลตในเลือดจัยอะเดีย ฮีสโตโมนาส ทรัยโคโมนาส 
และ อะมีบาโรคบิดคริปโตสปอริเดียมและท็อกโซพลาสมาซารโคซิสติส เฮปปาโตซูน พลาสโมเดียม 
ฮีโมโปรเตียส และลิวโคซัย  โตซูนบาบีเซีย และไทเลอเรียซิลิเอต และ ริกเก็ตเซียการเก็บตัวอยาง
ทางปรสิต 

  Introduction for Entomology, Simulium, Culicoides, Phlebotomus and  
 mosquitoes, Tabanid and flies, Bot flies, myiasis and Hippoboscid, Fleas, lice and 

bugs, Ticks, Mites and manges, Haemoflagellates, Giardia, Histomonas, Trichomonas 
and Amoeba, Coccidiosis, Cryptosporidium and Toxoplasma, Sarcocystis, 
Hepatozoon, Plasmodium, Haemoproteus and Leucocytozoon, Babesia and 
Theileria, Ciliates and Rickettsia, Collection of parasitic specimens 
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 714 341       วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย        4(3-3-7) 
  Veterinary Bacteriology and Mycology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   311 101  311 102    
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแบคทีเรียทางสัตวแพทย การวินิจฉัยโรคทางแบคทีเรีย   
 แบคทีเรียกลุมแกรมบวกรูปรางกลมแบคทีเรียกลุมแกรมบวกรูปรางแทง  แบคทีเรียกลุมทางเดิน

อาหาร  แบคทีเรียกลุมวิบริโอ แอโรโมนาส มอเร็กเซลลา แคมไพโลแบคเตอร  ซูโดโมนาส แบคทีเรีย
กลุม บรูเซลลา ฮีโมฟลัส บอรเดทเทลลา แอคติโนบาซิลลัส  พาสเจอเรลลา แบคทีเรียกลุม ไมโค
แบคทีเรียม แอคตโินไมเซส นอคารเดีย เดอรมาโตฟลุส สเตรปโตไมเซส จุลชีพกลุม ไมโคพลาสมา
และคลอสตริเดียม  จุลชีพกลุม สไปโรขีตและคลาไมเดียความรูเบื้องตนเก่ียวกับเชื้อราทางสัตว
แพทย   การวินิจฉัยโรคเช้ือราทางสัตวแพทย  เช้ือรากลุม กอโรคตามระบบตาง ๆเชื้อรากลุมฉวย
โอกาส  เชื้อรากลุม เดอรมาโตไฟท 

  Basic knowledge on veterinary bacteriology, diagnosis of bacterial  
 diseases, gram positive cocci, gram positive rod, gastrointestinal bacteria, Vibrio spp., 

Aeromonas spp., Moriexella spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Brucella 
spp., Haemophilus spp., Bordetella spp., Actinobacillus spp., Pasteurella spp., 
Mycobacterium spp., Actinomycoses spp., Norcadia spp., Dermatophilus spp., 
Streptomyses spp., Mycoplasma spp. And Clostridium spp., Spirochete and 
Chlamydia, Basic knowledge of veterinary mycology, diagnosis of veterinary 
mycoses, systemic pathogenic fungi, opportum=nistic fungi, dermatophyte fungi 

         
 714 344       วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย            3(2-3-5) 
  Veterinary Virology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   311 101  311 102    
  ความรูเบื้องตนดานไวรัสวิทยา โครงสรางและสวนประกอบของไวรัส การจําแนก และ 
 การเรียกชื่อไวรัส การเพาะเลี้ยงไวรัส  การแบงตัวและพันธุกรรม   การติดเช้ือและการกอโรคจาก

ไวรัส  ปฏิกิริยาภูมิคุมกันตอไวรัส  ขบวนการทําใหเกิดโรค   การตรวจไวรัสทางหองปฏิบัติการ  
ภูมิคุมกันตอโรคไวรัส  ระบาดวิทยาของโรคไวรัส  การเฝาระวัง ควบคุม และกําจัดโรค โรคไวรัสใน
สัตวทองถิ่น   

  Principles of animal virology, Structure and composition of viruses,  
 Classification and nomenclature of viruses, Cultivation and assays of viruses, Viral 

replication and viral genetics, Viral infection and pathogenesis of virus, Immune 
response to viral infections, Mechanism of disease production, Laboratory of viral 
diseases, Immunization against viral disease, Epidemiology of viral infections, 
Surveillance, control and eradication of viral diseases, Viruses of domestic animals 
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 714 413   พยาธิวิทยาคลินกิทางสัตวแพทย       3(2-3-5) 
  Veterinary Clinical Pathology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   712 222, 714 312  
  การตรวจทางโลหิตวิทยา การอานคาและแปลผลคาโลหิตวิทยา    การแปลผลคาการ  
 ตกลิ่มแข็งตัวของเลือด   การทดสอบการทําหนาที่ของไตและการแปลผล  การทดสอบการทําหนาที่

ของตับและการแปลผล  เซลลวิทยาวินิจฉัยและการแปลผล   การตรวจและแปลผลคานํ้าไขสันหลัง
และไขกระดูก   การตรวจและแปลผลคาของเหลวและอิเล็กโตรไลท    การตรวจและแปลผลโรค
ผิวหนัง 

  Hematology examination, interpretation of hematology,  interpretation of  
 hemostasis,  kidney  function tests and interpretation,  liver function tests and 

interpretation,  diagnostic cytology and interpretation, cerebrospinal fluid, bone 
marrow examination and interpretation,  fluid, electrolytes  examination and 
interpretation,  examination and interpretation of skin diseases 

     

 715 361 พฤตกิรรมและการบังคบัสัตว 2(1-3-3) 
  Animal Behavior  and Restraint  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   ไมม ี  
  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวพฤติกรรมการผสมพันธุของสัตว  พฤติกรรมการ 
 ตั้งทอง  การคลอด และการเล้ียงลูกพฤติกรรมการเรียนรูและการจําของลูกสัตว  พฤติกรรมการหา

อาหาร และการลาเหยื่อ  พฤติกรรมของสังคมและชุมชน  การปฏิบัติกับสัตวเล็ก อยางถูกตองตาม
หลักจรรยาบรรณของสัตวแพทยการปฏิบัติกับสัตวใหญอยางถูกตองตามหลักจรรยาบรรณของสัตว
แพทย 

  Concepts of animal behavior, mating behavior, gestation and calving  
 behavior, maternal behavior, learning and memorization of young animals, feeding 

behavior, preying, social and community behavior, veterinary ethics for small animal 
treatment, veterinary ethics for large animal treatment 

    

 715 411 ศัลยศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย  3(2-3-5) 
  General Veterinary  Surgery  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   711 211 และ 713 313 และ 715 361 
  หลักและขอควรพิจารณากอนการทําศัลยกรรมอุปกรณและเครื่องมือผาตัด  การ 
 เตรียมการผาตัดหลักการ การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณและการไรเช้ือทางศัลยกรรม  การสอดทอ

หลอดคอ  หลอดสวนปสสาวะและหลอดสวนใหอาหาร  วัสดุผูกเย็บและการผูกเง่ือนทางศัลยกรรม  
หลักการเย็บแผลและ รูปแบบของการเย็บบาดแผล  แผลและขบวนการหายของแผล  การรักษา
บาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะ  การเตรียมตัวสัตว การประเมินสภาพสัตวกอนผาตัดและการดูแลหลัง
ผาตัด  วิสัญญีทั้งตัว  การระงับความเจ็บปวด  การระงับความรูสึกเฉพาะที่เฉพาะบริเวณ  สารน้ํา
บําบัดทางศัลยกรรม  การกูชีพ  การทําศัลยกรรมเยือกแข็ง และศัลยกรรมดวยไฟฟา  ศัลยกรรม
ตกแตง 

  Concepts and concerns for surgery, equipments and instruments, surgical  
 preparation, concepts of instrument preparation, equipments and aseptic 

techniques, administration of endotracheal tube, urinary catheter and esophageal 
tube, suture materials and suture knots, concepts fo suturing, suture pattern, wound 
and wound healing, specific wound dressing, animal preparation, pre-surgical 
assessment of animals, post-operative care, general anesthesia, pain management, 
local analgesia, regional analgesia, fluid therapy for surgery, resuscitation, 
cryosurgery  and electrosurgery, cosmetic surgery 
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 715 412 ศัลยศาสตรสัตวเล็ก    2(2-0-4) 
  Small  Animal  Surgery  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   715 411 และ 715 421 

และรายวิชาควบ 715 431 
 

  ศัลยกรรมโรคนัยนตาสัตว  ศัลยกรรมสวน หู คอ ชองปาก หลอดอาหาร  โรคทาง 
 ศัลยกรรมของทางเดินหายใจสวนตน  โรคทางศัลยกรรมของทางเดินอาหารสวนชองทองไสเล่ือน

และการแกไข  โรคทางศัลยกรรมของทางเดินปสสาวะ  โรคทางศัลยกรรมของโรคระบบสืบพันธุ
ศัลยกรรมชองอกภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม  

  Ophthalmologic surgery, ears, throat, pharyngeal, and esophageal  
 surgery, surgical diseases of upper respiratory tract, surgical diseases of abdominal 

gastrointestinal tract, hernia and hernial correction, surgical diseases of urinary tract, 
surgical diseases of reproductive system, thoracic surgery, surgical emergency 

       
 715 413  ศัลยศาสตรออรโธปดิคสทางสัตวแพทย      2(1-3-3) 
  Veterinary Orthopedics Surgery  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   715 411  
  การจําแนกชนิด  การวินิจฉัยและการรักษา  การเชื่อมของกระดูก  การเช่ือมชาหรือไม 
 เช่ือมของกระดูก  การรักษากระดูกติดเชื้อ  กรามหักและการแกไข  การหักของกระดูกสันหลังและ

แนวทางแกไข  การหักของกระดูกขาหนา  การหักของกระดูกขาหลัง  ขอตอสะโพกเจริญผิดปกติ
และ แนวทางรักษา  ความผิดปกติของขอเขาและแนวทางแกไข  กระดูกสะบาเคลื่อนหลุดเอ็นไขว
หนาฉีกขาด   การหักของกระดูกเชิงกรานและการผาตัดแกไข  ขอเคลื่อนและแนวทางแกไข  การ
ปลูกถายกระดูกและ การเชื่อมขอ  เนื้องอกของกระดูกและโรคทางเมตตาโบลิกการแตกหรือหักของ
กระดูก 

  Classification, diagnosis and treatment, bone healing, delayed healing or  
 unhealed bone, treatment of infected bones, jaw fracture and correction, vertebral 

fracture and correction, forelimb fracture, hindlimb fracture, abnormal growth of hip 
joint and correction, disorders of knee joint and correction, patella luxation, cruciate 
ligament rupture, pelvic fracture and correction, joint luxation and correction, bone 
graft and arthrodesis, bone tumor and metabolic diseases, bone rupture or fracture 
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 715 421       รังสีวิทยาทางสัตวแพทย        2(1-3-3) 
  Veterinary Radiology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:   711 211 และ 711 214  
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฟสิกสรังสี  อัตตกริยาของรังสีเอกซกับสสาร หนวยของ   
 ปริมาณรังสีและการวัดปริมาณรังสี  ผลของรังสีตอสิ่งมีชีวิตและอันตรายจากรังสี การปองกัน

อันตรายจากรังสี  วิธีการผลิตและคุณสมบัติของรังสีเอกซ เครื่องกําเนิดรังสีเอกซและวงจร  เทคนิค
การถายภาพรังสี  เทคนิคการลางฟลมและปจจัยตาง ๆ  ทีม่ีผลตอคุณภาพของภาพรังสี  เครื่องมือ
การสรางและบันทึกภาพรังสีประเภทอื่น ๆ  การับรูและจิตวิทยาของการอานภาพรังสี  การแปรผล
ภาพรังสี    กายวิภาคภาพรังสีปกติ  พยาธิสภาพและความผิดปกติที่ตรวจพบดวยภาพรังสีสวนชอง
อก  กายวิภาคภาพรังสีปกติ  พยาธิสภาพและความผิดปกติที่ตรวจพบดวยภาพรังสีสวนขา  กาย
วิภาคภาพรังสีปกติ  พยาธิสภาพและความผิดปกติที่ตรวจพบดวยภาพรังสี สวนหัว และคอ  กาย
วิภาคภาพรังสีปกติ  พยาธิสภาพและความผิดปกติทีต่รวจพบดวยภาพรังสีสวนชองทอง  กายวิภาค
ภาพรังสีปกติ พยาธิสภาพและความผิดปกติทีต่รวจพบดวยภาพรังสีสวนกระดูกสันหลัง  การตรวจ
วินิจฉัยดวยรังสีในสัตวใหญ กายวิภาคภาพรังสีปกติ พยาธิสภาพและความผิดปกติที่ตรวจพบดวย
ภาพรังสี  เทคนิคพิเศษในการถายภาพรังสี 

  Basic principles of physical radiation, interaction of radiation and  
 substances, radiation quantity and measurement, effects of radiation on living 

organisms, radiation hazard and protection, production and property of x-ray, x-ray 
originator and circuit, radiography techniques, film development and factors 
affecting radiography quality, interpretation of radiography, radiographic appearance 
of normal structure and radiographic findings of pathological disorder of limbs, 
radiographic appearance of normal structure and radiographic findings of 
pathological disorder of head and neck, radiographic appearance of normal 
structure and radiographic findings of pathological disorder of abdomen, 
radiographic appearance of normal structure and radiographic findings of 
pathological disorder of vertebral, radiographic diagnosis in large animals, 
radiographic appearance of normal structure and radiographic findings of 
pathological disorders, special techniques in radiography    

    
 715 431  ปฏบิัติการศลัยศาสตรสตัวเล็ก       1(0-3-1) 
  Small Animal Surgery Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา:715 411 และ 715 421 และ 

                                   รายวิชาควบ 715 412 
 

  การตัดหางการตัดนิ้วติ่ง  การทําหมันสุนัขเพศผู   การทําหมันสุนัขเพศเมีย  การแกไข 
 หนังตามวนเขาการแกไขหนังตาปลิ้น  การตัดผนังดานขางของทอหู  การเปดผากระเพาะอาหาร  

การเปดผากระเพาะปสสาวะ  การตัดตอลําไส  การตัดมามออกเพียงบางสวน  ปฏิบัติการตรวจตา  
สอบปฏิบัติการ 

  Tail docking, dew claw amputation, canine castration, canine spaying,  
 entropion correction, ectopion correction, ear canal surgery, gastric surgery, urinary 

bladder surgery, intestinal anastomosis, partial spleen removal, eye examination, 
examination 
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 715 441      เธนุเวชวิทยาและวิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย          3(2-3-5)    
  Gynaecology and Andrology วิชา   
  เง่ือนไขของรายวิชา:711 221 และ 711 332 และ 717 421 
  กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตวเล้ียง  กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธุ 
 ของ สัตวเพศเมีย  กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตวเพศผู  ฮอรโมนในระบบสืบพันธุ  

การสืบพันธุของปศุสัตว  โคและกระบือสุกร  แพะและแกะ  สัตวปก  การสืบพันธุของสัตวเล้ียงสุนัข
และแมวมา  โรคและพยาธิวิทยาของระบบสืบพันธุ  โรคของระบบสืบพันธุ  พยาธิวิทยาของระบบ
สืบพันธุ  ความลมเหลวในการสืบพันธุ  การจัดการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ 

  Anatomy and physiology of the reproductive system in domestic  
 animals, anatomy and physiology of the reproductive system in female animals, 

anatomy and physiology of the reproductive system in male animals, reproductive 
hormones,  reproduction of livestock, cattle, swine, goat and sheep, poultry, 
reproduction of companion animals, dog and cat, horse, disease and pathogenesis 
of reproductive system, reproductive diseases, pathology of reproductive system, 
reproductive failure, management to enhance reproductive performance 

    
 715 514       ศัลยศาสตรสัตวใหญ         3(2-3-5) 
  Large Animal Surgery  
  เง่ือนไขของรายวิชา:715 421 และ 715 411และ 715 413 
  การเตรียมตัวและการทําวิสัญญีในสัตวใหญ  เครื่องมือศัลยกรรมสําหรับสัตวใหญ  โรค 
 และปญหาตางๆที่พบบอยๆที่แกไขดวยวิธีการทําศัลยกรรมในโคและมา  การทําศัลยกรรมในระบบ 

กลามเน้ือโครงรางและกระดูกในโคและมา  การทําศัลยกรรมในระบบทางเดินอาหารในโคและมา  
การทําศัลยกรรมในระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุในโคและมาการทําศัลยกรรมในระบบ
ทางเดินหายใจในโคและมา  การทําศัลยกรรมแกไขไสเล่ือนและเตานมในโคและมา  การทําศัลกรรม
ในแพะแกะ  การทําศัลกรรมในสุกร 

  Preparation and large animal anesthesia, surgical tools for large animal  
 surgery, common diseases and problems treated with surgery in cattle and horses, 

muscular and bone surgery in cattle and horses, gastrointestinal surgery in cattle 
and horses, urinary tract and reproductive systemsurgery in cattle and horses, 
respiratory tract surgery in cattle and horses, hernia correction and udder surgery in 
cattle and horses, surgery in sheep and goats, surgery in pigs 

    
 715 544    การผสมเทียมและเทคโนโลยีการสบืพันธุ       4(3-3-7)    
  Artificial Insemination and Reproduction Technology  
  เง่ือนไขของรายวิชา:715 441  
  การจัดการดูแล และการคัดเลือกพอพันธุ  การประเมินคุณภาพน้ําเช้ือ  การผลิตน้ําเชื้อ 
 แชแข็ง  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพนํ้าเชื้อ   การผสมเทียมและการเหน่ียวนําการเปนสัดในสัตวชนิด

ตางๆ  โค กระบือ  แพะ แกะ  สุกร  มา  สุนัข แมว   สัตวปก   อื่นๆ  การยายฝากตัวออนและ การ
แชแข็งตัวออน  การปฏิสนธินอกตัวสัตว   พันธุวิศวกรรมของเซลลสืบพันธุ 

  Sire  management and selection, semen quality evaluation, frozen  
 semen production, factors affecting semen quality, artificial insemination and 

induction of oestrus in various animals, cattle, buffalo, goat, sheep, pig, horse, dog, 
cat, poultry, etc., embryo transfer, freezing of embryo, in vitro fertilization, genetic 
engineering of gametes 
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 715 545     สูติศาสตรทางสัตวแพทย            2(1-3-3)    
  Veterinary Obstetrics  
  เง่ือนไขของรายวิชา:  รายวิชาควบ 715 544  
  การตั้งทองและการยอมรับการตั้งทองการพัฒนาของตัวออนและฮอรโมนในชวงตั้ง  
 ทอง การตรวจการตั้งทอง(โค มา สุกร แพะ แกะ สุนัข แมว และสัตวทดลอง)  โรคและอุบัติการณ

เกิดโรคในชวงตั้งทองการคลอดลูกและการเหน่ียวนําการคลอดการคลอดยากและการแกไขโรคและ
อุบัติการณเกิดโรคหลังคลอดการจัดการระบบสืบพันธุหลังคลอด 

  Pregnancy and gestation, fetus development, gestation hormones,  
 pregnancy diagnosis (cattle, horse, pig, goat, sheep, dog, cat, and laboratory 

animals), diseases and incidence during pregnancy, parturition and induction of 
parturition, dystocia and correction of dystocia , diseases and incidence in 
postpartum period, management of reproductive system during postpartum period 

    
 716 132    การจัดการสัตวทดลอง                     2(1-3-3) 
  Management of Laboratory Animals    
  เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมม ี  
  บทนําสูสัตวทดลอง  ชนิดและสายพันธุสัตวทดลองประเภทตางๆ  การจัดการกับ 
 อาหารและ การเพาะพันธุ  โรงเรือน อุปกรณ ในการเล้ียง และบังคับสัตวทดลอง  หลักการควบคุม

และปองกันโรคจากสัตวทดลอง  สวัสดิภาพของสัตวทดลองและขอบังคับตางๆ ที่ใชในสัตวทดลอง  
กฎ 3 R3ในการใชสัตวทดลอง  การปรับปรุง/ปรับแตงสายพันธุ ของสัตวทดลอง  การใชสถิติในการ
วางแผนทดลองในสัตวทดลอง  การวิเคราะหเอกสารทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสัตวทดลอง  การวัด
ความเจ็บปวด การตอบสนอง และจริยธรรมในการใชสัตวทดลอง  หลักการใหยาในสัตวทดลอง 
 

  Introduction to laboratory animals, types and species of laboratory  
 animals, feeding and breeding management, facility, equipments for husbandry and 

restraint, control and prevention of diseases from laboratory animals, animal 
welfare, regulations for laboratory animals, 3Rs rules, genetics alteration of 
laboratory animals, statistics and experimental design for laboratory animals, 
literature review of scientific papers involving laboratory animals, pain evaluation, 
response, ethics. Drug admistration in laboratory animals. 
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 716 232   สวัสดิภาพสัตวเบื้องตน                                  1(1-0-2) 
  Principles of Animal Welfare   
  เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมม ี  
  สัตวแพทยและสวัสดิภาพสัตว  สวัสดภิาพสัตวเล้ียงเพื่อนํามาเปนอาหาร  สวัสดิภาพ  
 สัตวเล้ียงเพื่อนันทนาการ  สวัสดิภาพสัตวปา  สวัสดิภาพสัตวนํามาแขงขัน  การประเมินถึงสวัสดิ

ภาพสัตว  การประเมินสุขภาพสัตว  กฎหมาย ขอบังคับ ตอสวัสดิภาพสัตว  จรรยาบรรณของสัตว
แพทยตอสวัสดิภาพสัตว 

  The  welfare of companion animal, farming animal, companion animals,  
 wildlife, animal for competition, evaluation of the welfare of animals, animal health 

assessment, law and regulation, ethics for veterinarians on animal welfare 
    

 716 312    วิทยาการระบาดและเวชศาสตรปองกันทางสัตวแพทย       3(3-0-6) 
  Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine                                           
  เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมม ี  
  บทนํา ประวัติ และการพัฒนาของวิทยาการระบาดและเวชศาสตรการปองกันทางสัตว 
 แพทย ขอบเขตของระบาดวิทยา  การเกิดโรคและองคประกอบโรค  การวัดทางระบาดวิทยา

การศึกษาเชิงพรรณนาการศึกษาเชิงวิเคราะห และการศึกษาเชิงทดลองการทดสอบเพื่อการวินิจฉัย  
การออกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยการติดตอของโรคและการคงอยูของโรค  การจัดการขอมูล  การ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในทางการระบาดวิทยา และการสอบสวนโรคระบาด  การเฝาระวัง  การ
ปองกันและควบคุมโรค 

  Introduction, history and development of veterinary epidemiology and  
 preventive medicine, scope of epidemiology, causation and components of disease, 

measures for epidemiology, descriptive study, analytical study, experimental study, 
diagnostic test, questionnaire design, disease transmission and persistence, data 
management, computer program for epidemiology, epidemic investigation, disease 
prevention and control 

    

 716 315    ความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร                2(1-3-3) 
  Processed Food Safety  
  เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมม ี  
  บทนําทั่วไปชีวเคมี และจุลชีววิทยาของอาหารเพ่ือเปนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรการ 
 อาหาร  ระบบการอภิบาลอาหารการประเมินความเสี่ยงของอาหาร   การสุขาภิบาลโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร พิษภัย-โรคที่เกิดจากอาหาร : พืชพิษและสัตวพิษ   การผลิตอาหารอินทรียและ
ระบบ GMO สุขศาสตรไขและผลิตภัณฑจากไข   สุขศาสตรปลา กุง และอาหารทะเลเพ่ือการสงออก   
สารเจือปนในอาหารและการตกคาง   การใชยาสัตว ฮอรโมน สารเรงการเจริญเติบโต การตกคาง
ของโลหะหนัก   พฤติกรรมของผูบริโภคตอบริโภคนิสัยและองคประกอบทางนิเวศวิทยาที่มีผลตอ
การระบาดของโรค  รายงานและการนําเสนอ 

  Introduction, biochemistry and microbiology of food for basic of food  
 science, food protection system, risk assessment for food products, food-plant 

hygiene, food industry, hazard and disease from food: poisonous plants and 
animals, organic food production and GMO system, egg and egg product hygiene, 
hygiene for fish, shrimp, and seafood for exportation, residues and contamination of 
food, use of animal drugs, hormones and growth promoters, residues of heavy 
metals, consumer behavior effects on consumption, ecological factors on spread of 
diseases, report and presentation    
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 716 251    การปฏิบัติภาคสนามดานสัตวศาสตร       1(0-6-1) 
  Field Practice in Animal Science  
  เงื่อนไขของรายวิชา:137 101  
  พื้นฐานทางสัตวบาล  การจัดการดูแลและการเลี้ยงสัตว  อาหารและการใหอาหารสัตว   
 การสุขาภิบาล  การปรับปรุงพันธุสัตว  พื้นฐานและแนวทางสําหรับการนําไปใชในทางสัตวแพทย  

การดูแลสุขภาพสัตวและการปองกันโรค  การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอยางมีคุณภาพ 
  Basic animal science, management and animal care, feed and feeding,  
 husbandry, genetic improvement, basic concepts for veterinary application, health 

management and disease prevention, efficiency production enhancement 
    
 716 414    โรคสัตวสูคน                     2(2-0-4 ) 
  Zoonoses  
  เง่ือนไขของรายวิชา:714 331  
  บทนํา  หลักการควบคุมและปองกันโรค   โรคสัตวตดิตอคนที่เกิดจากเชื้อไวรัส  โรค 
 สัตวตดิตอคนที่เกิดจากเชื้อริกเก็ตเซีย  โรคสัตวตดิตอคนที่เกิดจากเชื้อรา  โรคสัตวติดตอคนที่เกิด

จากเชื้อปรสิต  โรคสัตวติดตอคนที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว  โรคสัตวติดตอคนที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  
อุบัติการณของโรคเกิดใหมบทบาทสตัวแพทยสาธารณสุขตองานดานโรคสัตวติดตอคน 

  Introduction, principles for disease control and prevention, viral zoonotic  
 diseases, rickettsia zoonotic diseases, mycotic zoonotic diseases, parasitic zoonotic 

diseases, protozoa zoonotic diseases, bacterial zoonotic diseases, incidence of 
emerging diseases, roles of veterinary public health in zoonoses 

    
 716 416 สุขศาสตรเนื้อสัตว 2(1-3-3) 

  MeatHygiene   
  เง่ือนไขของรายวิชา:716 315  
  บทนําการตรวจเน้ือและผลิตภัณฑเนื้อ  ลักษณะโครงสรางทางเคมี ทางภายภาพ ตอม 
 น้ําเหลือง และสวนประกอบของเน้ือประเภทตางๆ  การตรวจซากสัตว ทางพยาธิสภาพภายนอก 

และการตัดสินใจ  กระบวนการเตรียมโค การตรวจสุขภาพกอนฆา การฆาโคในโรงฆาสัตว การตัด
แตงซาก การ คัดเกรดซาก การตรวจซากและการตัดสินใจ  กระบวนการเตรียมสุกร การตรวจ
สุขภาพสุกรกอนฆา การฆาสุกรในโรงฆา การตัดแตงซาก การคัดเกรดซาก การตรวจซาก และการ
ตัดสินใจ  กระบวนการเตรียมไก การตรวจสุขภาพกอนฆา การฆาไก ในโรงฆาสัตว การตัดแตงซาก  
การคัดเกรดซาก การตรวจซาก และการตัดสินใจ  การบรรจุหีบหอ การเก็บรักษาเน้ือ และ
ผลิตภัณฑเนื้อ  มาตรฐานสุขศาสตรในโรงฆาสัตวและการบําบัดของเสียภายในโรงฆา  สวัสดิภาพ
ของสัตวเล้ียงเพ่ือการบริโภค  การปองกันการปนเปอนเชื้อโรคในเนื้อสัตว 

  Introduction, meat and meat product inspection, chemical structure,  
 physical structure, lymph node, composition of different type of meat, carcass 

inspection for gross lesion, decision making, preparation of cattle and health 
inspection before slaughtering, cattle slaughtering, carcass cutting, grading, 
inspection and decision making, preparation of pigs and health inspection before 
slaughtering, pig slaughtering, carcass cutting, grading, inspection and decision 
making , preparation of chicken and health inspection before slaughtering, chicken 
slaughtering, carcass cutting, grading, inspection and decision making, packaging, 
meat and meat product storage, standard for abattoir hygiene, waste management 
in abattoir, food animal welfare, prevention of pathogen contamination in meat   
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 716 417    การจัดการสุขศาสตรน้ํานม                              2(1-3-3) 
  Management of Milk Hygiene  
  เง่ือนไขของรายวิชา:716 315 และ 716 416  
  บทนํา บทบาทของสัตวแพทยตอน้ํานมที่มีคุณภาพพ้ืนฐานการผลิตน้ํานม โรคเตานม 
 อักเสบจุลชีพในนํ้านมดิบและผลิตภัณฑนม การผลิตน้ํานมคุณภาพระบบรับประกันคุณภาพนํ้านมใน

ระดับโรงงานโรคที่เกิดจากการบริโภคน้ํานมสารตกคางในน้ํานม การผลิตนมการทดสอบน้ํานม
คุณภาพ  สุขภาพโคนมและเศรษฐกิจ 

  Introduction, veterinarian roles for good quality milk products, basic milk  
 production, mastitis, microorganisms in raw milk and milk products, good quality 

milk production, quality assurance in milk manufacturers, diseases from milk 
consumption, residues in milk, milk production, tests for milk quality, cattle health 
and economic 

    
 716 452    การศกึษาและปฏบิัติงานภาคสนามดานสัตวแพทยศาสตรชุมชน           2(1-6-3) 
  Field Practice and Approach in Community Veterinary  

Medicine 
  เง่ือนไขของรายวิชา:316 204 และ 716 312  
  บทนําวิชาการปฏิบัติงานภาคสนามจุดประสงคของวิชาและการฝกภาคสนามรวม 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน  การสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนกับนโยบายการพัฒนาชุมชนของรัฐ  

บทบาทสัตวแพทยสาธารณสุขกับงานสาธารณสุข  มนุษยสัมพันธ บทบาทผูนําและการสรางทีม  
เทคนิคการเขาชุมชน การประสานงานและการเขาประชุมกลุม  การวินิจฉัยชุมชน  หลักการวิจัยเชิง
ปริมาณ  หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ  การเขียนโครงการ  การรวบรวมขอมูล เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  
การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  การกําหนดปญหาและจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา  การประเมินโครงการ  การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

  Introduction for community veterinary medicine, objectives and joint  
 training at Khon Kaen  University, community public health and development 

policy, roles of veterinary public health in community health, relation, leadership 
and team foundation, approach to community, working within team, community 
diagnosis, quantitative analysis, qualitative analysis, proposal writing, quantitative 
and qualitative data collection, data summary and analysis, problem stating and 
priority setting, project     assessment, environmental hygiene 
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 716 541   กฎหมายและจรรยาบรรณแหงอาชีพสัตวแพทย          1(1-0-2) 
  Veterinary Jurisprudence and Professional Ethics  
  เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมม ี  
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ประวัติความเปนมาของวิชาชีพสัตวแพทยและ 
 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย  กฎหมายเก่ียวกับการบําบัดโรคสัตว  กฎหมายเกี่ยวกับ

สถานพยาบาลสัตว  กฎหมายเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว  กฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว  กฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  กฎหมายคุมครองผูบริโภคกฎหมายเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา, 
กฎหมายเกี่ยวกับการบํารุงพันธุสัตวและอนุรักษพันธุสัตว  กฎหมายเกี่ยวกับการฆาและจําหนาย
เน้ือสัตว  กฎหมายเกี่ยวกับสัตวปา       จรรยาบรรณที่สัตวแพทยผูประกอบการบําบัดโรคสัตวพึง
ปฏิบัติ  จรรยาบรรณที่สัตวแพทยในภาคธุรกิจพึงปฏิบตัิ  จรรยาบรรณที่สัตวแพทยในภาคราชการ
พึงปฏิบัติ  รายงานและการนําเสนอ 

  Basic knowledge in veterinary laws, history of veterinary profession, laws 
 involving in veterinary professions, animal treatment, veterinary hospitals, epidemic 

diseases, animal drugs, animal feeds, consumers, rabies, breed improvement and 
conservation, slaughtering and meat sale, wild life, and other laws related to 
veterinary profession including professional ethics in governmental and private 
section, report and presentation 

    

 716 543   การบริหารงานสัตวแพทยศาสตร          2(2-0-4) 
  Veterinary Medicine Administration  
  เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมม ี  
  บทนําสูการบริหารงานสัตวแพทย  การวางแผน  การควบคุมงานและประเมินผลการ 
 จัดองคกร และการพัฒนาองคกรการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงาน

สัตวแพทยในภาครัฐบาล  การบริหารงานสัตวแพทยในภาคเอกชน  เศรษฐศาสตรทางธุรกิจสัตว
แพทย  เศรษฐศาสตรทางนโยบายในการปองกันโรค  การตลาดในเชิงธุรกิจสัตวเลี้ยงและสัตว
เศรษฐกิจ การบัญชีและการวิเคราะห   แบบจําลองทางธุรกิจสัตวแพทย  การจัดการความเส่ียงทาง
ธุรกิจ 

  Introduction to veterinary medicine administration, planning, monitoring  
 and evaluation, organization management and development, personnel 

management, budgeting, governmental sector administration, private sector 
administration, economic for veterinary business, economic for disease prevention, 
marketing for companion animal and commercial animal business, accounting and 
analysis, modeling for veterinary business, risk management      

    

 717 421   อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย                      3(3-0-6) 
  General Veterinary Medicine  
  เง่ือนไขของรายวิชา:713 313 และ 713 314 และ 714 311 
  หลักการตรวจโรคสัตวทางคลินิก  ภาวะทางระบบทั่วไปของสัตว  โรคของระบบ 
 ทางเดินหายใจในสัตวเล็ก  โรคของระบบทางเดินหายใจในสัตวใหญ  โรคของระบบขับถายปสสาวะ  

โรคของสัตวแรกคลอด  โรคของระบบผิวหนัง  โรคของกลามเน้ือและโครงราง  โรคของระบบ
ทางเดินอาหารในสัตวเล็ก  โรคของระบบทางเดินอาหารในสัตวใหญ  โรคของระบบไหลเวียนเลือด  
โรคที่เก่ียวกับเลือดและอวัยวะสรางเลือด  โรคของตับและตับออน 

  Principles of clinical examination, general systemic condition, diseases of  
 respiratory tracts in small animals, diseases of respiratory tracts in large animals, 

diseases of urinary system, neonatal diseases, diseases of integumentary system, 
diseases of musculoskeletal system,  diseases of gastrointestinal tracts in small 
animals, diseases of gastrointestinal tracts in large animals, diseases of circulatory 
system, diseases of reticuloendothelial system, diseases of liver and pancreas 
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 717 422   การปฏบิัติคลินิกทางอายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย         1(0-3-1) 
  Clinical Practice in General Veterinary Medicine  
  เง่ือนไขของรายวิชา:713 313 และ 713 314 และ 

714 311 และรายวิชาควบ 717 421 
 

  บทนําเวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทยและฝกปฏิบัติการตรวจรางกายทั่วไปการบังคับ 
 สัตวเพ่ือ การตรวจรางกายการตรวจระบบผิวหนังและเทคนิคตางๆ ในการวินิจฉัยโรคผิวหนังการ

ตรวจสวนหัวและ  คอตอมนํ้าเหลือง การตรวจระบบทางเดินอาหาร ตับและตับออน ตอมขางกน 
การตรวจคลําและเทคนิค และวิธีการวินิจฉัยทางคลินิกการตรวจระบบทางเดินหายใจและเทคนิค
ตางๆ ทางคลินิกในการวินิจฉัยโรคการตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือดและเทคนิคตางๆ ทางคลินิก
ในการวินิจฉัยโรคการตรวจระบบปสสาวะและสืบพันธุและเทคนิคตางๆ ทางคลินิกในการการตรวจ
ระบบประสาทและกลามเนื้อ และเทคนิคตางๆ ในการวินิจฉัยโรคการเจาะเก็บไขกระดูกและการให
สารน้ําทางไขกระดูกการเจาะเก็บน้ําไขสันหลังปฏิบัติการเวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทยการตรวจ
รางกายและเทคนิควิธีการทางคลินิกในสัตวเคี้ยวเอ้ืองการตรวจรางกายและเทคนิควิธีการทางคลินิก
ในมา 

  Introduction to clinical practice in veterinary medicine, general clinical  
 examination, animal restraint for examination, skin examination and techniques for 

diagnosis, examination of head, neck, lymph node, gastrointestinal tract, liver, 
pancreas, anal gland, palpation and techniques for clinical diagnosis, respiratory 
tract examination and diagnosis, circulatory system examination and diagnosis 
urinary and reproductive system examination and diagnosis,  neuromuscular system 
examination and diagnosis, bone marrow biopsy and fluid therapy vis bone marrow, 
cerebrospinal fluid collection, practice in clinical medicine, examination and 
techniques in ruminants, examination and techniques in horses 

    
 717 451   อายุรศาสตรสุนัข     3(3-0-6) 
  Canine  Medicine   
  เง่ือนไขของรายวิชา:717 421  
  การดูแลและการจัดการสุนัขในแตละวัย  การจัดการสัตวปวยฉุกเฉินและการดูแลสัตว 
 ปวย  โรคที่เก่ียวกับสารอาหารและโภชนาการ  โรคในระบบทางเดินอาหาร  โรคในระบบหลอด

เลือดและหัวใจ  โรคในระบบทางเดินหายใจ  โรคผิวหนัง  โรคในระบบโครงรางกลามเนื้อและระบบ
ประสาท  โรคเน้ืองอกและมะเร็ง  โรคติดเช้ือ  โรคที่เกี่ยวกับตา  โรคในระบบขับถายปสสาวะและ
ระบบสืบพันธุ  โรคในระบบตอมไรทอ  โรคอื่น ๆ 

  Care and management for each dog age group, emergency care and 
 treatment, diseases from malnutrition, diseases of gastrointestinal tract,  diseases of 

cardiovascular system, diseases of respiratory tract, diseases of integumentary 
system, diseases of neuro-musculoskeletal system, tumor and cancer, infectious 
diseases, eye diseases, diseases of urinary and reproductive system, diseases of 
endocrine system, other diseases 
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 717 452   อายุรศาสตรแมว      1(1-0-2) 
  Feline Medicine   
  เง่ือนไขของรายวิชา:717 421  
  การจัดการเล้ียงดูแมว  การจัดการภาวะฉุกเฉิน และการดูแลแมวปวยในระยะวิกฤติ   
 โรคที่เก่ียวกับสารอาหารและโภชนาการ  โรคในระบบหลอดเลือดและหัวใจ  โรคในระบบสืบพันธุ

และระบบทางเดินปสสาวะ  โรคในระบบตอมไรทอ  โรคเน้ืองอกและมะเร็ง  โรคติดเช้ือ   โรคอื่นๆ 
(เชน โรคที่ไมไดเกิดจากการติดเช้ือ โรคผิวหนัง ฯลฯ) 

  Care and management for cat, emergency management, crisis  
 management, diseases from malnutrition, diseases of cardiovascular system, 

diseases of urinary and reproductive system, diseases of endocrine system, tumor 
and cancer, infectious diseases, other diseases 

    
 717 453      อายุรศาสตรมา                    3(3-0-6) 
  Equine Medicine   
  เง่ือนไขของรายวิชา:717 421  
  การเล้ียงและการจัดการพื้นฐานเกี่ยวกับมา   กลไกของการเกิดโรคในมาและหลักการ 
 รักษาโรคโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ปาราสิตและริกเกตเสียที่สําคัญและเวชโภชนศาสตรมาทาง

คลินิกโรคและความผิดปกติของระบบตางๆ ของรางกายมา  โรคในลูกมา  โรคที่เกิดจากการออก
กําลังในมา  โรคและความผิดปกติจากสารพิษ  การจัดการทางสัตวแพทยที่เก่ียวกับมาและเวช
ศาสตรการกีฬาขี่มา 

  Basic management of horses, disease mechanisms and principles of  
 treatment, diseases caused by bacteria, virus, parasites, rickettsia, clinical nutrition, 

diseases and disorders of horses, neonatal diseases, exercise-related diseases, 
toxicity, equine veterinary managementand sports medicine 
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 717 454   อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง               3(3-0-6) 
  Ruminant Medicine  
  เง่ือนไขของรายวิชา:717 421  
  การใชยา สารเคมีและสารน้ําในสัตวเคี้ยวเอ้ืองการจัดการสุขภาพและปญหาสุขภาพที ่
 สําคัญของลูกสัตวโรคพยาธิภายในและภายนอกโรคในระบบทางเดินอาหารและกระบวนการยอย

อาหารโรคในระบบทางเดินหายใจโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเมตาโบลิซึมโรคที่เกิด
กับระบบกลามเนื้อโครงรางและระบบประสาทที่สําคัญปญหาสุขภาพและการจัดการปญหาในระบบ
ขับถายปสสาวะโรคเตานมอักเสบ ระบบภูมิคุมกันของเตานมและการจัดการสุขภาพเตานมระบบ
การรีดนม การตรวจ การบํารุงและรักษาเครื่องรีดนม และผลกระทบของเครื่องรีดนมตอการเกิดโรค
เตานมอักเสบโรคที่เกิดจากการไดรับสารพิษ หรือ การขาดวิตามินและแรธาตุโรคในระบบหอหุม
รางกายและกีบการจัดการปญหาสุขภาพสัตวเคี้ยวเอ้ืองในภาวะฉุกเฉินปญหาสุขภาพและการจัดการ
ปญหาสุขภาพใน แพะ-แกะโรคติดตอของสัตวเคี้ยวเอ้ืองที่สําคัญในประเทศไทยและประเทศเพ่ือน
บานโปรแกรมการปองกันโรคและการจัดการสุขภาพสัตวเคี้ยวเอื้องการจัดการสุขภาพระดับฝูงและ
โปรแกรมการจัดการฟารมโคนมและโคเน้ือมาตรฐานฟารมสัตวเคี้ยวเอ้ืองความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในสัตวเคี้ยวเอ้ืองโภชนาการพื้นฐานสําหรับโคนม โคเน้ือ แพะและแกะการจัดการดานอาหารและ
ปญหาโภชนาการในโคนมและโคเน้ือการจัดการดานอาหารและปญหาโภชนาการในแพะและแกะ 

  Drug, chemicals and fluid administration in ruminants, health  
 management and health problems in young animals, external and internal parasites, 

diseases of gastrointestinal system,  diseases of respiratory tract, metabolic diseases, 
diseases of neuro-musculoskeletal system, diseases and treatment of urinary 
system, mastitis, udder immunity and udder health management, milking, inspection 
and maintenance of milking machine, effects of milking machine on mastitis 
incidence, diseases from toxic substances, vitamin and mineral deficiency, diseases 
of integumentary system and hoof, emergency management in ruminants, health 
problem and treatment in sheep and goat, important contagious diseases in 
Thailand and neighboring countries, health management and preventive programs 
for ruminants, herd health and farm management for beef and dairy cattle, farm 
standard for ruminants, biosecurity for ruminants, basic nutrition for beef and dairy 
cattle, sheep and goat, diet management and malnutrition in dairy and beef cattle,  
diet management and malnutrition in sheep and goat                    

    
 717 555   อายุรศาสตรสกุร     3(3-0-6) 
  Swine Medicine   
  เง่ือนไขของรายวิชา:717 421  
  การจัดการ  ระบบการเลี้ยงและการตลาดสุกรความปลอดภัยทางชีวภาพในสุกร การ 
 หมุนเวียนสุกร อาหารและการใหอาหารสุกร  สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับสุกร  การจัดการของ

เสียจากฟารมสุกรสวัสดิภาพสุกร  โรค  เวชศาสตรการผลิตสุกร   โรคที่มีผลในหลายระบบ   โรค
ระบบทางเดินหายใจ   โรคในระบบทางเดินอาหาร   โรคในระบบประสาท   โรคที่เกี่ยวกับกลามเนื้อ
และกระดูก   โรคในระบบสืบพันธและทางเดินปสสาวะ โรคผิวหนัง   โรคระบบหมุนเวียนโลหิต  
โรคที่เกิดจากการไดรับสารพิษ 

  Management, swine production and marketing, biosecurity in pigs, pig  
 flow, feed and feeding appropriate environment for pigs, waste management, pig 

welfare, diseases, swine production medicine, polysystemic diseases, respiratory 
diseases, gastrointestinal diseases, nervous system diseases, musculoskeletal 
diseases, reproductive and urogenital diseases, integumentary diseases,  circulatory 
diseases, diseases caused by toxic agents 
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 717 556   อายุรศาสตรสัตวปก    3(3-0-6) 
  Poultry Medicine   
  เง่ือนไขของรายวิชา:717 421  
  หลักเบื้องตนของการเกิดโรคมาตรการในการควบคุมและปองกันโรคโรคที่สําคัญใน 
 สัตวปกโรคติดเช้ือไวรัสโรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรคติดเช้ือราและสารพิษจากเช้ือราโรคติดเชื้อโปรโตซัว

โรคพยาธิภายนอกและภายในของไกโรคเนื้องอก โรคขาดวิตามินและแรธาตุ 
  Principles of disease, measures for diseases control and prevention,  
 important diseases in poultry, viral diseases, bacterial diseases, mycotic diseases and 

fungal toxicity, protozoa diseases, external and internal parasites, tumors, vitamin 
and mineral deficiency 

    
 717 557       อายุรศาสตรสัตวน้ํา      3(2-3-5) 
  Aquatic Animal Medicine  
  เง่ือนไขของรายวิชา:717 421  
  บทนําและอนุกรมวิธานสัตวน้ํา กายวิภาคศาสตรสัตวน้ํา  สรีรวิทยาสัตวน้ํา  พันธุ  
 ศาสตรและภูมิคุมกันสัตวน้ําหลักการจัดการฟารมสัตวน้ํา  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  การเพาะเล้ียง

สัตวทะเล  เทคโนโลยีการแปรรูปสัตวน้ําการจัดการคุณภาพนํ้าในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  อาหารและ
การจัดการอาหารสัตวน้ําโรคและอายุรศาสตรการปองกันโรคในสัตวน้ํา   

  Introduction and taxonomy, aquatic anatomy, aquatic Physiology,  
 genetics and immunology of aquatic animals, principles of aquafarm management, 

propagation and culture of freshwater and marine aquatic animals, aquatic animal 
processing technology, water quality management in aquaculture, feed and 
aquafeed management, diseases and preventive medicine in aquatic animals 

    
 717558    อายุรศาสตรสัตวปาและสัตวแปลก            2(1-3-3) 
  Exotic Animal and Wildlife Medicine  
  เง่ือนไขของรายวิชา:717 421  
  สวนที่ 1: อายุรศาสตรสัตวแปลก (สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ) 

บทนํา และการจัดการสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษอายุรศาสตรสัตวเลี้ยงชนิดพกพา 
 อายุรศาสตร  กระตายและเฟอรเรทอายุรศาสตรนก ไก และสัตวปกที่เปนสัตวเล้ียงอายุรศาสตร

สัตวเล้ือยคลาน     อายุรศาสตรสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกอายุรศาสตรสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
อายุรศาสตรสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษอื่นๆ 

  สวนที่ 2: อายุรศาสตรสัตวปา 
การจัดการสัตวปาและสวนสัตว   การจําแนกประเภทและชนิดของสัตวปา   การ 

 ออกแบบสวนสัตวและวนอุทยาน เวชศาสตรการปองกันและการเฝาระวังโรค   พฤติกรรมและการ
จัดการดานโภชนาการ   การควบคุมสัตวปาและการบริหารยา   อายุรศาสตรสัตวในสวนสัตว และ
การจัดการคืนสัตวสูปา  อายุรศาสตรสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  อายุรศาสตรสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในทะเล   
อายุรศาสตรสัตวปก สัตวเล้ือยคลาน และสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก อายุรศาสตรสัตวปาชนิดอื่นๆ 

  Part 1: Exotic animal medicine 
Introduction and exotic animal management, pocket pets or small  

 mammal medicine, rabbit and ferret medicine, avian medicine, reptile medicine, 
amphibian medicine, invertebrate medicine, other exotic pet medicine 

  Part 2: Wildlife medicine 
Wildlife and zoo management, taxonomy and classification, zoo and  

 natural park design, preventive medicine, monitoring and surveillance, behavioral 
and nutritional management, restraintand drug administration, zoo animal medicine 
and reintroduction management, , mammal medicine, marine mammal medicine, 
avian medicine, reptile medicine, amphibian medicine, other wildlife medicine 
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 3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวฒุิของอาจารย 
 

             3.2.1 อาจารยประจําหลกัสูตร 
ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ เลขที่ 

ตําแหนง 
1 นายชูชาติกมลเลิศ 346030045xxxx รองศาสตราจารย น.บ., สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาค

ศาสตร) 
4105 

2 นายปรีณัน  จิตะสมบัติ 310200186xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (ศัลยศาสตร) 4179 

3 นางสาวประภาพรตั้งธนธานิช 310150190xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

1404 

4 นายจีระศักดิ์ถิรธนบูรณ 310200229xxxx อาจารย สพ.บ. 4115 

5 นายธนาคารนะศรี 340040013xxxx อาจารย สพ.บ., M.S. (Animal Pathology) 4163 

หมายเหตุรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวก 1 
 

             3.2.2 อาจารยประจํา  
ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ เลขที่ 

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

ปก) 
4121 

2 นายคมกริช พิมพภักดี 340050025xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), 
Ph.D.(Veterinary Toxicology) 

4106 

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

4105 

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

3715 

5 นายนริศร นางาม 334990067 xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. ,ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร), 
ปร.ด.  

3775 

6 นางสาวบงกช นพผล 345010139 xxxx รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา),M.P.H., Ph.D. 
(Veterinary Medicine) 

4129 

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

3755 

8 นายประสาน ตังควัฒนา 334990018 xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ.,  Ph.D. (Bioscience) 3713 
9 นายปรีณัน จิตะสมบัติ 310200186 xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (ศัลยศาสตร) 4179 
10 นางสาวฟานาน สุขสวัสดิ์ 360100041 xxxx รองศาสตราจารย 

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

3785 

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

3771 

12 นายสมบูรณ แสงมณีเดช 370990001 xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

3759 

13 นายสุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ 340990071 xxxx รองศาสตราจารย 
 

สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตว
แพทย) 

3717 

14 นางสาวสุณีรัตน เอี่ยมละมัย 340990040 xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

4457 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ เลขที่ 
ตําแหนง 

15 นางสาวอารินี ชัชวาลชลธีระ 310090285 xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. 3761 
16 นายกรวุธ พันธุอารีวัฒนา 370970008 xxxx ผูชวย

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

3764 

17 นางสาวกชกร ดิเรกศิลป 341990055 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ.,(เกียรตินิยม), M.S., 
Ph.D.(SwineMedicine) 

4119 

18 นางสาวขวัญเกศ กนิษฐานนท 310060164 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

4113 

19 นายคณิต ชูคันหอม 344030062 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., Ph.D. (Veterinary 
Medicine) 

3753 

20 นางจารุวรรณ คําพา 330990072 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

4164 

21 นายเจษฎา จิวากานนท 310170147 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

4122 

22 นายชัยวัฒน จรัสแสง 346060009 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุ
สัตว) 

3754 

23 นายไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล 340040045 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., Ph.D. (Large Animal 
Clinical Science) 

4120 

24 นางสาวดวงเดือน แกนคางพล ู 340070090 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

4126 

25 นางสาวณภัทร ทองสรอย 310020148 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. 4180 

26 นายนฤพนธ  คําพา 358010015 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., M.S., Ph.D. (Vet. 
Radiology) 

4182 

27 นายประพันธศักดิ์   ฉวีราช 346990006 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

3776 

28 นางสาวประภาพรตั้งธนธานิช 310150190 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

1404 

29 นายประวิทย บุตรอุดม 341010100 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. 4118 

30 นายพงษธร สุวรรณธาดา 344990020 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.บ. 3763 

31 นางพัชนี ศรีงาม 342050002 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา) 4832 

32 นางพิมชนก สุวรรณธาดา 341010147 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. 3767 

33 นายพิสิทธิ์ สุวรรณโชต ิ 335080075 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., Ph.D. (Physiology) 4114 

34 นายพีระพล สุขอวน 333030054 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., Ph.D. (Vet. Anatomy.) 4103 

35 นายไพรัตน ศรแผลง 345100004 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตวศาสตร) 3778 

36 นางราณีซิงห 340990011 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (เภสัชวิทยา) 4155 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ เลขที่ 
ตําแหนง 

37 นางสาววราภรณศุกลพงศ 330990066 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.บ., วท.ม.(อายุรศาสตรเขต
รอน) 

3757 

38 นายวีรพล ทวีนันท 345120007 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

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

4161 

39 นายสาธร พรตระกูลพิพัฒน 310170042 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. Dr. med. vet (Swine 
Diseases) 

3722 

40 นายสายใจ กองเพชร 344050042 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 4102 

41 นางสาวสุปราณี จิตรเพียร 545019001 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. 431 

42 นายสมโภชน วีระกุล 334990057 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., Ph.D. (Aquatic 
Medicine) 

4124 

43 นายสรรเพชญ อังกิติตระกูล 340990000 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (สัตวแพทย
สาธารณสุข), ปร.ด. (สาธารณสุข
ศาสตร) 

4130 

44 นายสราวุธ ศรีงาม 315060019 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 3714 

45 นางสิริขจร ตังควัฒนา 340990040 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตว
แพทย), ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 

3760 

46 นายสุชาติ วัฒนชัย 322060013 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.(เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

4178 

47 นายสุวิทย อุปสัย 344990030 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 4104 

48 นายสุรสิทธิ์อวนพรมมา 340010036 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตว
แพทย) 

4162 

49 นายเสรี แข็งแอ 340050057 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. 3777 

50 นางสาวอารยาพร มคธเพศ 330990151 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. 432 

51 นายเอกชัย ภัทรพันธวิเชียร 370970004 xxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

สพ.บ. 3758 

52 นางสาวจรีรัตน  เอี่ยมสะอาด  360990061 xxxx อาจารย วท.บ., วท.ม. (เภสัชวิทยา) 4154 
53 นายจีรศักดิ์ ถิรธนบูรณ  310200229 xxxx อาจารย สพ.บ. 4115 
54 นางสาวทรรศิดาพลอยงาม  311040080 xxxx อาจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. 

(Molecular Veterinary 
Biosciences) 

4112 

55 นายธนาคารนะศรี  340040013 xxxx อาจารย สพ.บ., M.S. (Animal 
Pathology) 

4163 

56 นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน 335990016 xxxx อาจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. 
(ศัลยศาสตร) 

1455 

57 นายธวัชชัยโพธิ์เฮือง 344060114 xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตว
ปก), ปร.ด. (อายุรศาสตรสัตว51
แพทย) 

284 

58 นางนุสราสุวรรณโชติ 341010138 xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (ชีวเคมี) 3716 
59 นางสาวน้ําฟา เพื่องบุญ 332010002 xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตว

แพทย) 
976 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ เลขที่ 
ตําแหนง 

60 นางสาวปาณิสรา คุณกิตติ 340990041 xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุ) 977 
61 นายปยวัฒนสายพันธ 534999002 xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตวแพทย

สาธารณสุข) 
978 

62 นายไพโรจนวงศหทัยไพศาล 310060324 xxxx อาจารย สพ.บ. 4156 
63 นายภาวินสายหู 310090504 xxxx อาจารย D.V.M 3784 
64 นายเรืองทองกิจเจริญปญญา 341990044 xxxx อาจารย สพ.บ. 4160 
65 นางสาวศริญญา ฤกษอยูสุข 362010000 xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตว

แพทย) 
1457 

66 นายศักดิ์ศิริศิริเสถียร 319990040 xxxx อาจารย 
 

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

4181 

67 นางสาวสุชีวา จันทรหน ู 34016 0026 xxxx อาจารย สพ.บ. 1734 
68 นางสาวสุภัทตรา จิตติมณี 330020073 xxxx อาจารย สพ.บ. 1735 
69 นางสาวสุพรรณิกา พุทธชาล ี 336010031 xxxx อาจารย สพ.บ.ม วท.ม. (คลินิกศึกษาทาง

สัตวแพทย) 
1456 

70 นายสุวลักษณศรีสุภา  330210067 xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุ
สัตว) 

101 

71 นายอรัญจันทรลุน 340050097 xxxx อาจารย สพ.บ., M.Sc., Ph.D. (Ruminant 
Medicine) 

4125 

72 อาจารยสังกัดภาควิชา
ศัลยศาสตรฯ(รอบรรจุ) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อาจารย  2306 

73 อาจารยสังกัดภาควิชาสัตว
แพทยสาธารณสุข(รอบรรจุ) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อาจารย  2307 

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

นิยม), Ph.D. (Veterinary 
Microbiology) 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2 นางสาวชลลดา บูรณากาล ศาสตราจารย วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญ
รางวัล),  
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญ
รางวัล),  
วท.ม. (สาขาสรีรวิทยา),  
Ph.D. (Comparative Medical 
Science) 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

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

ขาราชการบาํนาญ 

4 นายมงคลเตชะกําพ ุ ศาสตราจารย Doctorat de 3e cycle 
(Reproductive Physiology) 

คณะสัตวแพทยศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5 นายอรรณพ คุณาวงษกฤต ศาสตราจารย B.Sc. (Anim.Sci), D.V.M., 
F.R.V.C.S., Ph.D. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 นายวีระศักดิ์ วงศศรีแกว รอง
ศาสตราจารย 

สพ.บ., M.S., Ph.D.  
(Animal Science) 

ขาราชการบาํนาญ 
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ที่ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ หนวยงานที่สังกัด 
7 นายสาทิส   ผลภาค นายสัตวแพทย 8 

วช. 
สพ.บ., Doc. med.vet. (Dairy 
Health) 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการ 
สัตวแพทยภาคะวันออก
เฉียงเหนือ (ตอนบน)  
กรมปศุสัตว 

      3.2.4  นักวิทยาศาสตร 
ที่ นักวิทยาศาสตร/นักเทคนิก/สัตวบาล เลขประจําตัว

ประชาชน 
วุฒิการศึกษา เลขที่ตําแหนง 

1 นางสาวประสาทพร  บริสุทธิ์เพ็ชร 316010050 xxxx วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยา),
Ph.D (Veterinary Medicine) 

4359 

2 นางพรรณชมพ ู มวงลาย 341040134 xxxx วท.บ..(ชีววิทยา), วท.ม. (สัตวแพทย
สาธารณสุข) 

4108 

3 นางปรียาภรณ  สุระชน 345990020 xxxx ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป), วท.ม. 
(สัตวแพทยสาธารณสุข) 

4110 

4 นายพิทยา  ภาภิรมย 340990099 xxxx วท.บ.(เทคนิคการแพทย), วท.ม. 
(ชีวเคมีทางการแพทย) 

4169 

5 นางอรุณี  พลภักด ี 341100007 xxxx ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป), วท.ม. 
(สัตวแพทยสาธารณสุข) 

4172 

6 นางสุธิดา  จันทรลุน 341990075 xxxx ค.บ.(เคมี), วท.ม. (สัตวศาสตร) 4173 
7 นายพิทักษพงษ  มณีรัตนรุงโรจน 336010015 xxxx วท.บ.(ชีววิทยา), ศษ.ม. (เทคโนโลยี

การศึกษา) 
3774 

8 นายพิทัย  กาญบุตร 346140010 xxxx วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย) 3769 
9 นายประพันธ  แกนจําปา 334990070 xxxx วท.บ. (จุลชีววิทยา) 33 
10 นายอดิศักดิ์  สังขแกว 340990065 xxxx วท.ม. (สัตวศาสตร) 3772 
11 นางพรทิพย  ธงคาศรี 346990036 xxxx วท.บ. (สัตวศาสตร) 4116 
12 นายวสันต  จันทรสนิท 340990100 xxxx ทษ.บ. (สัตวศาสตร) 3783 
13 นางสาวภัทรอนงค  บุพตา 231110000 xxxx วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย) 1982 
14 นายจีรศักดิ์ คลองแคลว 136030000 xxxx วท.บ. (จุลชีววิทยา) 1983 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถาม)ี 

นักศึกษาจะตองเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร ซึ่งเปนวิชาบังคับเฉพาะสาขา โดย
นักศึกษาสามารถเลือกฝกงานในสถานประกอบการณตางๆ เชน โรงพยาบาลสัตว หนวยงานของทางราชการ 
เชน สวนสัตว  ศูนยวิจัยและชันสูตรโรคสัตว เปนตน และหนวยงานของเอกชน เชน บริษัทตางๆ โดยกําหนดให
นักศึกษาจะตองผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจํานวน 3 หนวยกิต ที่สอดคลองกับการฝกงานในรายวิชาสหกิจ
ศึกษาทางสัตวแพทยศาสตรมากอน 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 4.1.1 มีความรูความเขาใจบทบาทและขบวนการทํางานในสายงานทางวิชาชีพจากประสบการณ
ปฏิบัติงานจริง 
 4.1.2 มีทักษะการทํางานในสายงานวิชาชีพ รวมทั้ง การทํางานรวมกับผูอื่น 
 4.1.3 สามารถวิเคราะหปญหา เสนอแนะวิธีการแกไข รวมทั้งมีเทคนิคในการนําเสนองานทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
 4.1.4 มีจติสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบ มีความ
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รับผิดชอบตอสังคม ตระหนักถึงขอบังคับของกฎหมายตางๆที่เก่ียวของ 
 4.1.5 มีวินัย มคีวามซื่อสัตยสุจริต และมีจิตสาธารณะ พรอมที่จะใหความรวมมือและความชวยเหลือ
ผูอ่ืน 
 
 

     4.2  ชวงเวลา 
ภาคการศึกษา ที่ 2 ชั้นปที่ 6 ระยะเวลารวม480 ชั่วโมง 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
เปนไปตามที่หนวยงานที่นักศึกษาเขาฝกงานจะกําหนด 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถาม)ี 
5.1 คําอธบิายโดยยอ 

นักศึกษาตองผานรายวิชาปญหาพิเศษทางสัตวแพทย ซึ่งเปนวิชาบังคับเฉพาะสาขา กระบวนการเรียน
การสอนจัดใหมีการบรรยายในหัวขอที่จําเปนสําหรับการทํางานวิจัยตีพิมพ เชน การวางแผนการทดลอง การ
เขียนโครงการวิจัย สถิติทางสัตวแพทย เปนตน อาจารยดําเนินการชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอนลวงหนา
อยางนอย 1 ภาคการศึกษา กอนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน เพื่อใหนักศึกษาไดมีเวลาวางแผนการทํา
โครงการวิจัยภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา มีการติดตามความกาวหนาโดยอาจารยประจําวิชา และ
นําเสนอรายงานวิจัยทั้งปากเปลา และในรูปแบบที่จะสงตีพิมพเผยแพร ในปลายเทอมที่ลงทะเบียนเรียน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
5.2.1 มีความรูหลักการทบทวนเอกสาร การเขียนเคาโครงงานวิจัย การออกแบบการทําวิจัย และการ
เขียนรายงานวิจัย 
5.2.2 มีทักษะในการเขียนเคาโครงงานวิจัย การทําวิจัย การสรุปผลและการเสนอผลการวิจัย 
5.2.3 มีการพัฒนาดานการทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

5.3 ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษา ที่ 2 ชั้นปที่ 5 
5.4 จํานวนหนวยกิต 
 2 หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
 ประชุมอาจารยที่ปรึกษาและชี้แจงรายวิชา การเบิกจาย การใชอุปกรณเครื่องมือทําวิจัย และ
กําหนดการตางๆ 
 ชี้แจงรายวิชา และกําหนดการตางๆ กอนการลงทะเบียนเรียนวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดวางแผนรวมกับ
อาจารยที่ปรึกษาในการดําเนินงานวิจัย 
 ติดตามและชวยเหลือในการทําวิจัยรวมกับอาจารยที่ปรึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

 มีการประเมินผลการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษา และ อาจารยเจาของวิชา การประเมินการ
รายงานวิจัยที่นําเสนอ ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่กําหนดไว 
 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรอืกิจกรรมการดําเนินการ 
- มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ - มีการกําหนดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ

ทางวิชาการในหลักสูตรอยางนอยรอยละ 20  
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- มีหลักสูตรเสริมการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารทั่วไป 
- มีจิตอาสา - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตางๆ เชน คายสัตวแพทย

อาสา กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา เปน
ตน 
- กิจกรรมทางประเพณี 

- มีประสบการทํางานในสายงานวิชาชีพ และ การ
ทํางานรวมกับผูอื่น 

- การเรียนวิชาฝกงานภาคสนาม และวิชาสหกิจศึกษา 
- กิจกรรมชมรมคายอาสาตางๆทางสัตวแพทย 
-โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ 

- มีทักษะในคิดอยางสรางสรรค พัฒนาองคความรู 
และการเรียนรูตลอดชีวิต 

- มีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และการ
เรียนที่ใชวิจัยเปนฐาน  
- การเรียนวิชาสัมมนา และปญหาพิเศษ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

การสัตวแพทย 
(2) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นยอมรับการตรวจสอบ และมีสัมมาคารวะ 
(3) สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่วได  
(4) มีความรู ความเขาใจหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการสัตวแพทย 
(5) สามารถปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งจัดการปญหาที่เก่ียวของ  

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่มีลักษณะเปน active 

learning โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน การเรียนรูจากกรณีปญหาที่
เปนสถานการณจริง(Problem Based Learning หรือ PBL) โดยผานเน้ือหาหลักทาง
วิชาชีพสัตวแพทยและ เนนใหผูเรียนมีสวนรวมหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมที่เก่ียวของกับสถานการณปญหาน้ัน ๆ   

(2) การสอดแทรกเสริมคุณธรรม จริยธรรมในระหวางการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับเน้ือหา
รายวิชาเกี่ยวกับ การตรงตอเวลา จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม การวินัย
ตอการเรียน  การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน  ทั้งในกลุมและนอกกลุม เปนตน 

(3) อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา 
ความรับผิดชอบตอสังคมและการรับฟงความคิดเห็นเปนตน 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 
ใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหวางเรียนภายหลังสิ้นสุดวิชาและภายหลัง
สําเร็จการศึกษา 

(1) การประเมินระหวางเรียนโดยผูเรียนประเมินตนเองประเมินโดยกลุมเพ่ือน  อาจารย
อาจารยพี่เลี้ยงในแหลงฝกผูใชบริการและชุมชนโดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลายทั้งการ
สัมภาษณการสังเกตใชแบบสอบถามสนทนากลุมแบบบันทึกแบบประเมินและแบบวัดที่
เก่ียวของ 

(2) ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวโดยใหบัณฑิตประเมินตนเองประเมินจากผูใช
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บัณฑิตโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณและสนทนากลุม 
2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
(1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐาน ทางวิชาการ และวิชาชีพสัตวแพทย 
(2) มีความรูและความเขาใจในเรื่อง สาเหตุ พยาธิกําเนิด อาการ การวินิจฉัย การรักษา การ

ควบคมุและปองกันโรคทางสัตวแพทย 
(3) มีความรูและความเขาใจในหลักการของเภสัชศาสตร  
(4) มีความรูในกฎหมายที่เก่ียวของทางวิชาชีพสัตวแพทย 
(5) มีความรู ความเขาใจและสามารถใหคําแนะนําในดานวิชาการที่เก่ียวของกับการผลิตสัตว 
(6) มีความรูในดานสัตวแพทยสาธารณสุข  

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานความรู 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด

กิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(2) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง และเนนการ

เรียนรูแบบมีสวนรวมโดยใชกลวิธีสอนที่หลากหลาย เชน   การสอนโดยใหผูเรียนมีการ
เรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบมีสวนรวม  การเรียนรูจากกรณีปญหาที่เปนสถานการณ
จริงการบรรยายรวมกับการอภิปราย การมอบหมายงานใหคนควาวิเคราะหและทํา
กรณีศึกษาการนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจเพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุมโดยใหมีการ
เรียนรูสถานการณจริงทั้งในช้ันเรียน 

(3) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน ในสถานประกอบการจริง ซึ่งเปนการเรียนรูจากกรณีปญหาที่
เปนสถานการณจริงมีการอภิปรายรวมกันและสรุปกรณีศึกษาและนําเสนอประเด็นที่ผูเรียน
สนใจเพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุมภายหลังการฝกปฏิบัต ิ

(4) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาในหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยใชกลยุทธการประเมินที่ตามสภาพจริงและ
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูซึ่งมีการประเมินหลายวิธี/กิจกรรมเพ่ือใหครอบคลุมการ
ประเมินผลดานความรูทั้งการเรียนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง  เชน การสอบวัด
ความรูโดยใชขอสอบการสอบภาคปฏิบตัิ การรายงานการศึกษาคนควาการวิเคราะหกรณี
และการทําโครงการและการนําเสนอปากเปลา 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 
2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) สามารถวางแผน และคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาพ้ืนฐานที่

เก่ียวของและวิชาชีพ  
(2) สามารถสืบคน ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงานทางวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
(3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือแกปญหาหรือสังเคราะหองคความรูใหม

ในทางวิชาการสัตวแพทย 
(4) สามารถพัฒนาวิธีการทํางานและการแกไขปญหาทางสัตวแพทยที่มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณทีเปลี่ยนแปลงไป 
(5) ทราบศักยภาพและจุดออนของตน สามารถหาแนวทางแกไขเพื่อพัฒนาตนเอง อันจะ

นําไปสูการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทยในองครวมตอไป 
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชปญหาเปนฐาน ที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด

และการแกไขปญหาทั้งระดับบุคคลและกลุมในสถานการณปญหาที่เปนสภาพจริงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพโดยใชวิธีที่หลากหลายเชนการอภิปรายกลุมการ
สะทอนคิดการทํากรณีศึกษา การประชุมปรึกษาปญหา  การศึกษาอิสระ การจัดทํา
โครงการและการวิจัย เปนตน 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา ใชการประเมินหลายวิธี/กิจกรรมเปนการวัด

และการประเมินทักษะการคิดและการแกไขปญหาเชนการสอบวัดความสามารถในการคิด
และแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษาการประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการ
แกไขปญหาการศึกษาคนคนควาอยางเปนระบบการวิเคราะหวิจารณเชนรายงานการ
วิเคราะหวิจารณกรณีศึกษารายงานการศึกษาปญหาเฉพาะทางสัตวแพทย   การศึกษา
อิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุมการประชุมปรึกษาปญหาทางการสัตวแพทย  และการ
สัมมนา 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) สามารถทํางานรวมเปนทีม เปนสมาชิกที่ดีของกลุม และมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค 
(2) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําและผูตามในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในกลุม

ปฏิบัติงาน  
(3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนและผูรวมงาน ตอวิชาชีพ ตอสังคม และตอประเทศชาติ

โดยสวนรวม 
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(1) การจัดการเรียนการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนผูเรียนกับผูสอน

และผูเรียนกับผูใชบริการ 
(2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนทีมเพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของ

การเปนผูนําผูตาม 
(3) การจัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหมีการทํางานเปนทีมและการ

แสดงออกของภาวะผูนําหลากหลายสถานการณชั้นเรียนและในสถานที่ประกอบวิชาชีพจริง 
(4) กําหนดความรับผิดชอบของแตละบุคคลในการทํางานกลุมอยางชัดเจนในการจัดการเรียนรู

แบบกลุม 
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 
                   มีการประเมินหลายดานเชน   

(1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตามในสถานการณการเรียนรู
ตามวัตถปุระสงค 

(2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย 
(3) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพื่อนและทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ
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และสรางสรรค 
(4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรูตาม

ประสบการณการเรียนรูและความสนใจในการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
(5) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกตใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล ในการปฏิบัติงานได
อยางถูกตองและเหมาะสม 

(2) สามารถวิเคราะห แปรผล และถายทอดขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

(3) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
คนควาขอมูลสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะในการวเิคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการส่ือสารระหวางบุคคลทั้ง

การพูดการฟงและการเขียนในกลุมผูเรียนระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลที่เกี่ยวของใน
สถานการณที่หลากหลาย 

(2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

(3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข  การวิเคราะหเลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอสารสนเทศดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและเน้ือหาที่นําเสนอ 

(4) การเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยผานระบบ e-learning  

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลายดังน้ีคือ  
(1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบสังเกตและแบบประเมิน

ทักษะการพูดและการเขียน 
(2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
(3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูลโดยใชขอสอบการทํารายงานกรณีและการวิเคราะหขอมูล

ผลการศึกษาวิจัยและการศึกษาอิสระ 
(4) การประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 
(5) การประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย 
(7) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 

2.6 ทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 
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2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 
(1) สามารถประยุกตใชความรูพื้นฐานและความรูทางวิชาชีพการสัตวแพทย ในการประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทยขั้นพื้นฐาน 
(2) สามารถทําหัตถการทางดานสัตวแพทย ไดแก วิธีการเชิงตรรกะในการซักประวัติ การ

บังคับสัตว การชันสูตรโรคสัตว การใชเครื่องมือทางหองปฏิบัติการและคลินิก  การใช
เทคนิคทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และเวชกรรมอื่นๆ เปนตน ไดอยางถูกตอง 

(3) สามารถวิเคราะหและแปรผลการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการ 
(4) สามารถบันทึกขอมูลการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งขอมูลดานสุขภาพ

สัตวหรือการระบาดของโรคสัตว 
(5) สามารถประเมินผลขอมูลตางๆที่เก่ียวของทางการสัตวแพทย เพ่ือดําเนินการตางๆทาง

สัตวแพทยไดอยางเหมาะสม 
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะวิชาชีพสัตวแพทย 

กลยุทธการสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีหลากหลายกลยุทธโดยเนนที่ขั้นตอนการพัฒนา
ทักษะของผูเรียนตั้งแตการใหสังเกตการณสาธิตการฝกหัดและการปฏิบัติภายใตการแนะนําของ
ผูสอนจนถึงการปฏิบัติอยางเปนอิสระทั้งนี้จะเนนการสาธิตการฝกปฏิบัติในหองปฏิบตัิการการ
แสดงบทบาทสมมติการฝกปฏิบตัิในสถานการณจําลองการฝกปฏิบัติกับสัตวทดลอง    การสอน
ขางเตียงและการฝกปฏิบัติในสถานการณจริงในสถานที่ประกอบการ ภายใตการควบคุมดูแล
ของอาจารยการฝกปฏิบัติในคลินิกคูกับอาจารยพิเศษภาคปฏิบัตมิีวิธีจดัการเรียนการสอนโดย
การประชุมปรึกษาปญหากอนและหลังปฏิบัติงาน การดูแลเจาของสัตวและสัตวปวยการตรวจ
เยี่ยมฟารม การใหคําปรึกษาปญหาเก่ียวกับการจัดการดานสุขภาพสัตว และการใหคําแนะนํา
แกเจาของสัตว 

2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะวิชาชีพสัตวแพทย 
                 เปนกลยุทธการประเมินทักษะทางวิชาชีพอยางเปนองครวมนั่นคือการประเมินทักษะที่บูรณาการ
ทั้งความรูทัศนคตคิุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการสรางสัมพันธภาพกับผูใชบริการและสัตวปวย เชน 

(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติในหองปฏิบัติการสถานการณจําลองสัตวทดลองสถานที่
ประกอบการใหบริการและฟารม 

(2) การสังเกตการณการปฏิบัติการวินิจฉัย  การรักษาและการปองกันในสถานบริการสุขภาพ
และชุมชน 

(3) การประเมินจากขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) จากเจาของสัตวผูใชบริการอาจารย
อาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติและบุคลากรที่เกี่ยวของ 

(4) การสอบปฏิบัติการในคลินิก/ หองปฏิบัติการ 
(5) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) (ภาคผนวก 8) 

 
หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑในการใหระดบัคะแนน 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 ขอ 



  มคอ. 2 สพ.มข. 

68 
 

23 และ 24 (ภาคผนวก 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา 

อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปน ตางกลุม ตางชั้นป ตางคณะ 

แลวแตกรณี เพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนที่มีเน้ือหา

ใกลเคียงกัน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และทบทวนเนื้อหา
โดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะหผลการสอบวัดความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ขอ 
29 (ภาคผนวก 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

3.2 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑที่กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4 ในกรณีที่นักศึกษาไมประสงคศึกษาจนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึกษามี

สิทธิขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย โดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ 

 
หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑ

ใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการ
สอน  

1.3 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จดัทําเอกสารที่เก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือ

หลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเล้ียง หรือ
ประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

การประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการ
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เปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับ
คนอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน
ระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่มี
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง 
 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ซึ่งตองทําหนาที่ดังน้ี 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม

รายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ฝกภาคสนาม สหกิจศึกษาตามที่กําหนด

ในหลักสูตร 
1.4 ควบคมุ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไป

ตามวัตถปุระสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การ

สงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ

หลักสูตร 
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษา

ปจจุบัน 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังนี้ คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คา
ครุภัณฑ คาใชจายในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
 (ภาคผนวก 13) 

2.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
        - มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ 
        - ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสอนรายชื่อสื่อ และตําราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
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        - คณะจัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือ จัดซื้อตํารา คอมพิวเตอร และสื่อตางๆ 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 

        - คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ วางแผนประเมิน
อยางมีสวนรวมกับผูสอน ผูใช และบุคลากรที่รับผิดชอบ อยางเปนระบบ 
        - ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ(ภาคผนวก12) 
3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 
การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของ

กับการบริหารงานบุคคล 
การจัดสรรอาจารยใหมพิจารณาตามความจําเปนในกระบวนการจัดเรียนการสอน ตามขอเสนอของ

ภาควิชา ภายใตการพิจารณาของคณะกรรมการคณะฯ 
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยจดัใหมีการประชุมระหวางผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
คณาจารยแตละภาควิชาทุกปการศึกษา การทบทวนในเร่ืองตางๆ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวของ และผาน
หัวหนาภาควิชา 

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชนตามความ

เหมาะสม เพ่ือเพิ่มเติมใหนักศึกษามีความรูจากประสบการณจริง ซ่ึงจะพิจารณาเปนรายๆไป และตองมีการ
วางแผนลวงหนากอนเปดเทอมการศึกษา  
4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคณุสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง 
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่

เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรนี้ มีความจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหนาที่ 
พนักงานวิทยาศาสตรหรือเทคนิกการแพทยประจําหองปฏิบัติการ และพนักงานดานสัตวบาล เพ่ือทําหนาที่ที่
เก่ียวของกับการเรียนการสอนดานการดูแลสุขภาพสัตวในภาคสนาม 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดําเนินการโดยใหเขารับการอบรม หรือทัศนศึกษา

เพ่ือทบทวนความรู พัฒนาทักษะดานที่เก่ียวของตามความเหมาะสม ปละ 1-2 ครั้ง มีการสงเสริมการทํางาน
วิจัยรวมกับอาจารย การผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ทําหนังสือคูมือหองปฏิบัติการ คูมือการปฏิบัติงาน เปน
ตน 
5. การสนับสนุนและการใหคาํแนะนาํนักศกึษา 

5.1 การใหคําปรกึษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศกึษา 
คณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกผูเรียนทุกคนพรอมกําหนดบทบาทหนาที่  
มีคณะอาจารยที่ปรึกษาพิเศษ เพ่ือทําหนาที่เพิ่มเติมใหกับนักศึกษาที่มีปญหาเกินกวาความสามารถ

ของอาจารยที่ปรึกษา 
5.2 การอุทธรณของนกัศึกษา 
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การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก 7) 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

การศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 
6.1 การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 
6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7. ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป และเปนไปตามระบบ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษา ผานระบบออนไลน 
http://pe.kku.ac.thซึ่งมีเกณฑการประเมินประกอบดวย 8 องคประกอบ 25ตัวชี้วัด หรือเปนไปตามระเบียบ/
ประกาศที่จะปรับปรุงใหม (ภาคผนวก 9) 
 

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณหรือเพ่ือนรวมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการ

เรียนแตละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 
(4) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุม

รายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตรหรือเพื่อนรวมงาน 
ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งายเปนตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษา
ในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใช
บัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป และเปนไป
ตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งดําเนินการทุกส้ินปการศึกษา ผานระบบ
ออนไลน http://pe.kku.ac.thซึ่งมีเกณฑการประเมินประกอบดวย 8 องคประกอบ 25ตัวชี้วดั หรือเปนไป
ตามระเบียบ/ประกาศที่จะปรับปรุงใหม (ภาคผนวก 9) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอนนําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา
ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือรวมงานแลวแตกรณีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ดําเนินการทุกส้ินปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะหพรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มีขอบกพรอง 
สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและ
อาจารยโดยศิษยเกาและโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวกที่ 1     ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
 

นายชูชาติ  กมลเลิศ 
 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย  ระดับ 9 

2. ประวัตกิารศึกษา 
ระดับ   ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ป พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  2537 

นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 
รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 

 ปริญญาโท  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน  2541 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2542. เอกสารประกอบการสอนวิชา Veterinary Embryology(711 221) 
Endocrine Pharynx and Face. คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2543. บทปฏบิัติการมหกายวิภาคศาสตรสัตวเล็ก : สวนหัว = Small 
animal gross anatomy : head : 711 212. คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2540. มหกายวิภาคศาสตรสัตวเล็ก : สวนอก = Small animal gross 
anatomy : Thoracic part. คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2547. คูมือปฏิบตัิการวิชามหกายวิภาคศาสตรสัตวเล็กสวนหัว (HEAD). 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2549.มหกายวิภาคศาสตรสวนหัวของสุนัข = Gross anatomy of head 
of the dog). คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2544. รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษารูปแบบการเช่ือมตอระหว
เสนประสาท facial กับเสนประสาท auriculotemporal ในสุนัข = Study of patterns of 
communication between the auriculotemporal and facial nerves in dogs. คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2541.รูปแบบการเช่ือมตอกันระหวางเสนประสาท facial กับเสนประสาท 
auriculotemporal ในคนไทย.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2541.เอกสารคําสอนวิชามหกายวิภาคศาสตรสัตวปกและสัตวน้ํา (711 
413) สวนสัตวปก.คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2541. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตรสัตวปก
และสัตวน้ํา. คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2546. เอกสารประกอบการสอนวิชามิญชวิทยาทางสัตวแพทย = 
Veterinary histology.คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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 3.2 บทความทางวิชาการ 
ชูชาติ  กมลเลิศ. 2547. เซลลตนตอจากเอ็มบริโอกับการรักษาโรคในระบบประสาท = 

Embryonic stem cells in the treatment of neurodegenerative disorders. ศรีนครินทรเวช
สาร 19, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2547) 167-171. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2547.  เซลลตนแบบกับการโคลนนิ่งโดยวิธีการเปลี่ยนถายนิวเคลียส = 
Stem cells and cloning technique by nuclear transplantation. วารสารสัตวแพทยศาสตร
มข. 14, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2547) 41-51. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2547.  ความผิดปกติของลูกสัตวที่เกิดจากการโคลนน่ิง.วารสาร
วิทยาศาสตรมข. 32, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2547) 6-12. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2547.  ผลของสารกระตุนการเจริญบางชนิดกับการเปลี่ยนสภาพของเซลล
ตนตอจากเอ็มบริโอของคน = The role of some growth factors on human embryonic stem 
cells differentiation. ศรีนครินทรเวชสาร 19, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2547) 21-24 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2547.  รูปแบบการเช่ือมตอระหวางเสนประสาทออริคูโลเทมเปอรอลกับ
เสนประสาทเฟเชียลในสุนัข = Patterns of communication between the auriculotemporal 
and facial nerves in dogs. วารสารสัตวแพทยศาสตรมข. 14, 1 (2547) 124-129. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2547. เซลลตนตอกับความเปนไปไดในการรักษาโรคสัตว. วารสารสัตว
แพทยศาสตรมข. 13, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) 64-71. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2546.ความคบืหนาของการศึกษาเซลลตนตอของเอ็มบริโอ = Update of 
study of embryonic stem cells. ศรีนครินทรเวชสาร 18, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2546) 34-37. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2546. การเปลี่ยนสภาพของเซลลรากเหงาจากตัวออน. วารสาร
วิทยาศาสตรมข. 30, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2545) 180-187. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2546.แมว : สัตวเลี้ยงชนิดแรกที่ทําโคลนน่ิงสําเร็จ. วารสารสัตว
 แพทยศาสตรมข. 12, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2545) 23-27 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2545.ความคบืหนาของการทําโคลนน่ิงในคน.วารสารศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 10, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2545) 58-62. 

ชูชาติ  กมลเลิศ. 2545.กลไกลการปองกันการทุจริตคอรัปชันตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจบุัน.วารสารศูนยบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน 11, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2546) 43-46. 

จารึก ณัฏฐากรกุล ไชยณรงค นาวานุเคราะห ภาวดี ภักดี ฉลอง วชิราภากร ชูชาติ กมลเลิศ 
และกฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ. 2553. เทคนิคในการเพ่ิมความสมบูรณพันธุของแพะพ้ืนเมืองไทยโดย
การใหอาหารแบบขั้นบันได. ประชุมวิชาการสัตวแพทย มข. ครั้งที่ 11 ประจําป 2553.  หนา 66 

กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติไชยณรงค นาวานุเคราะหวินัย ใจขาน ชูชาติ กมลเลิศ และจารึก 
ณัฏฐากรกุล. 2553. กระบวนการตั้งทองและการเจริญเติบโตของตัวออนในระยะแรกของการตั้งทอง
ในแพะพ้ืนเมืองไทย .ประชุมวิชาการสัตวแพทย มข. ครั้งที่ 11 ประจําป 2553. หนา 72 

Tossapol Moonmanee, Chainarong Navanukraw, Jiratti Thammasiri, Suneerat 
Aiumlamai and Chuchat Kamollerd.Qualititative vascularity analysis of the bovine 
preovulatory follicle using Factor VIII immunolocalization.The International 
Conference on Global Issues Influencing Human and Animal Health for ASEAN. P256. 
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4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 17ป 
 

5. ภาระงานสอน 
5.1 ระดับปริญญาตร ี

      711 111 มหกายวิภาคศาสตรสัตวปกและสัตวน้ํา 
      711 212 มหกายวิภาคศาสตรสัตวเล็ก 
      711 213 มหกายวิภาคศาสตรสัตวใหญ 
      711 221 วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย 
      711 231 มิญชวิทยาทางสัตวแพทย 
 

นายปรณีัน  จิตะสมบัต ิ
 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย  ระดับ 9 

2. ประวัตกิารศึกษา 
ระดับ   ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ป พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2535 

 
 ปริญญาโท  วท.ม.      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2540 

(สาขาศัลยศาสตรทางสัตวแพทย)    
 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 งานวิจัย 

นพมาศ ตระการรังสี  จริยา สุตานนทไพบูลย  วิทยา เชื้อพนม   สุชาดา หัทยานานนท       
และปรีณัน จิตะสมบติั.  2543. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ยาสลบZolitil®และZolitil® 

ร่วมกบั  xylazine HCl และผลของการใชยาซ้ําในหนู Hamster สีทอง. ประมวลเร่ืองประชุมวิชาการทาง

สัตวแพทย ครั้งที่ 26  ประจําป 2543, 15-17 พฤศจิกายน 2543.  กรุงเทพมหารคร.  หนา 251-
244. 

ปรีณัน จิตะสมบัติ  มาริษศักร กัลลประวิทธ  และอติชาติ พรหมาสา.  2542. การ
เปรียบเทียบผลในการระงับปวดของ Bupivacaine HCI ภายหลังการผาตัดชองอกสุนัข.  วารสารสัตว
แพทยศาสตร มข. 29(3): 39-52. 

ปรีณัน จิตะสมบัติ  สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ  และทรรศิดา พลอยงาม.  2541.  รายงานสัตว
ปวย: การใสเลนสแกวตาเทียมในสุนัขภายหลังการทํา extracapsular cataract extraction.  
ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย ครั้งที่ 24 และการประชุมวิชาการบําบัดโรคสัตวเล็ก 
ครั้งที่ 4, 5-7 สิงหาคม 2541.  หนา 307-317. 

ปรีณัน จิตะสมบัติ และประสิทธิ์ หาญพินิจศักดิ์.  2543. การแกไขภาวะ Genu 
Recurvatum โดยการใช External Fixator. ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการบําบัดโรคสัตวเล็ก ครั้ง
ที่ 6, 20-23 กรกฎาคม 2543.  หนา 49. 
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Jitasombuti, P, Kalpravidh, M.and Brahmasa, A. 1997. Comparison of 
analgesic effects of Tramadol HCl and Bupivacaine HCl in dogs after intercostal 
thoraco-tomy. Proceeding of 6th International congress of Veterinary Anesthesiology 
Sep. 23-27, 1997 Greece P. 158. 

 
4. ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา  13ป 

 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตร ี
715 411   ศัลยศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย 
715 412   ศัลยศาสตรสัตวเล็ 
715 413 ศัลยศาสตรออรโธพีดิกสทางสัตวแพทย 
715 421   รังสีวิทยาทางสัตวแพทย 
715 431 การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตรสัตวเล็ก 
715 532   การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร 1  
715 533 การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร 2 
715 534   การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร 3 
715 542   การผสมเทียมและเทคโนโลยีการสืบพันธุ 
715 635   การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร 4 
715 636   การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร 5 

 
นางสาวประภาพร  ตั้งธนธานิช 

 
1. ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
2. ประวัตกิารศึกษา 
ระดับ   ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ป พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2521 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2523 
(เกียรตินิยม)  

ปริญญาโท  วท.ม.(สหสาขาสรีรวิทยา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2526 
 
ปริญญาเอก  Physiology    Massey University,  2537 

New Zealand. 
3. ผลงานวิชาการ 

3.1 งานวิจัย 
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Kongsaktrakoon, B. and Tungthanathanich, P.  1994.  Effect of cytochalasin E 
on water and Na+ absorption in rat intestine. Mahidol University Journal of 
Pharmaceutical Science. Vol. 21(2): 35-43. 

Mellor, D.J., Tungthanathanich, P., Reynolds, G.W., Xu, R-J., Bassett, J.M., 
Birtles, M.J. and Simpson, H-V. 1995.  Development of digestive organs and humoral 
responses to feeding after birth.  Proceedings of the  International  Society of 
Veterinary Perinatology 4th International  Conference. pp. 89-95. 

Tungthanathanich, P., Reynolds, G.W., Simpson, H.V. and Mellors, D.J. 1996. 
Effect of intraluminal nutrition on postnatal development of the small intestine in 
piglets during the first 24 hours after birth. Khon-Kaen University Veterinary Journal 
Vol. 6(1): 41-53. 

Tungthanathanich, P., Reynolds, G.W., Simpson, H.V. and Mellors, D.J.  1993. 
Effects of enteral feeding on small  intestinal development in Piglets during the first 
24 hours after  birth. Proceedings of the Physiology Society of New Zealand.13: 8. 

Tungthanathanich, P., Xu, R-J., Reynolds, G.W., Simpson, H.V. and Mellors, D.J.  
1995.  The effects of  different  diets on the small  intestinal mucosa in the piglet 
during the first 24  hours after birth. Proceedings of  the Physiology Society of 
Thailand. 24th Annual meeting.pp. 46. 

Tungthanathanich, P., Xu, R-J., Reynolds, G.W., Simpson, H.V. and Mellors, D.J.  
1992.  The effects of milk diets on small  intestinalgrowth in  newborn piglets. 
Proceedings of the Nutritional Society of New Zealand. 17: 51-55. 

Xu, R-J., Tungthanathanich, P. Birtles, M.J., Mellors, D.J., Reynolds, G.W. and 
Simpson, H.V.  1992.  Growth and morphological changes in the stomach of newborn 
pigs during the first three days after birth.  Journal of Development Physiology 17: 7-
14. 

 3.2 บทความทางวิชาการ 
น้ํามนต วงครัตนโสภณ  ประภาพร ตั้งธนธานิช.  2539.  แนวทางในการตรวจวินิจฉัยวัณ      

โรคโค.  วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 6(2): 62-69.   
ประภาพร ตั้งธนธานิช : 2539. การใชน้ํานมเหลืองเทียมในลูกสุกร.  วารสารสัตวแพทย      

ศาสตร มข. 6(2): 58-61.  
 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 20ป 
 

5. ภาระงานสอน 
5.1 ระดับปริญญาตร ี

712 211   สรีรวิทยาทางสัตวแพทย  1 
712 312   สรีรวิทยาทางสัตวแพทย  2 
712 313   สรีรวิทยาทางสัตวแพทย  3 
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712 321   ชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทย  
712 331   สรีรวิทยาพฤติกรรมสัตว 

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
303 810   สรีรวิทยาระบบยอยอาหาร  (ม. เทคโนโลยีสุรนารี) 

 
 

นายจีระศักดิ์  ถิรธนบูรณ 
 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 
อาจารย ระดับ 7 

2. ประวัตกิารศึกษา 
ระดับ   ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ป พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2532 

 
3. ผลงานวิชาการ 

3.1 งายวิจัย 
 อารินี ชัชวาลชลธีระ จีระศกัดิ� ถิรธนบรูณ์ เรืองทอง กิจเจริญปัญญา พิสิทธิ� สุวรรณโชต ิธนิ

กุล ศรีธัญรัตน์ พรพลอย ทองจุไร รังสิยา สุวรรณธรรมา. 2550. การศกึษาฤทธิ�การยับยั �งเชื �อ Candida 

spp. ของกรดนํ �าส้ม นํ �าส้มสายชูและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์. KKU.Vet.J. 17(3):23-31. 

 อาริน ีชัชวาลชลธีระ วราภรณ์ ศรีชื�น วันวิสาข์ จามิกรณ์ วิลาสิน ีศรีแสนยงค ์กมลชัย ตรงวา

นิชนาม จีระศกัดิ� ถิรธนบรูณ์ ปารียา อุดมกุศลศรี. 2553. ประสิทธิผลของยามาร์โบฟล็อกซาซนิตอ่

เชื �อแบคทีเรียที�ก่อโรคหูอักเสบในสุนัข. KKU.Vet.J. 20(1):71-78.  

 
4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 19ป 

 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตร ี
712 211   สรีรวิทยาทางสัตวแพทย  1 
712 312   สรีรวิทยาทางสัตวแพทย  2 
712 313   สรีรวิทยาทางสัตวแพทย  3 
712 321   ชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทย 
712 331   สรีรวิทยาพฤติกรรมสัตว 
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นายธนาคาร  นะศร ี
 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 
อาจารย ระดับ 7 

2. ประวัตกิารศึกษา 
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ป พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2536 

(เกียรตินิยม) ) 
ปริญญาโท  Animal pathology  Utrecht University,  2545 

เนเธอแลนด 
3. ผลงานวิชาการ 

3.1 งายวิจัย 
 เจษฏา จิวากานนท์ ประภาพร ตั �งธนธานิช ธนาคาร นะศรี พิทักษ์พงษ์ มณรัีตนรุ่งโรจน์. 

����. ผลของนํ �านมเหลืองวัวตอ่อาร์เอ็นเอของเยื�อบผุิวลําไส้เล็กของลูกสุกร. วารสารสัตว

แพทยศาสตร์ มข. � (�): ��-��. 

Thanakarn Nasri, Remko R. Bosch, Sandra ten Voorde, Johanna Fink-Gemmels 
(2006) Differential induction of apoptosis by type A and B trichothecenes in Jurkat T-
lymphocytes. Toxicology in Vitro 832-840. 
 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 17ป 
 

5. ภาระงานสอน 
5.1 ระดับปริญญาตร ี

714 311 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย 
714412 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย 
714413 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย 
714551 พยาธิวิทยาคลินิกปฏิบตั ิ1 
714652 พยาธิวิทยาคลินิกปฏิบตั ิ2 
714653 พยาธิวิทยาคลินิกปฏิบตั ิ3 

5.2 ระดับปริญญาบัณฑิต 
714751 คลินิกพยาธิวิทยาสัตวเลี้ยง 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตร ี

พ.ศ. 2548 
-------------------------------- 

 
 โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2541 โดยมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 จึงวางระเบียบวาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี ไวดังตอไปนี้ 
 
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 
ขอ 2   ใหใชระเบียบสําหรับผูเขาศึกษาในปการศึกษา  2548  เปนตนไป 
ขอ 3  ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2542  บรรดา

ระเบียบ หรือประกาศ หรือมติใดๆที่ขดัแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คณะ” หมายถึง คณะหรือหนวยงานที่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่              
   นักศึกษาสังกัด 
 “คณบด”ี หมายถึง คณบดีของคณะหรือผูบริหารหนวยงานที่นักศึกษาสังกัด 
 “คณะกรรมการประจําคณะ”   หมายถึง   คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงานที่นักศึกษาสังกัด 
 “อาจารยที่ปรึกษา”              หมายถึง อาจารยที่คณะแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับ

การศึกษา 
             ของนักศึกษา 
 “อาจารยผูสอน” หมายถึง อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอนรายวิชาในหลักสูตร 
      ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “สํานักบริหารและพัฒนา หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ 

      พัฒนา วิชาการ”  วิชาการ) ตามประกาศสภา       
                 มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3/2548)  

 “การขึ้นทะเบียน”           หมายถึง  การที่มหาวิทยาลัยใหสภาพการเปนนักศึกษาแกผูที่ 
     มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาใหม 
 “การตอทะเบียน”          หมายถึง การที่นักศึกษารักษาสภาพการเปนนักศึกษา 
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ 

ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัตติามระเบียบนี้ ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัย 

 

ภาคผนวกที่ 4 
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หมวดที่ 1 
ระบบการจัดการศกึษา 

 
ขอ 6  ระบบการจัดการศึกษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต 

6.1  ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหนึ่งๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาตน
และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาฤดูรอน (Summer session) ก็ได   

 หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคการศึกษาฤดูรอน มี
ระยะเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห ทั้งน้ีตองมีชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนใน
ภาคการศึกษาปกติ   

6.2 การคิดหนวยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 
6.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ 
6.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตัิ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ 
6.2.3 การฝกงานการฝกภาคสนามการทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ที่ใชเวลาไม

นอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ
         6.2.4    การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา 
โครงงานหรือกิจกรรมน้ันๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ
ขอ 7   มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอื่นดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบ

การสอนทางไกล และระบบอื่นๆ โดยการจัดระบบการศึกษาน้ันๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจํานวน
หนวยกิตในสัดสวนที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 2 
การรับเขาศึกษา 

 
ขอ 8  การรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา สามารถดําเนินการไดดังน้ี 

8.1 การรับผานระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8.2 การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 
8.3 การรับเขาศึกษาตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความ

รวมมือระหวางสถาบัน 
8.4 การรับโดยวิธีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 9   คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป หรือ 5 ป หรือ ไมนอยกวา 6 ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  หรือกําลังศึกษาอยูในภาคสุดทายของการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (3 ป) หรือเทียบเทา 

9.3 เปนผูมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญา
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ตรีสาขาวิชาน้ันๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของกับการรับเขาศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาน้ันๆ        

 
หมวดที่ 3 

การขึ้นทะเบียนและการตอทะเบียน 
 
ขอ 10   การขึ้นทะเบียน 

10.1  คุณสมบัติของผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
10.1.1 เปนผูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว 
10.1.2 เปนผูยินยอมปฏิบัตติามระเบียบ คําสั่ง และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย                                                  

และของคณะทุกประการ 
10.2 ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และชําระเงินคาขึ้น

ทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดมิฉะน้ันจะถือวาสละ
สิทธิ์ 

10.3 หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ําประกันที่นํามายื่นในวันรายงานตัว จะตองใหผูรับ
รองและผูค้ําประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อใหเรียบรอยกอนนํามายื่น และ 

       ถาปรากฏในภายหลังวาเปนลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งใหนักศึกษาผูน้ันพนสภาพการ  
       เปนนักศึกษา 

ขอ 11  การตอทะเบียน 
11.1 นักศึกษาตองตอทะเบียนเปนประจําทุกปการศึกษา และชําระเงินคาตอทะเบียนและ

คาธรรมเนียมอื่นๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
11.2 กรณีที่นักศึกษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจาก

ตกออกตามขอ 28 แหงระเบียบนี้ ใหถือวาการตอทะเบียนครั้งนั้นเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัย
จะคืนเงินคาธรรมเนียมการตอทะเบียนใหกับนักศึกษา 

11.3 นักศึกษาจะตองเปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศตางๆ                                   
ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

 
หมวดที่  4 

การลงทะเบียนเรียน 
 

ขอ 12  การลงทะเบียนเรียน 
12.1 นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษาให

เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
12.2 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง 

หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
12.3 ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมต่ํากวา 9 หนวยกิต                    

และไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไม
เกิน 9 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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12.4 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 
12.5 ในกรณีที่มีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 12.3 

และ 12.4 อาจจะกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจาก
คณบด ี

12.6 การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอื่นๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

12.7 นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกปรับเปนรายวัน
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีใหนับวันหยดุราชการรวมดวย 

12.8 เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

12.9 นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตามขอ 37.3 
แหงระเบียบนี้ มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

12.10 นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาได  มีสิทธิขอยกเวนหรือโอนรายวิชาตามที่คณะหรือ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

12.11 นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมถึง
เกณฑที่สําเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตจะเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษา
อยูในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

12.12 ในกรณีที่การตอทะเบียนของนักศึกษาเปนโมฆะ  ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนของ        
นักศึกษาเปนโมฆะดวย และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนใหกับ
นักศึกษา                

ขอ 13  การลงทะเบียนเรียนซํ้า 
13.1 นักศึกษาที่ได  R  ตามหมวดที ่7 จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําทันทีที่มีการ                             

เปดสอน นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเล่ือนกําหนดการลงทะเบียนเรียนได 

13.2 นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดไมสูงกวา D+อีกเพ่ือทําใหระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมสูงขึ้น จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ําน้ีตองนําไปคิดรวมในระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

13.3 ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แลวแตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ําเฉพาะ
รายวิชาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา  A   เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงเกณฑสําเร็จ
การศึกษา จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ําน้ี ตองนําไปคิดรวมในระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน    

 
หมวดที่ 5 

การเพิ่มและถอนรายวิชา 
 

ขอ 14   การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 3 วันแรกของ
ภาคการศึกษาฤดูรอน หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา 
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ขอ 15   การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
15.1 การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในส่ีของระยะเวลาการศึกษารายวิชาน้ันในภาคการศึกษานั้น นับ

จากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนด  รายวิชาที่
ถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยน้ี นักศึกษา
สามารถดําเนินการไดดวยตัวเองผานระบบอินเทอรเน็ต 

15.2 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ 15.1 แตไมเกินหน่ึงในสองของ
ระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเร่ิมเรียนตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนด รายวิชาที่ถอนนั้นจะได  W แตจะไม
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษา และใหดําเนินการที่สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

15.3 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ 15.2 รายวิชาที่ถอนน้ันจะไดรับ Fและจะ
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา                                                      

ขอ 16   เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแลวจํานวนหนวยกิตที่เรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ 12.3, 12.4 
และ 12.5 แหงระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ 6 
การศกึษาแบบรวมเรียน 

 
ขอ 17  การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต 
ขอ 18  การลงทะเบียน  การเพิ่ม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏิบัติตาม หมวดที่ 4 

และ 5 แหงระเบียบนี้ 
ขอ 19  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตที่กําหนดไวตาม

หลักสูตร 
ขอ 20  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะถือหรืออางเปนเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)  ที่

นับหนวยกิตไมได 
ขอ 21  ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําเพื่อจะนับ

หนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชาน้ันเปน
รายวิชาที่กําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 

ขอ 22  การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรือ U และใหระบุคํา
วา Audit ไวในวงเล็บตอทายชื่อรายวิชา 

หมวดที่ 7 
ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน 

 
ขอ 23  ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน 
 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย              คาคะแนนตอหนวยกิต 

 A                  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)                   4.0 

 B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)                 3.5  
 B                     ผลการประเมินขั้นดี (Good)                             3.0 
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 C+ ผลการประเมินขั้นคอนขางดี (Fairly Good)         2.5 
 C             ผลการประเมินพอใช (Fair)                                2.0 

 D+ ผลการประเมินขั้นออน (Poor)                            1.5 
 D                     ผลการประเมินขั้นออนมาก (Very Poor)             1.0 
 F     ผลการประเมินขั้นตก (Fail)                                  0  
 ตัวอักษรอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ  I  P  R  S  T  U   และ 
W ตัวอักษรเหลาน้ีไมมีคาคะแนน ยกเวน T 
ตัวอักษร                               ความหมาย 
 I                       ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
 P                        กําลังดําเนินอยู (In Progress) 
 R                      ซ้ําช้ัน (Repeat) 
 S                      พอใจ (Satisfactory) 
 T                      รับโอน (Transferred) 
 U                      ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
 W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 
 

ขอ 24  การใชตัวอักษร มีวิธีการดังน้ี 

24.1  ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใชในกรณีตอไปนี้ 
24.1.1 ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับคะแนน 
24.1.2 เปลี่ยนจาก  I  ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
24.1.3 เปลี่ยนจาก  R ภายในกําหนดเวลาและหลักเกณฑที่คณะแพทยศาสตรกําหนด 
24.1.4 การใช  F  นอกเหนือจากขอ 24.1.1, 24.1.2 และ 24.1.3 แลวยังใชไดในกรณีตอไปนี้

อีก คือ 
(1) นักศึกษาไมเขาสอบหรือถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจําภาค 
(2) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินใหได  F ตามระเบียบ

เก่ียวกับการสอบประจําภาคที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(3) เปลี่ยนจาก  I  เพราะนักศึกษาไมเขาสอบ หรือไมปฏิบัติงานที่อาจารยผูสอน

กําหนดให ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
(4) การลงทะเบียนเรียนโดยไมปฏิบัตติามเง่ือนไขของรายวิชาเรียนที่กําหนดไวใน

หลักสูตร 
(5) ไมถอนรายวิชาเรียนภายในเวลาที่กําหนด ตามขอ 15.3 
(6) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
24.2 ตัวอักษร I  ใชในกรณีตอไปนี้ 

24.2.1 นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเง่ือนไขที่อาจารยผูสอนกําหนด 
24.2.2 นักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดดวยเหตุสุดวิสัย โดยมหีลักฐานการลาที่เช่ือถือได 
24.2.3 การให  I  แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะที่
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รายวิชาน้ันสังกัด  และไดรับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชาน้ันสังกัด 
24.2.4 เมื่อไดรับอนุมัติใหได  I แลว ใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยูกําหนดเวลาสอบหรือ

ปฏิบัติงานใหครบ ทั้งน้ีตองไมเกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะน้ันจะเปลี่ยนเปน  F เวน
แตในกรณีที่จําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชานั้น
สังกัด และใหคณบดีที่รายวิชาน้ันสังกัดมีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงให
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบลวงหนา     

24.3   ตัวอักษร  P  ใชในกรณีที่รายวิชาน้ันเปนรายวิชาที่เปดสอนติดตอกันมากกวา 1 ภาค
การศึกษา ซึ่งจะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชานั้นและตองประเมินผลเปน  A  

B+  B  C+  C  D+  D  หรือ  F    
24.4  ตัวอักษร  R  ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไมผานในรายวิชาเฉพาะ

ของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑที่คณะกําหนด 
24.5 ตัวอักษร   S  และ  U  ใชในกรณีตอไปนี้ 

24.5.1 การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน หรือ
ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

24.5.2 เปลี่ยนจาก  I  ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู สําหรับรายวิชาที่ได
กําหนดการประเมินผลเปน  S  และ  U 

24.6  ตัวอักษร  T  ใชในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหโอนไดดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา 

24.7 ตัวอักษร  W  ใชในกรณีตอไปนี้ 
24.7.1 รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 15.2 
24.7.2 นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
24.7.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 
 
 

หมวดที่ 8 
การวัดและประเมินผล 

 
ขอ 25  การวัดและประเมินผลการศึกษา   

25.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษา
หนึ่งๆ ไมนอยกวาหนึ่งครั้งและเมื่อทําการประเมินผลรายวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว ถือวาการ
เรียนรายวิชาน้ันส้ินสุดลง 

25.2 อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหนักศึกษาทราบลวงหนา 
25.3 การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดที่ 7 
25.4 การประเมินผลการศึกษาเพ่ือคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = G.P.A.) 

จะกระทําเมื่อสิ้นแตละภาคการศึกษา 
25.5 วิธีคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade Point Average = Cumulative 

G.P.A.)  ใหทําดังน้ี 
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25.5.1 ใหนําผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ไดกับจํานวนหนวยกิตของแตละ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตสะสม 
(Cumulative Credits) ผลลัพธที่ไดคือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

25.5.2 การคํานวณดังกลาวขางตนใหตั้งหารถึงทศนิยม 4 ตําแหนงและใหปดเศษเฉพาะ
ทศนิยมที่มีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงที่ 4 เพ่ือใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง      

25.6  รายวิชาที่มีคาคะแนนทุกรายวิชา จะตองนําหนวยกิตของรายวิชาน้ันๆ ไปรวมเปนตัวหารใน
การคํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ 26  การกําหนดนับชั้นปนักศึกษา หากมีความจําเปนตองกําหนดชั้นปนักศึกษาใหอยูในเกณฑที่คณะ
กําหนด 

ขอ 27  การสอบ 
27.1  การสอบแบงเปน  

27.1.1 การสอบยอย 
27.1.2 การสอบกลางภาค 
27.1.3 การสอบประจําภาค 
27.1.4 การสอบรวบยอด 
27.1.5 การสอบประเภทอื่น 

27.2 การสอบยอย การสอบกลางภาค เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหน่ึงๆ ผลของการสอบ
อาจนําไปใชพิจารณาเปนสวนหนึ่งรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนครั้ง เวลา และวิธีการ
สอบใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

27.3 การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการสอนใน
ภาคการศึกษานั้นหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประจําภาค ใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค 

27.4 การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบเพื่อมีสิทธิ์ไดรับปริญญาสาขาใดสาขาหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
คณะกําหนด 

27.5 การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ ใหเปนไป
ตามที่คณะกําหนด                   

ขอ 28  การตกออก 
28.1 การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาฤดูรอน

ของปการศึกษานั้นๆ และใหคิดเฉพาะรายวิชาที่มีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาที่ได  I  
28.2 นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้ 

28.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 1.50  เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมี              
หนวยกิตสะสมตั้งแต 30-59 หนวยกิต 

28.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 1.75 เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมี            
หนวยกิตสะสมตั้งแต 60 หนวยกิตขึ้นไป 

28.2.3 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ขอ 29  การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขตอไปนี้ 
29.1  สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 
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29.1.1 การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว 
29.1.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรวาเปนรายวิชาที่

เทียบเทากัน ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตที่ได 
29.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะ

กําหนดไมต่ํากวา 2.00 หรือไดไมต่ํากวา C ทุกรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
29.3 มีคุณสมบัตติามขอ 30.1 แหงระเบียบนี้ 
29.4 มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
29.5 ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอยางรายแรงตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา 
29.6 มีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 
29.7 นักศึกษาที่ไมผานเกณฑตามขอ 29.1 แตไดศึกษาและสอบผานรายวิชาในหลักสูตรครบตาม

เกณฑที่สามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา ทั้งน้ีการใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ 30.2 แหงระเบียบนี้ 

29.8 การนับวันที่สําเร็จการศึกษา ใหนับวันที่คณะกรรมการประจําคณะใหการรับรองการสําเร็จ
การศึกษา 

 
หมวดที่ 9 

การอนุมัติปริญญาหรอือนปุริญญา 
 

ขอ 30  ใหสภามหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะตาม
หลักเกณฑดังนี้ 
30.1 คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูเสนอชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับ

อนุมัติปริญญาตอสภามหาวทิยาลัย โดยผูทีไ่ดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 29 
แหงระเบียบนี้ทุกประการ และตอง 
30.1.1 ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรือ

อนุปริญญา 
30.1.2 ไมเปนผูคางชําระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

30.2 ในกรณีที่คณะกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอช่ือผูสมควรไดรับอนุปริญญาตอ
สภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 30.1.1 และขอ 30.1.2 
แหงระเบียบนี้ และตอง 
30.2.1 ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมถึง 2.00 แตไมต่ํากวา 1.75 หรือ  
30.2.2 ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมีหนวยกิตที่ได

และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตรกําหนด    
30.3 การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  

ขอ 31  การใหปริญญาเกียรตินิยม  
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 31.1 นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี้ 
31.1.1 มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งน้ีไมนับเวลาที่

อนุมัติใหลาพักการศึกษา 
31.1.2 ไมเคยสอบได   F  หรือ  R  หรือ  U  ในรายวิชาใด 
31.1.3 ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
31.1.4 ไมเคยไดรับการยกเวนรายวิชาเวนแตเปนการยกเวนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให

ยกเวนไดโดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรตินิยมเทาน้ัน 
31.1.5 ไมเปนนักศึกษาในหลักสูตรตอเน่ือง 
31.1.6 ในกรณีนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอื่น จะตอง

ศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

31.2 การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังนี้ 
31.2.1 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดใน

กลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตองไมต่ํากวา 3.60 

31.2.2 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.60 
31.2.3 เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ถึง 3.59  

31.3 การใหปริญญาเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตามขอ 31.1 
และขอ 31.2 ในระเบียบนี้  

ขอ 32 การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  
 กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญา
หรืออนุปริญญาไปแลวมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 9 ขอ 29 และขอ 30 แหงระเบียบ 
นี้ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่สภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติปรญิญาหรืออนุปริญญาใหกับบคุคลน้ัน 

ขอ 33 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง  ผูใด
เขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 10 
การยายโอนนกัศึกษา 

 
ขอ 34  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

34.1 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย ถา
คุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทําไดตอเมื่อมีที่
สําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรที่ขอเขาศึกษา และใหคณะที่จะรับเขาศึกษาเปนผูพิจารณา
รับโอน 

34.2 นิสิตนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนิสิต         
นักศึกษาจากสถาบันเดิม และตองไดศึกษาอยูในสถาบันน้ันมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
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ปกติ ทั้งน้ี ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพัก และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป 
34.3 นิสิตนักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ไมนอยกวา  8 สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขารับ
การศึกษานั้น พรอมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

34.4 หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิต ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
34.5 นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกินสองเทาของ

จํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมดวย 
34.6 การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไมนํา

ระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม มาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     
ขอ 35  การยายคณะเรียน 

35.1 การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะของ
คณะที่กําลังศึกษาและคณะที่ประสงคจะขอยายเขาศึกษา 

35.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
35.2.1 เปนนักศึกษาที่ยังมีสิทธิ์เรียนในคณะเดิม 
35.2.2 ไมเคยยายคณะเรียนมากอน 
35.2.3 มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติและมีหนวยกิตสะสมไม

นอยกวา 30 หนวยกิต 
35.3  นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะเรียน จะตองยื่นเอกสารตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตอ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผานคณะที่กําลังศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะตองยื่นเอกสาร
ดังกลาวกอนเร่ิมภาคการศึกษาที่ขอยายอยางนอย 4  สัปดาห  

35.4  หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอื่นๆ 
35.4.1 การเทียบรายวิชาที่จะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเขาศึกษา 
35.4.2 ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบกันไดทั้งหมด 
35.4.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย จะตองเรียนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน       หนวย

กิตที่กําหนดในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษา  
35.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษาไมเกินสองเทาของจํานวน

ปที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
35.6  การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย ใหคํานวณระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตร
ใหมที่ยายเขาศึกษาดวย 

ขอ 36  การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแตละคณะ 
 

หมวดที่ 11 
การลา การพนสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนกัศึกษา 

 
ขอ 37 การลา 

37.1 การลาแบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
37.1.1 การลาปวยหรือลากิจ 
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37.1.2 การลาพักการศึกษา 
37.1.3 การลาออก 

37.2 การลาปวยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาไดในกรณีที่มีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด มิฉะน้ันจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาที่เก่ียวของกับการสอบใหเปนไป
ตามขอ 27 แหงระเบียบนี้ และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกเหนือจากนี้ใหอยู
ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

37.3  การลาพักการศึกษา 
37.3.1 นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 

(1) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร 
(2) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 

37.3.2 วิธีปฏบิัติในการลาพัก ใหนักศึกษาหรือผูปกครอง (กรณีที่นักศึกษาไมอาจทําดวย
ตนเองได) ยื่นใบลาพรอมหลักฐานอื่นๆ ตามที่คณะกําหนดผานอาจารยที่ปรึกษา 
เพ่ือใหคณบดีเจาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุญาต ทั้งน้ีนักศึกษาจะตองดําเนินการไมนอย
กวาสองสัปดาหกอนวันแรกของการสอบประจําภาคตามปฏทิินการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของคณะ 

37.3.3 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครั้งละไมเกินหน่ึงภาคการศึกษาปกติ เวนแตกรณีมีเหตุ
จําเปนหรือเหตุสุดวิสัย อาจใหลาพักครั้งละหน่ึงปการศึกษาได โดยตองไดรับอนุมัติ
จากอธิการบดี 

37.3.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพ่ือรักษา
สถานภาพนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

37.4 การลาออก นักศึกษาตองยื่นใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองที่นํามามอบตัวและใบ
ปลอดหนี้ โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด  เพ่ือให
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาต               

37.5 หลักฐานที่ใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย 
37.5.1 ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
37.5.2 ใบรับรองแพทย (กรณีลาเนื่องจากปวย) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
37.5.3 หนังสือรับรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา กรณี

ลาปวยหรือลากิจเกิน 15 วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก 
37.5.4 หนังสือแสดงความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา การลาทุกประเภทตองผานความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
37.5.5 หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติใหไปฝก

ปฏิบัติงานที่ตางประเทศ การเรียกตัวเขารับราชการทหาร เปนตน 
37.5.6 หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย กรณีลาออกหรือลา

พักการศึกษา 
37.6  การลาพักการศึกษาและการลาออก เมื่อไดดําเนินการเรียบรอยแลว ใหถือวันที่อนุญาตเปน

วันที่มีผลในการลา และใหคณะเจาสังกัดนําสงสําเนาเอกสารการลานั้นไปยังสํานักบริหารและ
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พัฒนาวิชาการ เพ่ือใชเปนหลักฐานในการดําเนินการตอไป              
37.7 การลาทุกกรณี จะไมไดรับสิทธิ์ยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับอื่นใดของมหาวิทยาลัย   

ขอ 38  การพนสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้ 
38.1   ตาย 
38.2   ลาออก 
38.3   ตกออก 
38.4  ถูกส่ังใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
38.5 ขาดคุณสมบัติการเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
38.6 เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดย

ใหถือวาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา เปนวันพนสภาพ            
นักศึกษาเวนแตกรณีที่เปนนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

38.7 ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา โดย
มิไดลาพักการศึกษาตามระเบียบ 

38.8  ไมชําระคาธรรมเนียมเพ่ือขึ้นหรือตอทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแต
ละภาคการศึกษา  ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร            

38.9  ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวใน          
หลักสูตร ทั้งน้ีใหนับรวมระยะเวลาที่ลาพักหรือถูกพักการศึกษาดวย 

38.10  ปลอมแปลงลายมือชื่อผูปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอ่ืน เพื่อใชเปนหลักฐานเท็จตอ
มหาวิทยาลัยตามขอ 10.3  แหงระเบียบนี้ 

38.11 ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหโุทษ หรือความผดิที่ไดกระทําโดย
ประมาท 

38.12 โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
38.13 อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 39 การคืนสภาพนักศึกษา 
39.1 นักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาอันเน่ืองจากสาเหตุตอไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได  

39.1.1 พนสภาพตามขอ 38.2, 38.8, 38.9 และขอ 38.13 หรือ 
39.1.2 พนสภาพเนื่องจากไดรับการประเมินใหไดอักษร  I  และถูกประเมินใหตกออกโดย

ยังไมไดแกผลการประเมินอักษร I 
39.2 หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 12 
บทกําหนดโทษ 

 
ขอ 40 นักศึกษาที่กระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไวในขอ 41 แหง

ระเบียบนี้ และอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
วินัยนักศึกษา อีกโสดหนึ่งดวย 

ขอ 41 โทษทางวิชาการ มี 3 สถาน ดังน้ี 
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41.1 ใหปรับตกรายวิชาที่เปนกรณีสาเหตุการกระทําผิดหรือการฝาฝนระเบียบนี้ เชน ทุจริตในการ
สอบ การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขของรายวิชา หรือมีเวลาเรียนและหรือเวลาสอบซ้ําซอน
กัน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

41.2 ใหปรับตกในทุกรายวิชาที่เขาสอบกอนและรายวิชาที่กระทําผิดตามระเบียบนี้  สําหรับภาค
การศึกษานั้น 

41.3 ใหปรับตกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน สําหรับภาคการศึกษานั้น 
ขอ 42  การดําเนินการเมื่อมีการกระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ 

42.1 ใหผูที่ตรวจพบวานักศึกษากระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้ รวบรวมหลักฐานขอเท็จจริงตางๆ 
รายงานเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอโทษ 

42.2 ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้นหนึ่ง 
โดยใหโอกาสนักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง ทั้งน้ีใหแลวเสร็จภายใน 15 วันหลังจากวันสุดทาย
ของการสงผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

42.3 ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหคณะที่นักศึกษาผูนั้น
สังกัดและผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร 

ขอ 43 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามขอ 30 อาจ
อุทธรณไดตามหลักเกณฑดังน้ี 
43.1 ใหนักศึกษาผูน้ันมีสิทธิ์อุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง

ลงโทษ 
43.2 การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผูอุทธรณ 
43.3 การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทาน้ัน จะอุทธรณแทนคนอื่นหรือ

มอบหมายใหคนอื่นอุทธรณแทนไมได 
ขอ 44 ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย  มีคําสั่งเพิ่มโทษ  ลดโทษ  หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดย

ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
 กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอความเห็นตอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย   
 คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสอง ใหถือเปน
ที่สุด แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน 15 วัน 
 

หมวดที่ 13 
การจัดการศกึษาและการวัดผลสําหรบัหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 

 
คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิกเน่ืองจากมี

การเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนที่แตกตางจากคณะอื่นๆ ดังนี้ 
ขอ 45 การจัดการศึกษาตลอดป การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ขอ 46 การลงทะเบียนเรียน  การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การสอบแก

ตัว  การขึ้นชั้นเรียน การเรียนซ้ําชั้น การตกออก และการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  ให
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เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 47  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนปการศึกษา 2548 ใหใช
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และประกาศหรือแนว
ปฏิบัตทิี่เปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ไป
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ไดเพื่อเอ้ือ
ประโยชนตอนักศึกษา 

 
ประกาศ  ณ วันที่    9   มิถุนายน  พ.ศ. 2548 

 
   (ลงชื่อ)  พลตํารวจเอก  เภา   สารสิน 
    (เภา  สารสิน) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 

       สําเนาถูกตอง 
    (นายจิรศักดิ์  สุทัศนะจินดา) 
    นักวิชาการศึกษา 8 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบบัที่   766   / 2549) 
เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

 
 เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน
สามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาน้ัน ๆ   และผานการวัดและประเมินผลตามเกณฑ
ของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  มาเปนสวนหน่ึงของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน     
อีกทั้งเพื่อเปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ      พ.ศ.2542  มาตรา 15    ที่
กําหนดใหมีการ  เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  และ  เพื่อปริวรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย    เร่ือง  หลักเกณฑการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  พ.ศ.2545   ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมาจาย 
 ฉะน้ัน    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20   และ 23(1)    แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.2541   ประกอบกับขอ 12.10   ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน    วาดวย  
การศึกษาขั้นปริญญาตรี   พ.ศ.2548     และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่    7    
/ 2549  เมื่อวันที่  14   มิถุนายน   2549     มหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการ
เทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไวดังนี้ 
 ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่    766 /2549)  เร่ือง   การเทียบ
โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2549  เปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543)  เรื่อง  การเทียบโอนรายวิชา   
ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2543  และ  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่   377 /2546)  เร่ือง   การ
เทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ  ลงวันที่   วันที่ 21 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 และ ใหใชประกาศนี้แทน 
 ขอ 4  ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)   ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่  3/2548)   

ภาคผนวกที่ 5 
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  “นักศึกษา” หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “รายวิชา” หมายถึง  กระบวนวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับปริญญาตร ี
และเปนไปตามหลักสูตรของคณะน้ัน ๆ 

 ขอ.5.นักศึกษาผูมีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาตองเปนนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน    และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืน
ระดับอุดมศึกษา  หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐ      
ที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
 ขอ 6  กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา  จะตองยื่นคํา
รอง     ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่
เขาศึกษา  และสามารถยื่นคํารองไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน   ที่งานบริการการศึกษาของ
คณะ ที่นักศึกษาสังกัด    โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา  รายละเอียดของรายวิชา  
และเคาโครงรายวิชาเพ่ือระกอบ   การพิจารณาดวย  ยกเวน ผูขอเทียบโอนที่เคยศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแกนขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน   
ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทานั้น 

6.2 ใหคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา              
ของนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน  20  วันนับถัดจากวันสุดทายของกําหนดวันยื่นคํารอง  
และเปนผูสงผลการพิจารณาที่ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

ขอ 7  เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา   และข้ันตอนการ
ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา               

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ         
ตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่    
ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ 

7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C  
หรือแตมระดับคะแนน 2.00  หรือเทียบเทา  และหรือ เปนไปตามเง่ือนไข
ของหลักสูตรของสาขาวิชาน้ันกําหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่      
ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดจากตาง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาที่เหลืออยู      
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 



106 

 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม  จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได       
ไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู           
ตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

7.1.8 เกณฑอ่ืนที่คณะเจาของรายวิชาเปนผูกําหนดขึ้นและจัดทําเปนประกาศ               
ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑน้ีใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
7.2  ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอน
นั้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาวารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามขอ 7.2.1  
เพ่ือพิจารณาการรับเทียบโอน   ทั้งนี้ใหเปนไปตามเกณฑ  ขอ 7.1  
หากเห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 

ขอ 8  คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาไดแลวนั้น                
ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 
            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพ่ิมเติมในภาคการศึกษานั้น ๆได  ทั้งนี้จํานวนหนวย
กิต       ที่ลงทะเบียนเรียนได  ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    
 ขอ 10  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้       โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา 
ตามประกาศนี้  การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

  ประกาศ     ณ   วันที่     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 
 

   (ลงช่ือ)           กุลธิดาทวมสุข 
(รองศาสตราจารยกุลธิดาทวมสุข) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวกที่ 7 
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ภาคผนวกที่  8  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
สําหรบัหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

●= ความรับผิดชอบหลัก  ○= ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สังกัดสํานักวิชาศกึษาทั่วไป 

 ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) ดานความรู (knowledge) 

 พฤติกรรมเชิงคุณธรรม แกปญหา

ทาง

คุณธรรม 

วิทยาศาสตร/

คณิตศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

มนุษย/สังคม 

 
วิน

ัย 

ซื่อ
สัต

ย 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

เส
ียส

ละ
 

เป
น

แบ
บอ

ยา
งท

ีด่ ี

อื่น
ๆ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 

สถ
ิติ 

(ว
ิจัย

) 

กา
รส

ื่อส
าร

 

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร 

สา
รส

นเ
ทศ

 

วัฒ
นธ

รร
ม/

สัง
คม

 

กา
รบ

ริห
าร

/

จัด
กา

ร 

ภูม
ิปญ

ญ
า

ทอ
งถ

ิ่น 

อื่น
ๆ 

หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง                  

000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ● ● ●        ●  ● ●    

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 ● ● ●        ●  ●     

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 ● ● ●        ●  ●     

หมวด 2 การคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ                  

000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา  ● ●   ออนนอมถอมตน  ● ●    ● ●    

000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ ● ● ●   จริยธรรมเชิง

วิชาการ 

    ● ● ●     
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 ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) ดานความรู (knowledge) 

 พฤติกรรมเชิงคุณธรรม แกปญหา

ทาง

คุณธรรม 

วิทยาศาสตร/

คณิตศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

มนุษย/สังคม 

 

วิน
ัย 

ซื่อ
สัต

ย 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

เส
ียส

ละ
 

เป
นแ

บบ
อย

าง
ที่ด

 ี

อื่น
ๆ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 

สถ
ิติ 

(ว
ิจัย

) 

กา
รส

ื่อส
าร

 

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร 

สา
รส

นเ
ทศ

 

วัฒ
นธ

รร
ม/

สัง
คม

 

กา
รบ

ริห
าร

/

จัด
กา

ร 

ภูม
ิปญ

ญ
า

ทอ
งถ

ิ่น 

อื่น
ๆ 

หมวด 3 คุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตใน

สังคม 

                 

000 146 ความสุขของชีวิต ● ● ●   เอื้อเฟอ อดทน 

กตัญู ไม

เบียดเบียน 

●       ●    

000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม ● ● ● ●  เคารพความเปน

บุคคล 

       ●    

หมวด 4 วัฒนธรรมและภูมิปญญา                  

000 156พหุวัฒนธรรม ● ● ●           ●  ●  

000 153 ภูมิปญญาทองถิ่น ● ● ●           ●  ●  

หมวด 5 ความรอบรูและการปรับตัวในยุด

โลกาภิวัฒน 

                 

000 145 ภาวะผูนําและการบริหาร ● ● ● ●  เมตตา อดทน 

ยุติธรรม 

       ● ●   
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กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพีสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

311 101 Biology I ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

311 102 Biology laboratory I ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 

311 241 Elementary genetics ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ 

312 106 General chemistry 

laboratory 
○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

312 108 Fundamental chemistry ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 

312 112 Basic organic chemistry ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 

312 113 Basic organic chemistry 

laboratory 
○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

316 204 Elementary statistics ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 

318 305 Biochemistry ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
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ผลการเรียนรู 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 

1.2 มีวินัย ซื�อสตัย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภมูิใจในท้องถิ�น สถาบนั และประเทศชาติ 

 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการและทฤษฎีสําคัญในรายวิชานั �น 

2.2 มีทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ ในรายวิชานั �น สามารถปฏิบติังานในสาขาวิชา

การ/วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆได้ 

2.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ  ในสาขาวิชา รวมถงึงานวิจัยที�เกี�ยวข้องกบั

การแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ในสาขาวิชา 

2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบติั กฎระเบียบ ข้อบงัคับในสาขาวิชาชีพ ที�เปลี�ยนแปลง

ตามสถานการณ์ (สําหรับหลกัสตูรที�มีมาตรฐานวิชาชีพ) 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื�อใช้ในการพัฒนาความรู้และการ

แก้ปัญหาทางวิชาการได้อยา่งสร้างสรรค์ 

3.2 สามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ�มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ของ

ตนในการแก้ปัญหาการทํางานได้ 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal 
skills & responsibility) 

4.1 มีภาวะผู้นํา มีความคิดริเริ�มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อยา่งเหมาะสมบนพื �นฐานของ

ตนเองและของกลุม่ 

4.2 ตระหนักในความแตกตา่งหลากหลายทางสงัคมและวัฒนธรรม สามารถทํางาน

ร่วมกบัผู้อื�นได้ดี 

4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื�อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยา่ง

ต่อเนื�อง 

 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical analysis, communication & information technology 
skills) 

5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ

กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในการ

ปฏิบติังานในสาขาวิชาชีพได้ 

5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื�อสาร การ

แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง การจัดเกบ็และประมวลผลข้อมลูและการนําเสนอข้อมลู

สารสนเทศ เพื�อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได้ 
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กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพีสังกัดคณะเกษตรศาสตร 

รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

137 101 หลักการผลิตสัตว 





 











   


  

137 342 อาหารและการใหอาหารสัตวเล้ียง 





 











   





 


137 451 การปรับปรุงพันธุสัตว สําหรับสัตวแพทย 
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ผลการเรียนรู 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 

1.2 มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาต ิ

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎสีําคัญในสาขาวิชาสัตวศาสตร 

2.2 มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาสัตวศาสตร สามารถปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาการ/วิชาชพีในสถานการณตางๆได 

2.3 มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ

แกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ทีเ่ปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ (สําหรับหลักสูตรที่มีมาตรฐานวิชาชพี) 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการ

แกปญหาทางวิชาการไดอยางสรางสรรค 

3.2สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการ

แกปญหาทางวิชาการไดอยางสรางสรรค 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของ

ตนเองและของกลุม 

4.2 ตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดด ี

4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical analysis, communication & information technology skills) 

5.1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือ

กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาชีพได 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสารการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนาํเสนอขอมูล

สารสนเทศ เพื่อประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชพีได 

5.3 มีความสามารถในการสือ่สารและถายทอดความรูในวิชาชีพ 
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กลุมวิชาชีพ 
 

รายวิชา คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
 

ปญญา ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาชีพสัตว
แพทย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                             
710 501 ชีวสถิติทางสัตวแพทย ● ●  ○  ●  ○   ○ ● ● ●   ● ○  ● ●  ● ●    ○ 
                             
711 211  มหกายวิภาคสัตวเล็ก ● ○ ○ ● ● ●  ○   ○ ● ○ ○  ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○  ○ ○ 
711 214  กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบและ 
ประยุกตของสัตวเลี้ยงในสถานเกษตรกรรม     ●   ●  ●      ●     ●  ●  ●   ●     

711 221  วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 
711 332  จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 4 ● ●    ●      ● ●    ●  ●  ●   ● ● ●   
712 214  จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 1 ● ●    ●      ● ●    ● ○ ●  ● ○ ● ● ● ●  ○ 
712 215  จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 2 ● ●    ●      ● ●    ● ○ ●  ● ○ ● ● ● ●  ○ 
712 216  จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 3 ● ●    ●      ● ●    ● ○ ●  ● ○ ● ● ● ●  ○ 
712 322  ชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทย ● ●    ● ○     ● ●    ● ○ ●  ● ○ ● ● ● ●  ○ 
713 311  หลักเภสชัวิทยาทางสัตวแพทย ● ○ ○ ● ○   ●    ○ ● ○ ○  ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●     
713 313  ยาตานจุลชีพและเคมีบําบัดทางสัตวแพทย ● ○ ○ ● ○  ○ ●    ○ ● ○ ○  ● ○ ○  ○ ○ ○ ●     
713 314  เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย ● ○ ○ ● ○  ○ ●    ○ ● ○ ○  ● ○ ○  ○ ○ ○ ●     
713 321  เภสัชกรรมทางสัตวแพทย ● ○ ○ ● ○   ●    ○ ● ○ ○  ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●     
713 431  พิษวิทยาทางสัตวแพทย ● ○ ○ ● ○  ○ ●    ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○  ○ ○ ○ ●     
713 441  เภสัชวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย ● ○ ○ ● ○  ○ ●    ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●  ○   
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รายวิชา คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
 

ปญญา ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาชีพสัตว
แพทย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
714 242  วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ 
714 311  พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● 
714 312  พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● 
714 331  วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● 
714 332  กีฏวิทยาและวิทยาสัตวเซลลเดียวทางสัตวแพทย ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● 
714 341  วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● 
714 344  วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● 
714 413  พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
715 361  พฤติกรรมและการบังคับสัตว ● ○  ● ● ● ○     ● ○  ● ○ ● ● ●  ○ ●  ● ●   ○ 
715 411  ศัลยศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 
715 412  ศัลยศาสตรสัตวเล็ก ● ● ● ● ● ● ● ● ○  ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● 
715 413  ศัลยศาสตรออรโธปดิคสทางสัตวแพทย ● ● ● ● ● ● ● ●    ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 
715 421  รังสีวิทยาทางสัตวแพทย ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 
715 431  ปฏิบัติการศัลยศาสตรสัตวเล็ก ● ● ● ● ● ● ● ● ○  ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● 
715 441  เธนุเวชวิทยาและวิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 
715 514  ศัลยศาสตรสัตวใหญ ● ● ● ○ ○ ● ● ●    ● ●  ○  ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ●  ○ 
715 544  การผสมเทียมและเทคโนโลยีการสืบพันธุ ● ● ● ● ● ●      ●     ● ● ● ● ● ●  ● ●    
715 545  สูติศาสตรทางสัตวแพทย ● ● ● ● ● ●      ●     ● ● ● ● ● ●  ● ●    
716 132  การจัดการสัตวทดลอง ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● 
716 315  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○  ●  ○  ○ 
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รายวิชา คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
 

ปญญา ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาชีพสัตว
แพทย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
716 251  การปฏิบัติภาคสนามดานสัตวศาสตร ● ● ○   ●    ● ○ ● ○  ○  ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 
716 312  วิทยาการระบาดและเวชศาสตรปองกันทางสัตว
แพทย ● ● ● ○ ○ ● ●  ● ○ ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 

716 316  สุขศาสตรเนื้อเพื่ออาหารปลอดภัย ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● 
716 232  สวัสดิภาพสัตวเบือ้งตน ● ● ● ● ●    ●  ●  ●  ●  ● ● ●   ●  ●    ● 
716 414  โรคสัตวสูคน ● ● ● ● ●    ●  ●  ●  ●  ● ● ●   ●  ●    ● 
716 417  การจัดการสุขศาสตรน้ํานม ● ● ○   ●   ○  ● ● ●  ○              
716 452  การศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนามดานสัตว
แพทยศาสตรชุมชน ● ○ ○ ○ ○ ●    ○ ○ ● ●  ○  ● ○ ● ● ● ● ○      

716 541  กฎหมายและจรรยาบรรณแหงอาชีพสตัวแพทย ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● 
716 543  การบริหารงานสัตวแพทยศาสตร ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 
717 421  อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 
717 422  การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรทั่วไปทางสัตว
แพทย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 

717 451  อายุรศาสตรสุนัข ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● 
717 452  อายุรศาสตรแมว ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ●  ●   ● ● ● ● ● 
717 453  อายุรศาสตรมา ●  ●    ●    ●   ●      ●  ●  ●  ● ●  
717 454  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 
710 591  สัมมนาทางสัตวแพทย ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●  ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● 
710 594  ปริญญานพินธทางสัตวแพทย ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●  ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 
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รายวิชา คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
 

ปญญา ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาชีพสัตว
แพทย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
717 555  อายุรศาสตรสุกร ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● 
717 556  อายุรศาสตรสัตวปก ●   ● ● ● ●     ●     ●  ●  ○ ○ ●      
717 557  อายุรศาสตรสัตวน้ํา ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 
717 558  อายุรศาสตรสัตวปาและสัตวแปลก ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 
710 531  คลินิกปฏิบัติดานสัตวเล็ก 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
710 532  คลินิกปฏิบัติทางดานสัตวเคี้ยวเอื้อง 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
710 533  คลินิกปฏิบัติดานสัตวปก 1 ●   ● ● ● ●     ●     ●  ●   ●   ●    
710 534  คลินิกปฏิบัติดานสุกร1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
710 535  คลินิกปฏิบัติดานมา   1 ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 
710 536  คลินิกปฏิบัติดานสัตวน้ําและสัตวปา   1 ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 
710 631  คลินิกปฏิบัติดานสัตวเล็ก 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
710 632  คลินิกปฏิบัติทางดานสัตวเคี้ยวเอื้อง 2 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● 
710 633  คลินิกปฏิบัติดานสัตวปก 2 ●   ● ●  ●     ●     ●  ●   ●   ● ●   
710 634  คลินิกปฏิบัติดานสุกร 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 
710 635  คลินิกปฏิบัติดานมา 2 ● ● ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● 
710 636  คลินิกปฏิบัติดานสัตวน้ําและสัตวปา 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 
710 663  สหกิจศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 
710 641  เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเล็ก ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 
710 642  เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเคี้ยวเอื้อง ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 
710 643  เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปก ●   ● ● ●    ●  ●     ●  ●   ●      ● 
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รายวิชา คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
 

ปญญา ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาชีพสัตว
แพทย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
710 644  เตรียมสหกิจศึกษาดานสุกร ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
710 645  เตรียมสหกิจศึกษาดานมา ● ● ● ● ● ● ● ○  ○  ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○  ● ● ● ● ● 
710 646   เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวน้ํา ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ 
710 647  เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวแพทยสาธารณสขุ ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●   ● ● 
710 648  เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปาและสัตวเลี้ยงชนิด
พิเศษ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 

710 649  เตรียมสหกิจศึกษาทางดานเทคนิกการชันสูตรโรค
สัตว ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● 
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ผลการเรียนรู 
ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
1. มีระเบียบวินัย ความซื้อสัตย และความรับผิดชอบดานจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพการสัตวแพทย 
2. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอืน่ยอมรับการตรวจสอบ และมีสัมมาคารวะ 
3. สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่วได  
4. มีความรูความเขาใจหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการสัตวแพทย 
5. สามารถปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งจัดการปญหาที่

เกี่ยวของ  
ดานความรู 
1. มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานทางวิชาการ และวิชาชีพสัตวแพทย 
2. มีความรูและความเขาใจในเรื่อง สาเหตุ พยาธิกําเนิด อาการ การวินิจฉัย การ

รักษาการควบคุมและปองกันโรคทางสัตวแพทย 
3. มีความรูและความเขาใจในหลักการของเภสัชศาสตร 
4. มีความรูในกฎหมายที่เกี่ยวของทางวิชาชีพสัตวแพทย 
5. มีความรูความเขาใจและสามารถใหคําแนะนําในดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการผลิต

สัตว 
6. มีความรูในดานสัตวแพทยสาธารณสุข  
ดานทักษะทางปญญา 
1. สามารถวางแผน และคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาพื้นฐาน

ที่เกี่ยวของและวิชาชีพ  
2. สามารถสืบคน ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานทางวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
3. สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อแกปญหาหรือสังเคราะหองคความรู

ใหมในทางวิชาการสัตวแพทย 
4. สามารถพัฒนาวิธีการทํางานและการแกไขปญหาทางสัตวแพทยที่มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณทีเปลี่ยนแปลงไป 
5. ทราบศักยภาพและจุดออนของตน สามารถหาแนวทางแกไขเพื่อพัฒนาตนเอง อัน

จะนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทยในองครวมตอไป 
ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
1. สามารถทํางานรวมเปนทีมเปนสมาชิกที่ดีของกลุม และมีปฏิสัมพันธอยาง

สรางสรรค 

2. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและผูตามในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในกลุมปฏิบัติงาน  

3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนและผูรวมงาน ตอวิชาชีพ ตอสังคม และตอ
ประเทศชาติโดยสวนรวม 

ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถประยุกตใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล ในการ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
2. สามารถวิเคราะหแปรผล และถายทอดขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อการปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 
3. สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ไดอยางเหมาะสม รวมทั้ง

สามารถคนควาขอมูลสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ดานทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 
1. สามารถประยุกตใชความรูพื้นฐานและความรูทางวิชาชีพการสัตวแพทย ในการ

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยขั้นพื้นฐาน 
2. สามารถทําหัตถการทางดานสัตวแพทย ไดแก วิธีการเชิงตรรกะในการซกัประวตัิ 

การบังคับสัตว การชันสูตรโรคสัตว การใชเครื่องมอืทางหองปฏิบัติการและคลินิก  
การใชเทคนิคทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและเวชกรรมอื่นๆ เปนตน ไดอยางถูกตอง 

3. สามารถวิเคราะหและแปรผลการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัตกิาร 
4. สามารถบันทึกขอมูลการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัตกิาร รวมทั้งขอมูลดาน

สุขภาพสัตวหรือการระบาดของโรคสัตว 
5. สามารถประเมินผลขอมูลตางๆที่เกี่ยวของทางการสัตวแพทย เพื่อดําเนินการตางๆ

ทางสัตวแพทยไดอยางเหมาะสม 
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ภาคผนวกที่ 9  องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 
 

 องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดแบงตามกระบวนการจัดการ
หลักสูตร 3 กระบวนการคือ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผลการใชหลักสูตร มี
องคประกอบรวม 8 องคประกอบ และตัวชี้วัดสําหรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศสตร25 ตัว ดังนี้ 
 

องคประกอบ 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

ตัวชี้วัด จํานวน 
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   
1.1 คุณภาพของหลกัสูตร 1.1.1, 1.1.2 2 
2. การนําหลกัสูตรไปใช   
2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร 2.1.1, 2.1.2 2 
2.2 คุณภาพของนักศกึษา 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 4 
2.3 คุณภาพของอาจารย 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 
7 

2.4 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 4 
2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน 2.5.1, 2.5.2 2 
3.  การประเมินผลการใชหลักสูตร   
3.1 คุณภาพของบัณฑิต 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 4 
3.2 คุณภาพของผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ   
 รวมตัวชี้วัด 25 
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รายละเอียดขององคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 

องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพื้นฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบใหขอมูล 
1.   การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการเพื่อใหหลักสูตรและรายวิชาใน
หลักสูตรที่เปดสอนมีความทันสมัย คุณภาพและไดมาตรฐาน ตอบสนองเปาหมายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่กําหนด 

1.1 คุณภาพของ
หลักสูตร 

1.1.1 
 

หลักสูตรไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงให
สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการ 
เปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
และเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตามระยะเวลาที่
กําหนดทุก 5 ป กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

- รายงานขอมูล
หลักสูตรแตละป
การศึกษา 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
 

1.1.2 
 

หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือขอ
กําหนดใหนักศกึษาฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการและ รายวิชาวิจัยหรือโครงงาน
หรือสัมมนาที่สงเสริมกระบวนการวิจัยและ
การศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษา 

- ขอมูลรายวิชาสหกิจ
ศึกษา หรือรายวิชาฝก
ปฏิบัติงานในแตละ
หลักสูตร 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
 

2.  การนําหลักสูตรไปใช หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการเพือ่ใหกระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งปจจัยหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนไปตามเปาหมาย ที่กําหนด 

2.1 คุณภาพของ
การบริหาร
หลักสูตร 

2.1.1 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีองคประกอบ 
คุณสมบัติ จํานวน และอํานาจหนาที่ตาม
เกณฑมาตรฐานและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

-  รายชื่อคณะกรรม 
การบริหารหลักสูตร 
พรอมคุณวุฒิ ตําแหนง 
และสังกัด 
 

- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหาร หลักสูตร 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.1.2 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม
อยางสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจ
รวมกันในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการจัดการ
หลักสูตร 

-  รายงานการประชุม
หรือมติการประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.2 คุณภาพของ
นักศึกษา 

2.2.1 
 

สัดสวนจํานวนผูสมัคร : จํานวนประกาศรับ : 
จํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษา 
(กรณีไมแยกสาขาใหใชคาเฉลี่ยของการรับใน
ทุกสาขานั้น เชน วิศวกรรมทั่วไป เกษตร
ทั่วไป) 

- จํานวนผูสมัคร 
- จํานวนประกาศรับ 
- จํานวนผูรายงานตัว
เขาศึกษา 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หนวยงาน 
(กรณีโครงการพิเศษ 
และรับเอง) 

2.2.2 
 

คาเฉลี่ย GPA ของผูเขาศึกษาในแตละป 
ป.ตรี เฉพาะรับตรงกับ admission สํานัก
บริหารฯ โครงการพิเศษ (คณะ) 
บัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 
(กรณีไมแยกสาขาใหใชคาเฉลี่ยของการรับใน
ทุกสาขานั้น เชน วิศวกรรมทั่วไป เกษตร
ทั่วไป) 

-  GPA ของผูรายงาน
ตัวเขาศึกษา 
- จํานวนผูรายงานตัว
เขาศึกษา 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หนวยงาน 
(กรณีโครงการพิเศษ 
และรับเอง) 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพื้นฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบใหขอมูล 
2.2.3 
 
 

คาเฉลี่ยคะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ของผูเขาศึกษาในแตละป  
(กรณีไมแยกสาขาใหใชคาเฉลี่ยของการรับใน
ทุกสาขานัน้เชน วิศวกรรมทั่วไป เกษตร
ทั่วไป) 

- คะแนนผลการสอบ
วิชาภาษาอังกฤษของ
ผูรายงานตัวเขาศึกษา 
- จํานวนผูรายงานตัว
เขาศึกษา 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หนวยงาน 
(กรณีโครงการพิเศษ 
และรับเอง) 

2.2.4 
 

จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศ (โดยเฉพาะ
อยางย่ิงสําหรับหลักสูตรนานาชาต)ิ 

-  จํานวนนักศึกษา 
ชาวตางประเทศ 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
 

2.2.5 
 

รอยละของนักศึกษาที่คงสภาพเปนนกัศึกษา
ในปการศึกษาปจจุบัน จากจํานวนนักศึกษาที่
เขาศึกษาในภาพรวม 

- จํานวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเขาศึกษาใน
แตละป 
- จํานวนนักศึกษาที่พน
สภาพ 
- จํานวนนักศึกษาที่
ลาออก 
- จํานวนนักศึกษาที่
หมดสภาพในลักษณะ
อื่น 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
 

2.3  คุณภาพ
ของอาจารย 

2.3.1 
 

สัดสวนจํานวนอาจารยแยกตามคุณวุฒิ  ตรี : 
โท : เอก 
(อาจารยผูสอน) 

-  จํานวนอาจารยใน
สังกัด และทําหนาที่
สอนในหลักสูตร 
จําแนกตามคุณวุฒิใน
แตละระดับ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.2 
 

สัดสวนจํานวนอาจารยแยกตามตําแหนงทาง
วิชาการ  อาจารย : ผศ : รศ : ศ 

-  จํานวนอาจารยใน
สังกัด และทําหนาที่
สอนในหลักสูตร 
จําแนกตามตําแหนง
ทางวิชาการ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.3 
 

สัดสวนจํานวนอาจารย ตอจํานวนนักศึกษา - จํานวนอาจารยใน
สังกัด และทําหนาที่
สอนในหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา
ปจจุบัน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.4 
 

จํานวนอาจารย ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่
เปนผูสอน เชญิมาสอน เปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ กรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
มาปฏิบัติงานอื่นๆ ในหลกัสูตร 

- จํานวนอาจารยชาว
ตางประเทศ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพื้นฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบใหขอมูล 
2.3.5 
 

จํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
หรือเผยแพรในวารสาร และ/หรือเสนอในการ
ประชุมวิชาการ ตอจํานวนอาจารยใน
หลักสูตร  

- จํานวนผลงาน
วิชาการและวิจัยที่
ตีพิมพหรือเผยแพร 
และ/หรือเสนอในการ
ประชุมวิชาการ  
- จํานวนอาจารยใน
หลักสูตร  

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.6 
 

จํานวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือตํารา 
และสื่อการสอนที่ผลิตโดยอาจารยในหลักสตูร 
ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 

- จํานวนผลงาน(เรื่อง) 
- จํานวนอาจารยใน
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.7 
 

รอยละของอาจารยที่ไดรับเชิญใหเปน
กรรมการในวิชาชพี กรรมการวิทยานิพนธ 
และผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ ภายนอก
มหาวิทยาลัย ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 

- จํานวนอาจารยที่
ไดรับเชิญ 
- จํานวนอาจารยใน
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.4  คุณภาพ
ของการจัดการ
เรียนการสอน 

2.4.1 
 

รอยละของรายวิชาที่มีการสอนแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคญัจากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่
เปดสอนในหลักสตูรในแตละปการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่เปด
สอนในปการศึกษานั้น 
- ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 
- ผลการประเมิน
ตนเองของผูสอน 
- ผลการประเมินโดย
กรรมการบริหาร
หลักสูตร  

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.4.2 
 

รอยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยใชสื่อ
เทคโนโลยี หรือระบบ e-learning จาก
จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตร
ในแตละปการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่เปด
สอนในปการศึกษานั้น 
- จํานวนรายวิชาที่มี
การสอนโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีหรือระบบ 
e-learning  

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.4.3 
 

รอยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยบูรณาการ
หรือสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ใหกับนักศึกษาจากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่
เปดสอนในหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่เปด
สอนในปการศึกษานั้น 
- ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 
- ผลการประเมิน
ตนเองของผูสอน 
- ผลการประเมินโดย
กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพื้นฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบใหขอมูล 
2.4.4 
 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพ/ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย
ในหลักสูตรในภาพรวม 

- ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 
- จํานวนรายวิชาที่เปด
สอนในปการศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.5 คุณภาพของ
การจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียน
การสอน 

2.5.1 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเสริม
ความรูและทักษะทางวิชาการ ที่ดําเนินการใน
ระดับหลักสูตร (เชน การใหคําปรึกษา การจัด
อบรม/สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
ผานเกณฑตามตัวชี้วัด
ที่กําหนดในกิจกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.5.2 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะข องบัณฑิตที่พึ งประสงค  ที่
ดําเนินการในระดับหลักสูตร (เชน การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม การมีวินัยในตนเองและ
ทํางานรวมกับผูอื่น ฯลฯ) 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
ผานเกณฑตามตัวชี้วัด
ที่กําหนดในกิจกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.  การประเมินผลการใชหลักสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการเพื่อใหผลผลิตคือ บัณฑิตและองค
ความรูอันเกิดจากกระบวนการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เปนไปตามเปาหมาย สอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิตและสังคม 

3.1  คุณภาพ
ของบัณฑิต 

3.1.1 
 

รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเขาศึกษาใน
ปการศึกษาหนึ่งๆ 
- จํานวนนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของ
หลักสูตรในแตละรุนป
การศึกษานั้น 

สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

 3.1.2 
 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา ประกอบ
อาชีพอสิระ หรือศึกษาตอในระยะเวลา  12 
เดือนหลังจบการศึกษา (และการไดงานทํา
ตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และการ
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑ) 

- ผลการวิจัยภาวะการ
มีงานทํา และ
การศึกษาตอของ
บัณฑิต ปการศึกษาที่
ผานมา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.1.3 
 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
คุณภาพบัณฑิต (ดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการตามลักษณะงานสาขานั้นๆ ดาน
ความรูความสามารถพื้นฐานทีส่งผลตอการ
ทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ) 

- ผลการวิจัยผูใช
บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในป
การศึกษาที่ผานมา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
ขอมูลพื้นฐาน 

ที่ตองมี 
หนวยงาน

รับผิดชอบใหขอมูล 
3.1.4 
 

จํานวนนักศึกษา/ศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอืน่ที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติใน
รอบ 3 ปที่ผานมา (คน) 

- รายงานขอมูลจํานวน
นักศึกษาหรือศิษยเกา
ที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณ หรือรางวัล 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.2 คุณภาพของ
ผลงานวิชาการ
หรือวิทยานิพนธ 

3.2.1 
 

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาตใินรอบ 3 ปที่ผานมา 
(ชิ้นงาน) 

- รายงานขอมูลจํานวน
ผลงานวิทยานิพนธของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัล 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.2.2 
 

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญา
โทของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นที่
ตีพิมพเผยแพร ตอจํานวนวิทยานิพนธของ
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานัน้ทั้งหมด 

- จํานวนบทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาโท
ของผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษานั้นที่
ตีพิมพเผยแพร (นับ
ทั้งหมดที่เปนผลงาน
ของผูสําเร็จการศึกษา) 
- จํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโทของผูสาํเร็จ
การศึกษาในป
การศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3.2.3 
 

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญา
เอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

- จํานวนบทความ
วิทยานิพนธปริญญา
เอกที่ตีพิมพหรอื
เผยแพรในปการศึกษา
นั้น 
- จํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกในป
การศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

 

การจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสูตร 

ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําขอมูลและรายงานผลการจัดการหลักสูตรตามองคประกอบและตัวชี้วัดที่
กําหนดขางตน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนที่ระบุวา “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบใหขอมูล” โดยการกรอก
ขอมูลในแบบฟอรมในระบบออนไลนผานเว็บ http://gsmis.gs.kku.ac.th/curriculum ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัสสําหรับ 
Login และ Password ใหผูรับผิดชอบแตละหลักสูตรดําเนินการ 

เพื่อใหการดําเนินการประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพจึงกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ปฏิทินการดําเนินการ ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกสิ้นปการศึกษา โดยทุกหลักสูตรจะตองจัดทํา
ขอมูลและรายงานผลการประเมินภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมของทุกป 
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2. หนวยงานรับผิดชอบใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยกลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ เปนหนวยงานกลางใน
การประสานงาน รวบรวมขอมูลและรายงานผลการจัดการหลักสูตรแตละหลักสูตร และจัดทําสรุปรายงานการประเมินผลการ
จัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

3. การจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสูตรตามระบบนี้ ใหถือเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแตละหลักสูตร ซึ่งคณะ/หนวยงานจะตองดําเนินการแตงตั้งใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางเปน
ทางการคณะ/หนวยงานอาจกําหนดระบบหรือกลไกการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสูตรในแตละคณะ/
หนวยงานเพื่อประโยชนในการกํากับติดตามและปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรได 

4. ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการจัดการแบบโครงการพิเศษ ใหจัดทํารายงานผลการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
แยกออกจากการจัดการหลักสูตรในระบบปกติ ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ พ.ศ. 2548  นอกจากนี้ หลักสูตรโครงการพิเศษตองจัดทํารายงานการตรวจสอบบัญชีเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบฯดังกลาวดวย 
 

การนําผลการประเมินการจัดการหลักสูตรไปใช 
การประเมินผลการจัดการหลักสูตรตามระบบนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมกระตุนและกํากับติดตามให

ผูรับผิดชอบการจัดการหลักสูตรแตละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ไดมีการสํารวจตนเองและตระหนักถึงความจําเปนและความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรและเปาหมาย
การผลิตบัณฑิตที่กําหนด ดังนั้นในระยะแรกนี้จะไมมีการกําหนดเกณฑการประเมินและการจัดอันดับคุณภาพของการจัดการ
หลักสูตรอยางไรก็ตาม จะมีการรายงานขอมูลผลการประเมินเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร และการวางแผนการผลิต
บัณฑิตและการจัดการหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆในอนาคต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะ/หนวยงานอาจพิจารณาใช
เกณฑการประเมินและใหคะแนนของสมศ., กพร., สกอ. เพื่อประเมินหลักสูตรของตนเองไดซึ่งจะทําใหทราบสถานะของ
หลักสูตรและเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นๆได 
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ตัวบงชี้ผลการดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
เพื่อการประกนัคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 

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

1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

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

x x x x x 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

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

 x x x x 

5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

 x x x x 

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

 x x x x 

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

 x x x x 

8.อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9.อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

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

x x x x x 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x x x x x 

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x x x x x 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 8 12 12 12 12 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 7 10 10 10 10 
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ภาคผนวกที่ 10 
รายงานผลการประเมินหลกัสูตรหรอืรายงานผลการศกึษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (กรณี
หลักสูตรปรับปรุง) 
 

สรุป  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตสัตวแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รุนที่ 11-14 (จบปการศึกษา 2545-2548) 

 
โรงพยาบาลสัตว//คลินิก       24  หนวยงาน 
 

คุณลักษณะ 
ระดับความพึงพอใจ ไมแสดงความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 
1.  ความรูความสามารถทางวิชาการ - 13 11 - - - 
2. ความรับผิดชอบตองาน 4 15 4 1 - - 
3.  มนุษยสัมพันธ 10 7 5 2 - - 
4.  บุคลิกภาพ 4 11 8 - 1 - 
5.  คุณธรรม จริยธรรม 10 9 4 - 1 - 
6.  ความรูความสามารถดานการบริหารจัดการ 2 8 9 3 2 - 
7.  ภาษาอังกฤษ  - 6 11 5 1 1 
8.  Computer - 9 12 1 - 2 
9.  ความคิดริเริ่ม สรางสรรค - 11 9 3 1 - 
10.  ขยัน อดทน กระตือรือรนในการทํางาน 8 9 5 1 1 - 
11.  กลาแสดงออก 4 11 7 1 1 - 
12.  ความกลาในการตัดสินใจ 3 12 5 3 1 - 
13. การแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ 5 11 4 3 1 - 
 

1. บัณฑิตบางรายมีความอดทนนอยมาก ลาออกกอนสญัญา  เนื่องจากไมสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานได 
2. บัณฑิตที่ที่ไดรับมามีบางคนเรียนเกง แต EQ ต่ํามาก ๆ กาวราว วิชาการเกง  แตดานอื่นแยมาก ขาดความเปนหมอ 

ขาดความเขาใจในการบริการจัการคลินิก เปนบุคลที่ทําใหปนปวนในการบริการจัดการบุคคล ยุแหยคนอื่น อวดเกง 
โดยเฉพาะขาดึวามเปนหมอ คิดวาตัวเองเกง ลกูคา/คนไขตองเขาทา บัณฑิตของขอนแกน วิชาการ+การปฏิบัติดกีวา
สถาบันอืน่ แตชอบอวดเกง โออวด ไมเคารพรุนพี่ (โดยเฉพาะรุนนี้ แยมาก ๆ  เพิ่งเจอตั้งแตทํางานมา 17 ป) 

3. ดานศัลยกรรม บัณฑิตที่จบมองภาพโดยรวมยังไมออกวา เมื่อเกิดปญหาแลวตองการผาตัด ตองจัดการปญหาอยางไร 
การดูแลหลังการผาตัด การอธิบายใหเจาของสัตวทราบหากเกิดขอแทรกซอนขึ้น เนนเรือ่งวิชาการ เรื่องอื่น ๆ คอนขาง
เมากอยูแลว 
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บริษัท         13 หนวยงาน 

คุณลักษณะ 
ระดับความพึงพอใจ ไมแสดงความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 
1.  ความรูความสามารถทางวิชาการ - 6 7 - - - 
2. ความรับผิดชอบตองาน 1 8 3 - 1 - 
3.  มนุษยสัมพันธ 2 5 5 1 - - 
4.  บุคลิกภาพ 1 5 7 - - - 
5.  คุณธรรม จริยธรรม 2 5 5 1 - - 
6.  ความรูความสามารถดานการบริหารจัดการ - 2 9 2 - - 
7.  ภาษาอังกฤษ  - 1 7 5 - - 
8.  Computer 3 3 6 1 - - 
9.  ความคิดริเริ่ม สรางสรรค - 3 8 2 - - 
10.  ขยัน อดทน กระตือรือรนในการทํางาน 1 7 3 2 - - 
11.  กลาแสดงออก 1 6 4 2 - - 
12.  ความกลาในการตัดสินใจ 1 2 7 2 - 1 
13. การแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ - 3 8 2 - - 
 

1. อยากใหทางคณะฯ พัฒนาภาษาอังกฤษในเด็ก และเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการการทํางาน  ทั้งในระดับปฏิบัติการ
และรพดับบริหารดวย 

2. ยังมีสัตวแพทยบางคนที่ออกจากบริษัทไป มีปญหาการทํางานโดยเฉพาะความซื่อสัตย อยากใหทางสถาบนัเนนขอนี้
ดวย 

 

ราชการ        5 หนวยงาน 

คุณลักษณะ 
ระดับความพึงพอใจ ไมแสดงความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 
1.  ความรูความสามารถทางวิชาการ 1 2 2 - - - 
2. ความรับผิดชอบตองาน 1 3 1 - - - 
3.  มนุษยสัมพันธ 1 2 2 - - - 
4.  บุคลิกภาพ 1 2 2 - - - 
5.  คุณธรรม จริยธรรม 1 2 2 - - - 
6.  ความรูความสามารถดานการบริหารจัดการ - 2 3 - - - 
7.  ภาษาอังกฤษ  - 1 4 - - - 
8.  Computer - 3 2 - - - 
9.  ความคิดริเริ่ม สรางสรรค 1 2 2 - - - 
10.  ขยัน อดทน กระตือรือรนในการทํางาน 1 3 1 - - - 
11.  กลาแสดงออก 2 3 - - - - 
12.  ความกลาในการตัดสินใจ 2 1 2 - - - 
13. การแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ 1 2 2 - - - 
 

1. เปนขอมูลเบื้องตน เนือ่งจากเขามาทํางานใหม  แตมีการพัฒนาการเรียนรูที่รวดเร็วดวยความตั้งใจ ตอไปจะเปนบุคล
สกรที่มีคุณภาพของประเทศชาต ิ
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รวมทุกหนวยงาน       42 หนวยงาน 
 

คุณลักษณะ 
ระดับความพึงพอใจ ไมแสดงความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 
1.  ความรูความสามารถทางวิชาการ 1 21 20 - - - 
2. ความรับผิดชอบตองาน 6 26 8 1 1 - 
3.  มนุษยสัมพันธ 13 14 12 3 - - 
4.  บุคลิกภาพ 6 18 17 - 1 - 
5.  คุณธรรม จริยธรรม 13 16 11 1 1 - 
6.  ความรูความสามารถดานการบริหารจัดการ 2 12 20 5 2 - 
7.  ภาษาอังกฤษ  - 8 22 10 1 1 
8.  Computer 3 15 20 2 - 2 
9.  ความคิดริเริ่ม สรางสรรค 1 16 19 5 1 - 
10.  ขยัน อดทน กระตือรือรนในการทํางาน 10 19 9 3 1 - 
11.  กลาแสดงออก 7 20 11 3 1 - 
12.  ความกลาในการตัดสินใจ 6 15 14 5 1 1 
13. การแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ 6 16 14 5 1 - 
 

 
การวิเคราะหคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สิ่งที่ตองสงเสริมในหลักสูตร 
มีความรู ความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล การคิดวิเคราะห  การใหเหตผุล 
เปนผูอดทน ใฝรูและใฝศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดอยาง
ตอเนื่อง  

เนนการสรางความรู(learning how to learn) 

มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความสามารถประกอบวิชาชพีไดอยางมีประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในวิชาชพี(การปองกันการตรวจวินิจฉัย การ

รักษา )  

สงเสริมความเปน expert  

มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม 

การบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

มีความรู ความสามารถในภาษาตางประเทศในระดับ
สื่อสารอยางนอยอีก 1 ภาษา 

การสื่อสาร(ทักษะการเจรจา ตอรอง การสื่อสารระหวางบุคคล) 
service mind 
การใชภาษาตางประเทศ 

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี และทาํงานเปนทีมได การทํางานเปนทีม 

เนนการเรียนรูรวมกัน 

มีความรับผิดชอบ ดํารงตนและปฏิบัตตินดวยความ
เหมาะสมเสียสละอุทิศตนและมีความเปนผูนํา 

ความเปนผูนํา 

ทักษะการบริหารองคกร 

ความรับผิดชอบ 
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ภาคผนวกที่ 11  ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม (2552) กบัหลักสูตรปรบัปรุง (2554) 
 

หลักสูตรเดมิ 

(2552) 

หลักสูตรปรับปรุง 

(2554) 

หน่วยกิต 

ที�เปลี�ยน 

แปลง หมวดวิชาและกลุ่มวิชา หน่วยกิต หมวดวิชาและกลุ่มวิชา หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตร 

246 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตร 

24� - 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- กลุมภาษา 
 
- กลุมคณิตศาสตร และ 
วิทยาศาสตร 
- กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
 
- เลือกอิสระ  

30 
12 
 
6 
 
6 
 
 
6 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- กลุมวิชาการส่ือสารและการ
เรียนรูดวยตนเอง 
- กลุมความคดิเชิงวิเคราะหและ
เชิงวิพากษ 
- กลุมคุณธรรม จริยธรรม 
คุณคาของชีวิตในสังคม 
- กลุมวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
- กลุมความรอบรูและการ
ปรับตัวในยุกตโลกาภิวตัน 

30 
9 
 
6 
 
6 
 
6 
3 

- 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

      - กลุ่มวิชาพื �นฐานวิชาชีพ 

      - กลุ่มวิชาชีพ 

2�� 

�� 

1�� 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

      - กลุ่มวิชาพื �นฐานวิชาชีพ 

      - กลุ่มวิชาชีพ 

2�� 

�� 

1�� 

- 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

วิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า) 

6 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

วิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า) 

6 - 

มีสิทธิขอปริญญาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

135 มีสิทธิขอปริญญาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

135  
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 

1.  หมวดวิชาศึกษา (1) กลุมการสือ่สารและการเรียนรูดวยตนเอง              9หนวยกิต ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตรและภาษา        12หนวยกิต  

     ทั่วไป 000 101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                      3 (3-0-6) 
             English for Communication 

000 101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-3) 
 English for Communication 

ปรับปรุงใหม 

 000 102ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                      3 (3-0-6) 
             English for Academic Purposes I     

000 102  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1               3(3-0-3) 
 English for Academic Purposes  I 

ปรับปรุงใหม 

 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                      3 (3-0-6) 
             English for Academic Purposes II     

000 103  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2               3(3-0-3) 
 English for Academic Purposes  II 

ปรับปรุงใหม 

  000 112  ภาษาไทยทางวิชาการ                          3(3-0-3) 
 Thai for Academic Purposes   

ตัดออก 

 (2) กลุมความคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ              6 หนวยกิต ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   6 หนวยกิต  
 000 130  ทักษะการรูสารสนเทศ                            3(3-0-6) 

             Information Literacy Skill 
000161  การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน3(3-0-3) 
 Applications of Mathematics and Statistics in Daily  
             Life 

ปรับรายวิชา 

 000 168  การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา            3(3-0-6) 
             Critical Thinking and Problem Solving 

000 162  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม                          3(3-0-3) 
 Life and Modern Technology 

ปรับรายวิชา 

 (3)  กลุมคุณธรรม จริยธรรม คุณาจองชีวิตในสังคม      6  หนวยกิต   ค. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                      6  หนวย
กิต 

 

 000 141  สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม                    3(3-0-6) 
             Fundamental Rights and Civil Scciety 

000 130  ทักษะการรูสารสนเทศ                         3(3-0-3) 
 Information  Literacy Skills 

ปรับรายวิชา 

 000 146  ความสุขของชีวิต                                  3(3-0-6) 
             Happiness Life 

000 133  กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนา 3(3-0-3) 
 Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

ปรับรายวิชา 

 (4) กลุมวัฒนธรรมและภูมิปญญา                         6  หนวยกิต   เลือกอีก   6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้    
 000 153  ภูมิปญญาทองถิน่                                  3(3-0-6)   

             Local Wisdom     
000 131  ทักษะชีวิต    3(3-0-3) 
 Life  Skills 

ปรับรายวิชา 

 000 156  พหุวัฒนธรรม                                     3(3-0-6) 
             Multiculturalism 

000 132  ชีวิตกับสุนทรียะ    3(3-0-3)
 Life and Aesthetics 

ปรับรายวิชา 
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 (5) กลุมความรอบรูและการปรับตัวในยุกตโลกาภิวัตน  6  หนวยกิต   000 141  สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม  3(3-0-3) 

     Fundamental Rights and Civil Society 
ปรับรายวิชา 

 000 145  ภาวะผูนําและการบริหาร                         3(3-0-6) 
Leadership and Management 

000150  ไทยศึกษา                              3(3-0-3) 
   Thai  Studies 

ปรับรายวิชา 

  000164  ชีวิตกับพลังงาน    3(3-0-3) 
    Life and Energy 

ตัดออก 

 *000 160  วิชาคอมพิวเตอรพืน้ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Basic Computer and Information Technology 

  

 *รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการ
อบรมในหัวขอตางๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ไมมีการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ใน
ระบบ e-Testing ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  

2. หมวดวิชาเฉพาะ ก. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ             34 หนวยกิต ก. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     34 หนวยกิต  
 137 101  หลักการผลิตสัตว      4(3-3-7) 

     Principles of Animal Production 
127 101  หลักการผลิตสัตว            4(3-3-3) 
     Principles of Animal Production 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 137 342  อาหารและการใหอาหารสัตวเลี้ยง            3(3-0-6) 
     Livestock Feed and Feeding 

117 343  อาหารและการใหอาหารสัตวเลี้ยง         3(3-0-3) 
     Livestock Feed and Feeding 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 137 451  การปรับปรุงพันธุสัตวสําหรับสัตวแพทย  3(3-0-6) 
     Animal Breeding and Improvement for Veterinary Medicine 

117 451  การปรับปรุงพันธุสัตว   3(3-0-0) 
     Animal Breeding and Improvement 

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อ
วิชา 

 311 101  ชีววิทยา 1               3(3-0-6) 
     Biology I 

311 101  ชีววิทยา 1              3(3-0-6) 
     Biology I 

วิชาเดิม 

 311 102  ปฏิบัติการชีววิทยา 1   1(0-3-2) 
     Biology Laboratory I 

311 102  ปฏิบัติการชีววิทยา 1   1(0-3-2) 
     Biology Laboratory I 

วิชาเดิม 

 311 244  พันธุศาสตรเบื้องตน             3(3-0-6) 
     Introductory Genetics 

311 244   พันธุศาสตรเบื้องตน   3(3-0-6) 
      Introductory Genetics 

วิชาเดิม 
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 312 108  เคมีหลักมูล                           3(3-0-0) 

     Fundamental Chemistry 
312 108  เคมีหลักมูล                         3(3-0-0) 
     Fundamental Chemistry 

วิชาเดิม 

 312 106  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป             1(0-3-0) 
     General Chemistry Laboratory 

312 106  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป            1(0-3-0) 
     General Chemistry Laboratory 

วิชาเดิม 

 312 112  เคมีอินทรียเบื้องตน                              3(3-0-0) 
     Basic Organic Chemistry 

312 112  เคมีอินทรียเบื้องตน                             3(3-0-0) 
     Basic Organic Chemistry 

วิชาเดิม 

 312 113  ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบื้องตน            1(0-3-0) 
     Basic Organic Chemistry Laboratory 

312 113  ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบื้องตน          1(0-3-0) 
     Basic Organic Chemistry Laboratory 

วิชาเดิม 

 318 305  ชีวเคมี              3(3-0-0) 
     Biochemistry             

318 305  ชีวเคมี             3(3-0-0) 
     Biochemistry             

วิชาเดิม 

 316 204  สถิติเบื้องตน    3(3-0-0) 
     Elementary Statistics  

316 204  สถิติเบื้องตน    3(3-0-0) 
     Elementary Statistics  

วิชาเดิม 

 710 501  ชีวสถิติทางสัตวแพทย   3(3-0-6) 
    Veterinary Biostatistics 

710 105  ชีวสถิติทางสัตวแพทย   3(3-0-6) 
     Veterinary Biostatistics 

วิชาเดิม 

  117 303  การผลิตโคและกระบอื                   3(3-0-3) 
             Cattle and Buffalo Production 

วิชาเดิม 

  118 121  การประมงทั่วไป                     3(3-0-3) 
             General Fisheries 

วิชาเดิม 

   318 306  ปฏิบัติการชีวเคม ี            1(0-3-0) 
        Biochemistry Laboratory  

 

 ข.  กลุมวิชาชีพ                      176 หนวยกิต ข.  กลุมวิชาชีพ             176หนวยกิต  
      1. วิชาบังคับ                      173 หนวยกิต      1. วิชาบังคับ                       173หนวยกิต  
 711 211  มหกายวิภาคสัตวเล็ก   4(2-6-6) 

  Gross Anatomy of Small Animals 
711 211  มหกายวิภาคสัตวเล็ก    4(2-6-6) 
  Gross Anatomy of Small Animals 

วิชาเดิม 

 711 214  กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบและประยุกต 
             ของสัตวเลี้ยงในสถานเกษตรกรรม     4(3-3-7) 
            Comparative and Applied Anatomy of Farm Animals        

711 214  กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบและประยุกต 
             ของสัตวเลี้ยงในสถานเกษตรกรรม            4(3-3-7) 
          Comparative and Applied Anatomy of Farm Animals 

วิชาเดิม 
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 711 221  วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย    2(1-3-3) 

     Veterinary Embryology  
711 221 วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย   2(1-3-3) 
    Veterinary Embryology  

วิชาเดิม 

 
 

711 332 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 4 3(2-3-5) 
             Veterinary Microanatomy and Physiology IV 

711 332 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 4 3(2-3-5) 
              Veterinary Microanatomy and Physiology IV 

วิชาเดิม 

 712 214 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 14(3-3-7) 
            Veterinary Microanatomy and PhysiologyI 

712 214  จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 1 4(3-3-7) 
              Veterinary Microanatomy and PhysiologyI 

วิชาเดิม 

 712 215 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 2 3(2-3-5) 
              Veterinary Microanatomy and Physiology II 

712 215  จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 2 3(2-3-5) 
             Veterinary Microanatomy and Physiology II 

วิชาเดิม 

 712 316 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 3 3(2-3-5) 
            Veterinary Microanatomy and Physiology III 

712 216  จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 3 3(2-3-5) 
              Veterinary Microanatomy and Physiology III 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 712 222 ชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทย             3(2-3-5) 
    Veterinary Clinical Biochemistry 

712 221 ชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทย   3(2-3-5) 
    Veterinary Clinical Biochemistry 

วิชาเดิม 

 713 311 หลักเภสชัวิทยาทางสัตวแพทย   2(2-0-4) 
 Principle of Veterinary Pharmacology 

713 311 หลักเภสชัวิทยาทางสัตวแพทย  2(2-0-4) 
    Principle of Veterinary Pharmacology 

วิชาเดิม 

 713 313 ยาตานจุลชีพและเคมีบําบัดทางสัตวแพทย  2(2-0-4) 
 Veterinary Antimicrobiology and Chemo agents 

713 313 ยาตานจุลชีพและเคมีบําบัดทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 
   Veterinary Antimicrobiology and Chemo agents 

วิชาเดิม 

 713 314  เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย   2(2-0-4) 
 Veterinary Systemic Pharmacology    

713 314 เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย  2(2-0-4) 
   Veterinary Systemic Pharmacology    

วิชาเดิม 

 713 321 เภสัชกรรมทางสัตวแพทย            2(1-3-3) 
 Veterinary Pharmacy  

713 321  เภสัชกรรมทางสัตวแพทย           2(1-3-3) 
     Veterinary Pharmacy  

วิชาเดิม 

 713 431 พิษวิทยาทางสัตวแพทย            2(2-0-4) 
 Veterinary Toxicology 

713 431 พิษวิทยาทางสัตวแพทย            2(2-0-4) 
    Veterinary Toxicology 

วิชาเดิม 

 713 441 เภสัชวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย           1(0-3-1) 
   Veterinary Clinical Pharmacology   

713 441 เภสัชวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย  1(0-3-1) 
   Veterinary Clinical Pharmacology   

วิชาเดิม 

 714 311 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย               3(2-3-5) 
    General Veterinary Pathology 

714 311 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย      3(2-3-5) 
    General Veterinary Pathology 

วิชาเดิม 
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 714 331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย           3(2-3-5) 

   Veterinary Helminthology 
714 331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย  3(2-3-5) 
    Veterinary Helminthology 

วิชาเดิม 

 714 341 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย    4(3-3-7) 
            Veterinary Bacteriology and Mycology 

714 341 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย    4(3-3-7) 
             Veterinary Bacteriology and Mycology 

วิชาเดิม 

 714 242 วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย            4(3-3-7) 
    Veterinary Immunology 

714 242 วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย            4(3-3-7) 
 Veterinary Immunology 

วิชาเดิม 

 714 344 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย           3(2-3-5) 
    Veterinary Virology 

714 344 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย           3(2-3-5) 
   Veterinary Virology 

วิชาเดิม 

 714 312 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย 4(3-3-7) 
    Veterinary Systemic Pathology 

714 312 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย 4(3-3-7) 
   Veterinary Systemic Pathology 

วิชาเดิม 

 714 413 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย       3(2-3-5) 
    Veterinary Clinical Pathology 

714 413 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย       3(2-3-5) 
   Veterinary Clinical Pathology 

วิชาเดิม 

 714 332 กีฏวิทยาและวิทยาสัตวเซลลเดียวทางสัตวแพทย   3(2-3-5) 
    Vet Entomology and Protozoology 

714 332 กีฏวิทยาและวิทยาสัตวเซลลเดียวทางสัตวแพทย   3(2-3-5) 
    Vet Entomology and Protozoology 

วิชาเดิม 

 715 361 พฤติกรรมและการบังคับสัตว                         2(1-3-3) 
    Animal Behavior and Restraint 

715 361 สรีรวิทยาพฤติกรรมสัตว  และการบังคับสัตว 2(1-3-3) 
   Animal Behavior Physiology and Animal Restraint 

เปลี่ยนชื่อวิชา 

 715 411 ศัลยศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย              3(2-3-5) 
    General Veterinary Surgery 

715 411 ศัลยศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย         3(2-3-5) 
   General Veterinary Surgery 

วิชาเดิม 

 715 412 ศัลยศาสตรสัตวเล็ก           2(2-0-4) 
   Small Animal Surgery 

715 412 ศัลยศาสตรสัตวเล็ก      2(2-0-4) 
   Small Animal Surgery 

วิชาเดิม 

 715 413 ศัลยศาสตรออรโธปดิคสทางสัตวแพทย       2(1-3-3) 
   Veterinary OrthopedicsSurgery  

715 413 ศัลยศาสตรออรโธปดิคสทางสัตวแพทย  2(1-3-3) 
    Veterinary OrthopedicsSurgery  

วิชาเดิม 

 715 421 รังสีวิทยาทางสัตวแพทย                    2(1-3-3) 
   Veterinary Radiology 

715 421 รังสีวิทยาทางสัตวแพทย        2(1-3-3) 
   Veterinary Radiology 

วิชาเดิม 

 715 431 ปฏิบัติการศัลยศาสตรสัตวเล็ก                   1(0-3-1) 
   Small Animal Surgery Laboratory 

715 431 ปฏิบัติการศัลยศาสตรสัตวเล็ก              1(0-3-1) 
    Small Animal Surgery Laboratory 

วิชาเดิม 
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 715 441 เธนุเวชวิทยาและวิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย   3(2-3-5) 

   Veterinary Gynaecology and Andrology 
715 441 เธนุเวชวิทยาและวิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย  3(2-3-5) 
    Veterinary Gynaecology and Andrology 

วิชาเดิม 

 715 514 ศัลยศาสตรสัตวใหญ                3(2-3-5) 
    Large Animal Surgery 

715 514 ศัลยศาสตรสัตวใหญ               3(2-3-5) 
    Large Animal Surgery 

วิชาเดิม 

 715 544 การผสมเทียมและเทคโนโลยีการสืบพันธุ       4(3-3-7) 
            Artificial Insemination and Reproduction Technology 

715 544 การผสมเทียมและเทคโนโลยีการสืบพนัธุ        4(3-3-7) 
 Artificial Insemination and Reproduction Technology 

วิชาเดิม 

 715 545 สูติศาสตรทางสัตวแพทย      2(1-3-3) 
    Veterinary Obstetrics 

715 545 สูติศาสตรทางสัตวแพทย     2(1-3-3) 
 Veterinary Obstetrics 

วิชาเดิม 

 716 132  การจัดการสัตวทดลอง                      2(1-3-3) 
             Management of Laboratory Animals   

716 132  การจัดการสัตวทดลอง                    2(1-3-3) 
             Management of Laboratory Animals   

วิชาเดิม 

 716 251  การปฏิบัติภาคสนามดานสัตวศาสตร           1(0-6-1) 
             Field Practice in Animal Science 

716 251  การปฏิบัติภาคสนามดานสัตวศาสตร           1(0-6-1) 
              Field Practice in Animal Science 

วิชาเดิม 

 716 312  วิทยาการระบาดและเวชศาสตรปองกันทางสัตวแพทย   3(3-0-6) 
              Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine                                          

716 312  วิทยาการระบาดและเวชศาสตรปองกันทางสัตวแพทย 3(3-0-6) 
              Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine                                          

วิชาเดิม 

 716 315  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร            2(1-3-3) 
             Processed-Food Safety 

716 215  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร            2(1-3-3) 
             Processed-Food Safety 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 716 416  สุขศาสตรเนื้อสัตว                                 2(1-3-3) 
             Meat Hygiene  

716 316  สุขศาสตรเนื้อเพื่ออาหารปลอดภัย              2(1-3-3) 
              MeatHygiene for Safe Food 

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อ
วิชา 

 716 417  การจัดการสุขศาสตรน้ํานม                  2(1-3-3) 
             Management of Milk Hygiene 

716 417  การจัดการสุขศาสตรน้ํานม                 2(1-3-3) 
               Management of Milk Hygiene 

วิชาเดิม 

 716 414 โรคสัตวสูคน        2(2-0-4) 
   Zoonoses 

716 414 โรคสัตวสูคน        2(2-0-4) 
    Zoonoses 

วิชาเดิม 

 716 232 สวัสดิภาพสตัวเบื้องตน                          1(1-0-2) 
            Principles of Animal Welfare 

716 332  สวัสดิภาพสัตวเบือ้งตน                          1(1-0-2) 
             Principles of Animal Welfare 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
 716 452  การศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนามดาน 

             สัตวแพทยศาสตรชุมชน                         2(1-6-3) 
              Field Practice and Approach in Community  
              Veterinary  Medicine 

716 452  การศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนามดาน 
             สัตวแพทยศาสตรชุมชน                            2(1-6-3) 
             Field Practice and Approach in Community  
             Veterinary  Medicine 

วิชาเดิม 

 716 541 กฎหมายและจรรยาบรรณแหงอาชีพสัตวแพทย  1(1-0-2) 
            Veterinary Jurisprudence and Professional Ethics 

716 541 กฎหมายและจรรยาบรรณแหงอาชีพสัตวแพทย 1(1-0-2) 
            Veterinary Jurisprudence and Professional Ethics 

วิชาเดิม 

 716 543  การบริหารงานสัตวแพทยศาสตร  2(2-0-4) 
    Veterinary Medicine Administration  

716 543 การบริหารงานสัตวแพทยศาสตร  2(2-0-4) 
   Veterinary Medicine Administration  

วิชาเดิม 

 717 421 อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย              3(3-0-6) 
    General Veterinary Medicine 

717 421 อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย      3(3-0-6) 
    General Veterinary Medicine 

วิชาเดิม 

 717 422 การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรท่ัวไปทางสัตวแพทย  1(0-3-1) 
 Clinical Practice in General Veterinary Medicine 

717 422 การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรท่ัวไปทางสัตวแพทย   1(0-2-1) 
 Clinical Practice in General Veterinary Medicine 

เพิ่มชั่วโมงปฏิบัตการ 

 717 453 อายุรศาสตรมา         3(3-0-6) 
    Equine Medicine 

717 453 อายุรศาสตรมา         3(3-0-6) 
    Equine Medicine 

วิชาเดิม 

 717 555 อายุรศาสตรสุกร    3(3-0-6) 
    Swine Medicine          

717 555 อายุรศาสตรสุกร    3(3-0-6) 
    Swine Medicine          

วิชาเดิม 

 717 556 อายุรศาสตรสัตวปก      3(3-0-6) 
    Poultry Medicine   

717 556 อายุรศาสตรสัตวปก      3(3-0-6) 
    Poultry Medicine   

วิชาเดิม 

 717 454 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง        3(3-0-6) 
    Ruminant Medicine 

717 454 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง        3(3-0-6) 
    Ruminant Medicine 

วิชาเดิม 

 717 451 อายุรศาสตรสุนัข    3(3-0-6) 
            Canine Medicine   

717 451 อายุรศาสตรสุนัข    3(3-0-6) 
            Canine Medicine   

วิชาเดิม 

 717 452 อายุรศาสตรแมว                     1(1-0-2) 
            Feline Medicine  

717 452 อายุรศาสตรแมว                     1(1-0-2) 
            Feline Medicine  

วิชาเดิม 

 717 557 อายุรศาสตรสัตวน้ํา            3(2-3-5) 
   Aquatic Animal Medicine 

717 557 อายุรศาสตรสัตวน้ํา                     3(2-3-5) 
   Aquatic Animal Medicine 

วิชาเดิม 

  



142 

 

โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
 717 558 อายุรศาสตรสัตวปาและสัตวแปลก  2(1-3-3) 

 Exotic Animal and Wildlife Medicine 
717 558 อายุรศาสตรสัตวปาและสัตวแปลก  2(1-3-3) 
    Exotic Animal and Wildlife Medicine 

วิชาเดิม 

 710 591 สัมมนาทางสัตวแพทย        1(1-0-2) 
    Seminar in Veterinary Medicine 

710 591 สัมมนาทางสัตวแพทย        1(1-0-2) 
    Seminar in Veterinary Medicine 

วิชาเดิม 

 710 594 ปริญญานพินธทางสัตวแพทย            2(1-2-3) 
    Veterinary Thesis 

710 592 ปญหาพเิศษทางสัตวแพทย             2(2-0-4) 
    Special Problems in Veterinary Medicine 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา
และชัวโมงเรียน 

 710 531 คลินิกปฏิบัติดานสัตวเล็ก 1   3(0-6-3)     
    Clinical Practice in Small Animals I 

710 531 คลินิกปฏิบัติดานสัตวเล็ก 1   3(0-6-3)     
    Clinical Practice in Small Animals I 

วิชาเดิม 

 710 532 คลินิกปฏิบัติทางดานสัตวเคี้ยวเอื้อง 1  2(0-4-2) 
   Clinical Practice in Ruminants I 

710 532 คลินิกปฏิบัติทางดานสัตวเคี้ยวเอื้อง 1  2(0-4-2) 
    Clinical Practice in Ruminants I 

วิชาเดิม 

 710 533 คลินิกปฏิบัติดานสัตวปก 1   2(0-4-2) 
   Clinical Practice in PoultryI 

710 533 คลินิกปฏิบัติดานสัตวปก 1   2(0-4-2) 
    Clinical Practice in PoultryI 

วิชาเดิม 

 710 534 คลินิกปฏิบัติดานสุกร1   2(0-4-2) 
    Clinical Practice in Swine I 

710 534 คลินิกปฏิบัติดานสุกร1   2(0-4-2) 
    Clinical Practice in Swine I 

วิชาเดิม 

 710 535 คลินิกปฏิบัติดานมา   1                          2(0-4-2) 
    Clinical Practice in HorsesI 

710 535 คลินิกปฏิบัติดานมา   1                          2(0-4-2) 
    Clinical Practice in HorsesI 

วิชาเดิม 

 710 536 คลินิกปฏิบัติดานสัตวน้ําและสัตวปา   1     2(0-4-2) 
    Clinical Practice in AquaticAnimals and WildlifeI 

710 536 คลินิกปฏิบัติดานสัตวน้ําและสัตวปา   1     2(0-4-2) 
    Clinical Practice in AquaticAnimals and WildlifeI 

วิชาเดิม 

 710 631 คลินิกปฏิบัติดานสัตวเล็ก 2             6(0-12-6)     
    Clinical Practice in Small AnimalsII 

710 631 คลินิกปฏิบัติดานสัตวเล็ก 2             6(0-12-6)     
    Clinical Practice in Small AnimalsII 

วิชาเดิม 

 710 632 คลินิกปฏิบัติทางดานสัตวเคี้ยวเอื้อง 2   2(0-4-2) 
    Clinical Practice in RuminantsII      

710 632 คลินิกปฏิบัติทางดานสัตวเคี้ยวเอื้อง 2   2(0-4-2) 
    Clinical Practice in RuminantsII      

วิชาเดิม 

 710 633 คลินิกปฏิบัติดานสัตวปก 2   2(0-4-2) 
    Clinical Practice in PoultryII 

710 633 คลินิกปฏิบัติดานสัตวปก 2   2(0-4-2) 
    Clinical Practice in PoultryII 

วิชาเดิม 

 710 634 คลินิกปฏิบัติดานสุกร 2         2(0-4-2) 
    Clinical Practice in SwineII       

710 634 คลินิกปฏิบัติดานสุกร 2         2(0-4-2) 
    Clinical Practice in SwineII       

วิชาเดิม 
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โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
 710 635 คลินิกปฏิบัติดานมา 2           2(0-4-2) 

    Clinical Practice in HorsesII 
710 635 คลินิกปฏิบัติดานมา 2           2(0-4-2) 
    Clinical Practice in HorsesII 

วิชาเดิม 

 710 636 คลินิกปฏิบัติดานสัตวน้ําและสัตวปา 2         2(0-4-2)  
    Clinical Practice in Aquatic Animals and Wildlife II 

710 636 คลินิกปฏิบัติดานสัตวน้ําและสัตวปา 2         2(0-4-2)  
    Clinical Practice in Aquatic Animals and Wildlife II 

วิชาเดิม 

 710 663 สหกิจศึกษาทางสัตวแพทย                       8(0-24-12) 
    Cooperative Education in  Veterinary Medicine                

710 663 สหกิจศึกษาทางสัตวแพทย   8(0-24-12) 
    Cooperative Education in  Veterinary Medicine                

วิชาเดิม 

     2. วิชาบังคับเลือก          3   หนวยกิต     2. วิชาบังคับเลือก          3   หนวยกิต  
 เลือก  3  หนวยกิตจาก เลือก  3  หนวยกิตจาก  
 710 641 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเล็ก    3(0-6-3)      

            Pre-Cooperative  Education in Small Animals 
710 641 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเล็ก    3(0-6-3)      
            Pre-Cooperative  Education in Small Animals 

วิชาเดิม 

 710 642 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเคี้ยวเอื้อง   3(0-6-3)      
   Pre- Cooperative Education in Ruminants 

710 642 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเคี้ยวเอื้อง   3(0-6-3)      
    Pre- Cooperative Education in Ruminants 

วิชาเดิม 

 710 643 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปก  3(0-6-3)                
    Pre- Cooperative  Education in Poultry 

710 643 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปก  3(0-6-3)                
    Pre- Cooperative  Education in Poultry 

วิชาเดิม 

 710 644 เตรียมสหกิจศึกษาดานสุกร   3(0-6-3)                                   
    Pre- Cooperative Education in Swine 

710 644 เตรียมสหกิจศึกษาดานสุกร   3(0-6-3)                                      
   Pre- Cooperative Education in Swine 

วิชาเดิม 

 710 645 เตรียมสหกิจศึกษาดานมา                3(0-6-3)       
            Pre-Cooperative  Education in Horses 

710 645 เตรียมสหกิจศึกษาดานมา                3(0-6-3)       
            Pre-Cooperative  Education in Horses 

วิชาเดิม 

 710 646 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวน้ําและสัตวปา 3(0-6-3) 
            Pre-Cooperative  Education in Aquatic Animals  
             and Wildlife 

710 646  เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวน้ําและสัตวปา 3(0-6-3) 
             Pre-Cooperative  Education in Aquatic Animals  
             and Wildlife 

วิชาเดิม 

 710 647  เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวแพทยสาธารณสขุ     3(0-6-3)                
             Pre-Cooperative Education in Veterinary Public  
             Health  

710 647  เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวแพทยสาธารณสขุ   3(0-6-3)                
             Pre-Cooperative Education in Veterinary Public  
             Health  

วิชาเดิม 

 710 648 เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปาและสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ 3(0-6-3) 
            Pre-Cooperative Education in Wild and Exotic Animal 

 เพิ่มวิชาใหม 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนได                                                6  หนวยกิต เลือกเรียนไดไมนอยกวา                                    6  หนวยกิต เทาเดิม 
 xxx xxx วิชาเลือกเสรี                                        6  หนวยกิต 

                Free Elective 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา                            6  หนวยกิต 
                Free Elective 

เทาเดิม 
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ประกาศสตัวแพทยสภา 

ที�๗/ ๒๕๕๒ 

เรื�อง  หลกัเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลกัสตูรและสถาบนัผลิตสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต 
 

 

  อาศัยความตามมาตรา๒๔ (๔)( ณ )และมาตรา ๙ (๓)  และ(๗) แหง่พระราชบญัญัติวิชาชีพการสัตว

แพทย์พ.ศ. ๒๕๔๕และความเหน็ชอบของคณะกรรมการสตัวแพทยสภาตามมติที�ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  

ครั �งที�๖/๒๕๕๒เมื�อวันที�๑๘ มิถนุายน  ๒๕๕๒สตัวแพทยสภาขอประกาศหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและ

สถาบนัผลิตสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ดังนี � 

 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลติสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ 

 

 มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาที�มีความประสงค์จะเปิดดําเนินการหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบัณฑิต  ต้องมี

คุณสมบติั  มีความพร้อมในการจัดการศึกษา  และมีทรัพยากรด้านต่างๆ ครบถ้วนตามหวัข้อต่อไปนี � 

๑. คุณสมบติัของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาที�ขอเปิดดําเนินการหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต   

๒. คณาจารย์(ที�เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์)และบคุลากรสายสนับสนนุ 

๓. การรับนักศึกษา 

๔. หลกัสตูร 

๕. ความพร้อมในการจัดการศึกษาเตรียมสตัวแพทย์ 

๖. ความพร้อมในการจัดการศึกษาปรีคลินิก 

๗. ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับคลินิก 

๘. อาคารสถานที�สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

๙. ห้องสมดุ หรือสื�อสารสนเทศ 

๑๐. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และการประเมินสถาบนั 
 
 

หลักเกณฑ์เกี�ยวกับคุณสมบัติ  ความพร้อม  และทรัพยากรต่างๆตามหัวข้อข้างต้นมีรายละเอียดดังนี � 
 

๑. คุณสมบัติของมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที�ขอเปิดดําเนินการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ 

(๑)  เป็นมหาวิทยาลยัที�สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรอง  และมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาใน

หมวดวิชาศึกษาทั�วไป  รวมทั �งมีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสงัคมนักวิชาการ  เพื�อเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้

ให้แกน่ักศึกษาโดยต้องเป็นมหาวิทยาลยัในกลุม่มหาวิทยาลยัเพื�อการวิจัยตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อดุมศึกษา  หรือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ภาคผนวกที่ 12 
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(๒)  มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่า  มุ่งผลิตสัตวแพทย์ที�มีความรู้ ความสามารถ  และคุณสมบัติ

สอดคล้องกบัความต้องการและระบบบริการสขุภาพสัตว์ของประเทศ และมีความสามารถที�จะจัดการให้มีการศึกษา

ต่อเนื�องในระดับหลงัปริญญา 

(๓)  มีระบบบริหารงานที�ชัดเจนเพื�อสนับสนนุการจัดการศึกษาให้บรรลตุามปณิธาน  ได้แกก่ารบริหารงานทั�วไป  

การบริหารการศึกษาเป็นต้น  ระบบบริหารงานดังกลา่วให้ทําเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  และ

ประกาศให้ผู้เกี�ยวข้องทราบทั�วกนั 

(๔)  ก่อนเปิดดําเนินการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง

ดําเนินการให้สตัวแพทยสภารับรองหลกัสตูรและสถาบนั โดยต้องมีความพร้อมในการจัดการศึกษาและทรัพยากรต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอาจารย์ สื�อการศึกษาและอปุกรณ์การเรียนการสอน ทั �งนี �จะต้องมีแผนดําเนินงานระยะ ๕ ปี  ที�มีความชัดเจน

และเป็นไปได้  โดยต้องมีแผนปฏิบติัการแสดงให้เหน็ว่ามีความพร้อมดังกลา่ว  กอ่นเริ�มการศึกษาของแต่ละชั �นปีอยา่งน้อย 

๑ ปีการศึกษา 

 

๒.  คณาจารย์(ที� เป็นผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย์)และบุคคลากรสายสนับสนุน 

 (๑)  จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูรโดยใช้สดัสว่นจํานวนอาจารย์ ๑ คน ต่อจํานวนนักศึกษาสตัวแพทย์ไม่เกิน

๘ คน เป็นเกณฑ์เฉลี�ยสําหรับจํานวนอาจารย์และนักศึกษาเต็มเวลาทุกชั �นปีตลอดหลักสูตร  สําหรับการเรียนการสอน

บางสว่นของหลกัสตูร  หรือบางรายวิชา  ซึ�งต้องการการสอนและการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  จะต้องจัดให้มีจํานวน

อาจารย์ผู้สอนเพียงพอต่อการเรียนการสอนในสว่นนั �นๆ  

(๒)  คุณวุฒิของอาจารย์  ต้องมีจํานวนอาจารย์ประจําที�มีคุณวุฒิสตัวแพทยศาสตรบณัฑิตไมน้่อยกว่า ๓ ใน ๔ 

ของจํานวนอาจารย์ประจําทั �งหมดและมีจํานวนอาจารย์ประจําที�มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยา่งน้อย  ร้อยละ  ๒๕ในสถาบันที�

เปิดสอนระยะเวลานาน ๑๐ ปี และอยา่งน้อย  ร้อยละ ๔๐ในสถาบนัที�เปิดสอนระยะเวลามากกว่า ๒๐ ปี 

(๓)  การพัฒนาอาจารย์จะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ  และจัดทําแผนหรือโครงการที�ชัดเจนเพื�อพัฒนาอาจารย์

ทั �งทางด้านวิชาการ  ด้านวิจัย  และที�สําคัญคือด้านการจัดการเรียนการสอน 

(๔)  บคุคลากรสายสนับสนนุต้องมีนักวิทยาศาสตร์อยา่งน้อยระดับปริญญาตรี จํานวนไมน้่อยกว่า ๑ คน ต่อ๓

รายวิชาที�มีปฏิบติัการ  

 

๓.  การรับนักศึกษา 

 (๑)  กําหนดคุณสมบติัของผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องกบัคุณสมบติัผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาสัตว

แพทยศาสตร์ที�สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากําหนด 

(๒)  กําหนดจํานวนนักศึกษาที�จะรับได้ในแต่ละปีการศึกษา  โดยจํานวนที�รับจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานที�กําหนด 

 

๔.  หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

(๑)  วัตถปุระสงค์การศึกษาของหลกัสตูรจะต้องสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ของสตัวแพทยสภา  และพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 (๒)  โครงสร้างหลกัสตูรมีจํานวนหน่วยกิตไมตํ่�ากว่า ๒๔๐ หน่วยกิต  โดยการจัดหมวดวิชาและหน่วยกิตของหมวด

วิชาในหลกัสตูรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับปริญญาตรี (ประเภท ๖ ปี) พ.ศ. ๒๕๔๒ของสํานักงาน

มาตรฐานอดุมศึกษา  โดยเป็นการศึกษาในระดับเตรียมสตัวแพทย์ ๑ ปี ระดับปรีคลินิก ๒ ปี และระดับคลินิก ๓ ปี 

 ในกรณีที�รับนักศึกษาที�มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่นรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา่อนปุริญญา การเทียบโอนวิชา ให้ทําได้เฉพาะวิชาที�เรียนในระดับเตรียมสตัวแพทย์  และใช้เวลาในการเรียนใน

หลกัสตูรอยา่งน้อย ๕ ปี หรือ ๑๐ ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค 

(๓)  เนื �อหาหลักสูตรในระดับเตรียมสัตวแพทย์ประกอบด้วย หมวดการศึกษาทั�ว ไป ในระดับปรีคลินิก

ประกอบด้วยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์พื �นฐาน  และระดับคลีนิคประกอบด้วยการศึกษา  ภาคทฤษฎีทาง

คลินิก  และการปฏิบติัในคลินิกกบัสตัว์ชนิดพื �นฐาน ได้แก ่สนุัข  สุกร สัตว์เคี �ยวเอื �อง สัตว์ปีก ม้า เป็นอย่างน้อยหากมี

รูปแบบวิชาสหกิจศึกษาสามารถจัดให้เรียนได้ไมเ่กิน ๑ ภาคการศึกษา  และต้องมีวิชากฎหมาย  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

การสตัวแพทย์  และปริญญานิพนธ์ 

(๔)  การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาจะต้องดําเนินการจัดการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   ตามหลักการที�ถือว่าผู้ เ รียนสําคัญที�สุด  

ใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที�เหมาะสมและหลากหลาย  ทั �งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบติั  และประสบการณ์จริง  

เพื�อสง่เสริมการพัฒนาทกัษะเจตคติและคุณสมบติัที�จําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์   

(๕)  การจัดทําประมวลรายวิชา (course syllabus)  การเรียนการสอนแต่ละรายวิชา  มหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดทําประมวลรายวิชาที�ชัดเจนทุกรายวิชาของหลักสูตร  ซึ�งประกอบด้วยวัตถุประสงค์  

การศึกษาเนื �อหาวิชาโดยสงัเขป  ประสบการณ์การเรียนรู้  และการประเมินผล 

(๖)  การประเมินและการปรับปรุงหลกัสตูร  มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาจะต้องกําหนดให้มีการประเมิน

และปรับปรุงหลกัสตูรทกุระดับอยา่งสมํ�าเสมอโดยอาศัยข้อมลูจากแหลง่ต่างๆ เช่นจากอาจารย์  นักศึกษาบัณฑิต  และ

ผู้ใช้บณัฑิตเป็นต้น  ในกรณีที�มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลกัสตูร  มหาวิทยาลยัจะต้องได้รับอนุมัติจากสัตวแพทยสภา

กอ่นเปิดการเรียนการสอน 

 

๕.  การจัดการศึกษาระดับเตรียมสัตวแพทย์ 

 มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาที�จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องมีการจัด

การศึกษาระดับปริญญาในหมวดวิชาศึกษาทั�วไป ครอบคลมุเนื �อหากลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ ในสดัสว่นที�เหมาะสม ตามที�สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากําหนด  

 

๖.  การจัดการศึกษาระดับปรีคลนิิก 

 หลกัสตูรต้องมีการจัดการให้มีจํานวนอาจารย์ เครื�องมือ อปุกรณ์ สื�อ เพื�อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับปรี

คลินิก ให้สอดคล้องครอบคลมุเนื �อหาโดยมีสดัสว่นของนักศึกษาฝึกปฏิบติัไมเ่กิน ๘ คนต่อ ๑ กลุ่มในห้องปฏิบัติการด้าน

กายวิภาคศาสตร์  สรีระวิทยา เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา สัตวบาลฯลฯ ทั �งนี �ให้มีการศึกษาและปฏิบัติการต่อสัตว์ชนิด

พื �นฐาน 
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๗.  การจัดการศึกษาระดับคลนิิก 

 (๑)ระดับคลินิกครอบคลมุความรู้  ความสามารถทกัษะ  และเจตคติ  ในการสง่เสริมสขุภาพ  การป้องกนัโรค การ

รักษาทางด้านอายรุศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สติูศาสตร์ สตัวแพทยสาธาณสขุ การผลิตอาหารจากปศุสตัว์อยา่งปลอดภยั วิชา

กฎหมาย  และจรรยาบรรณวิชาชีพการสตัวแพทย์  โดยในปีที�๖ให้เป็นการเรียนคลินิกปฏิบติัอยา่งน้อยร้อยละ ๘๐ ให้

สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ของสตัวแพทยสภา  

 (๒) โรงพยาบาลสัตว์สําหรับการเรียนการสอนในระดับคลินิก (teaching hospital) จะต้องมีความพร้อมด้าน

สถานที�  และมีอปุกรณ์ทางการแพทย์ที�เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ต่อไปนี �  

๒.๑  ต้องมีโรงพยาบาลสตัว์ที�เปิดดําเนินการ  เมื�อเริ�มรับนักศึกษาชั �นปีที�๑ 

๒.๒  โรงพยาบาลสตัว์ต้องมีบริการสตัว์ทั �งสตัว์เลี �ยง และปศุสตัว์ และมีรถพยาบาลออกบริการ 

นอกสถานที�ได้ 

๒.๓  ในสว่นบริการของโรงพยาบาลสตัว์ ต้องมีบริการระดับพื �นฐาน  ในสว่นเวชระเบียน ห้องยา ห้องตรวจ 

(คลินิกปฏิบติัด้านอายรุกรรม) ห้องผา่ตัด (คลินิกปฏิบัติด้านศัลยกรรม) ห้องคลินิกปฏิบัติด้านสูติ

กรรม ห้องปฏิบติัการรังสีวิทยา ห้องปฏิบติัการพยาธิวิทยาและชัณสตูรโรค  

๒.๔  การให้บริการของโรงพยาบาลสตัว์ต้องให้บริการผา่ตัดพื �นฐานได้ เช่น  ทําหมนั   

ทําคลอด  ทําแผล และการผา่ตัดกระดูก 

๒.๕  ต้องมีสว่นรับฝากสตัว์ป่วยภายในโรงพยาบาลสตัว์อยา่งเหมาะสม  

๒.๖  ต้องมีนายสตัวแพทย์ประจําเต็มเวลาในโรงพยาบาลสตัว์อยา่งน้อย � คน  

(พระราชบญัญัติสถานพยาบาลสตัว์  พ.ศ.๒๕๓๓ ) 
 

๘.  อาคารสถานที�สาํหรับการจัดการเรียนการสอน  

 ต้องจัดเตรียมอาคารสถานที�  โสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมและเพียงพอ  สําหรับการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบต่างๆ  ตามที�กําหนดไว้ในหลกัสตูร  ทั �งการสอนแบบบรรยายพร้อมกันทั �งชั �นเรียน  การสอนแบบกลุ่มย่อย  การ

สอนปฏิบติัการ ฯลฯ   และมีพื �นที�เหมาะสมกบัจํานวนนักศึกษาดังตัวอยา่งต่อไปนี � 

(๑)   มีห้องเรียนและอปุกรณ์สื�อการสอนอยา่งเหมาะสมกบัจํานวนนักศึกษาและวิชาที�ทําการ 

สอนพร้อมกนั  

๑.๑  ขนาดความจุมากกว่า ๑๐๐  คนต้องมีพื �นที�ไมตํ่�ากว่า ๐.๙ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา๑ คน 

๑.๒ ขนาดความจุ  ๑๐๐  คนต้องมีพื �นที�ไมตํ่�ากว่า ๑.๐ ตารางเมตรต่อนักศึกษา  ๑ คน 

๑.๓ ขนาดความจุ  ๕๐  คนต้องมีพื �นที�ไมตํ่�ากว่า ๑.๑ ตารางเมตรต่อนักศึกษา  ๑ คน 

๑.๔ ขนาดความจุ  ๒๕  คนต้องมีพื �นที�ไมตํ่�ากว่า ๑.๕ ตารางเมตรต่อนักศึกษา  ๑ คน 

๑.๕ ขนาดความจุ  ๑๕  คนต้องมีพื �นที�ไมตํ่�ากว่า ๑.๘ ตารางเมตรต่อนักศึกษา  ๑ คน 

 (๒)  ห้องปฏิบติัการและโรงเรือนสําหรับสตัว์เลี �ยงหรือสตัว์ทดลอง 

๒.๑  ห้องปฏิบติัการมีพื �นที�ไมตํ่�ากว่า ๓.๕ ตารางเมตรต่อนักศึกษา  ๑ คน 

๒.๒  มีห้องปฏิบติัการด้านกายวิภาคศาสตร์ ซึ�งอาจใช้เป็นห้องปฏิบติัการร่วมกบัด้านอายรุศาสตร์ 

ศัลยศาสตร์ สรีรวิทยา  บางสว่นได้  

๒.๓  มีห้องปฏิบติัการด้านจุลชีววิทยาโดยเฉพาะ  ซึ�งอาจใช้ร่วมกบัห้องปฏิบติัการด้าน 

ภมูิคุ้มกนัวิทยา เทคโนโลยีการสืบพันธุ์  เซลวิทยา พยาธิวิทยา การตรวจคุณภาพนํ �านม  
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และเภสชัวิทยาได้ 

๒.๔  มีโรงเรือนสําหรับสตัว์ทดลองที�เหมาะสม ตามข้อกําหนดโรงเรือนสตัว์ทดลอง 

๒.๕  จํานวนสตัว์ทดลองหรืออปุกรณ์เพื�อฝึกปฏิบติัการ ควรมีสดัสว่นเหมาะสมกบันักศึกษา 

เช่น ๑ ชุดอปุกรณ์หรือสตัว์ทดลอง ไมเ่กิน ๘ คน 

 

๙.  ห้องสมุดและสื�อสารสนเทศ 

(๑)  ห้องสมดุต้องมีตํารา หนังสือ วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสม  และเพียงพอสําหรับนักศึกษา

และอาจารย์ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื�องมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๔ 

(๒)  สื�อสารสนเทศควรมีเครื�องคอมพิวเตอร์จัดไว้ในที�ต่างๆ ตามความเหมาะสม  และมีพื �นที�เชื�อมต่อ

ระบบสื�อสารไร้สาย เพื�อให้นักศึกษาสามารถค้นข้อมลูความรู้ จากฐานข้อมลูต่างๆ  

นอกจากนี �ควรจัดสรรพื �นที�เพิ�มเติมเพื�อให้นักศึกษา  ได้ใช้เป็นที�อา่นหนังสือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเองซึ�ง

เมื�อรวมกบัห้องสมดุควรมีพื �นที�เพียงพอ  เช่นมีพื �นที�สําหรับร้อยละ ๒๐ ของนักศึกษาทั �งหมด  โดยคิดพื �นที� ๑.๕ ตาราง

เมตรต่อนักศึกษา ๑ คน 

 

๑๐.  การประเมนิคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิสถาบัน 

มหาวิทยาลยัจะต้องวางระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และการประเมินสถาบันไว้ชัดเจน  

และจัดให้มีการตรวจสอบและผา่นการประเมินคุณภาพภายในทกุปี  ภายนอกทกุ ๕ ปีและจากสตัวแพทยสภาทกุ ๕ ปี  

 

 

ประกาศณ วันที�๑กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

(นายสตัวแพทย์ยคุล   ลิ �มแหลมทอง) 

นายกสตัวแพทยสภา 
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ภาคผนวกที่ 13   ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
 

สถานที ่

ชื่อหอง สถานที่ตั้ง 
ขนาดพื้นที่ 
(เมตร 2) 

การใชประโยชน 

1.สํานักงานหลักสูตร 
 

อาคาร 3 ชั้น 5 
 

40 
 

- ที่ปฏิบตัิงานและติดตอ  
ประสานงานหลักสูตร 

2.หองประชุมหลักสูตร อาคาร 3 ชั้น 6  80 - ประชุมกรรมการหลักสูตร 
3.หองพักผอน 

 
อาคาร 3 ชั้น 6  
 

20 -  เก็บเอกสารและวารสาร 
 

4.หองเก็บพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 6  33 - สําหรับตอนรับแขก  
5.หองเรียนขนาดเล็ก อาคาร 3 ชั้น 6  65 - เก็บพัสดุตาง ๆ 
6.คอกโค 

 
อาคาร 3 ชั้น 1  
 

63 
 

- หองเรียนขนาดเล็ก 
ปฏิบัติการผสมเทียม 

7.โรงเรือนสุนัขทดลอง อาคาร 
สัตวทดลอง 

80 - เล้ียงสุนัขทดลอง 

8.โรงพยาบาลสัตว    
- คอกพักสุกร ชั้น 1 96 -พักสุกร 
- คอกพักไก ชั้น 1 96 -พักไก 
- คอกพักสุนัข ชั้น 1 96 -พักสุนัข 
- คอกพักแมว ชั้น 1 96 - พักแมว 
- พัสดุ จายเงิน รับยา ชั้น 1 24 - พื้นที่บริหาร 
- เตรียมยา ชั้น 1 16 - เตรียมยา 
- เวชระเบียน ชั้น 1 16 - ทะเบียนประวัต ิ
- ตรวจรักษา 1 ชั้น 1 12 - ตรวจรักษา 
- ตรวจรักษา 2 ชั้น 1 12 - ตรวจรักษา 
- ตรวจรักษา 3 ชั้น 1 10 - ตรวจรักษา 
- ตรวจรักษา 4 ชั้น 1 10 - ตรวจรักษา 
- ตรวจรักษา 5 ชั้น 1 12 - ตรวจรักษา 

- ตรวจตา ผิวหนัง ชั้น 1 10 - ตรวจตา ผิวหนัง 
- วารสารคนควา ชั้น 1 28 - วารสารคนควา 
- หองพักสัตวแพทย ชั้น 1 28 - หองพักสัตวแพทย 
- หองคอมพิวเตอร ชั้น 1 20 - หองคอมพิวเตอร 
- หองพักอาจารย ชั้น 1 25 - หองพักอาจารย 
- หองจายยา ชั้น 1 16 - หองจายยา 
- หองเก็บฟลม พักนักศึกษา ชั้น 1 40 - หองเก็บฟลม พักนักศึกษา 
- หองศัลยกรรมรักษา ชั้น 1 20 - หองศัลยกรรมรักษา 
- หองเตรียมสัตว ชั้น 1 20 - หองเตรียมสัตว 
- หองอาหารสัตว ชั้น 1 20 - หองอาหารสัตว 
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ชื่อหอง สถานที่ตั้ง 
ขนาดพื้นที่ 
(เมตร 2) 

การใชประโยชน 

-หองตรวจสัตวใหญ ชั้น 1 96 - หองตรวจสัตวใหญ 
- หองผาตัดสัตวใหญ ชั้น 1 144 - หองผาตัดสัตวใหญ 
- โรงแรมสัตวเลี้ยง ชั้น 1 192 - โรงแรมสัตวเลี้ยง 
- หองพัก 5 หอง ชั้น 2 16 - หองพักอาจารยและเจาหนาที่ 
- หองพัสดุ ชั้น 2 140 - หองพัสดุ 
- หองเรียนศัลยกรรม ชั้น 1 168 - หองเรียนศัลยกรรม 

9. สถานีฟารม อ. วังสะพุง จ.
เลย 

2,000 ไร - สถานีฟารม 

10. หองเก็บพัสดุ  อาคาร 1 ชั้น 1 40 - หองเก็บพัสดุ 
11. หองกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 40 - หองกิจกรรมนักศึกษา 
12. หองคอมพิวเตอร อาคาร 1 ชั้น 1 80 - หองคอมพิวเตอร 
13. หองสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 456 - หองสมุด 
14.หองปฏิบตัิการภาควิชา 
      กายวิภาคศาสตร 

อาคาร 1 ชั้น 1 240 - หองปฏิบัติการ 
กายวิภาคศาสตร 

15. หองเก็บเครื่องมือ อาคาร 1 ชั้น 1 8 - หองเก็บเครื่องมือ 
16. หองพิพิธภัณฑสัตว อาคาร 1 ชั้น 1 160 - หองพิพิธภัณฑสัตว 
17. หองบรรยาย 3 อาคาร 1 ชั้น 2 80 - หองบรรยาย 3 
18. หองบรรยาย 4 อาคาร 1 ชั้น 2 90 - หองบรรยาย 4 
19. หองบรรยาย 5 อาคาร 1 ชั้น 2 80 - หองบรรยาย 5 
20. หองบรรยาย 6 อาคาร 1 ชั้น 2 80 - หองบรรยาย 6 
21. หองบรรยาย 200 คน อาคาร 1 ชั้น 2 364 - หองบรรยาย 200 คน 
22.หองปฏิบตัิการภาควิชาเภสัช

และพิษวิทยา 
อาคาร 1 ชั้น 2 

 
160 - หองปฏิบัติการ 

เภสัชและพิษวิทยา 
23.หองเตรียมปฏิบตัิการภาควิชา

เภสัชและพิษวิทยา 
อาคาร 1 ชั้น 2 

 
160 

 
-เตรียมปฏิบัติการ 
เภสัชและพิษวิทยา 

24. หองปฏิบตัิการกลาง อาคาร 1 ชั้น 2 160 - หองปฏิบัติการกลาง 
25. หองสํานักงานภาควิชา
สรีรวิทยา 

อาคาร 1 ชั้น 3 120 - หองสํานักงาน 
ภาควิชาสรีรวิทยา 

26.หองสํานักงานภาควิชาเภสัช
และพิษวิทยา 

อาคาร 1 ชั้น 3 
 

120 
 

- หองสํานักงาน 
ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา 

27. หองปฏิบัติการภาควิชา 
กายวิภาคศาสตร 

อาคาร 1 ชั้น 3 
 

120 
 

- หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร 
 

28. หองเตรียมปฏิบตัิการภาควิชา
สรีรวิทยา 

อาคาร 1 ชั้น 3 
 

120 
 

-หองเตรียมปฏิบัติการ 
ภาควิชาสรีรวิทยา 

29. หองปฏิบตัิการ 
ภาควิชาสรีรวิทยา 

อาคาร 1 ชั้น 3 56 - หองปฏิบัติการ 
ภาควิชาสรีรวิทยา 
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ชื่อหอง สถานที่ตั้ง 
ขนาดพื้นที่ 
(เมตร 2) 

การใชประโยชน 

30. หองเก็บอุปกรณภาคสนาม 2 
หอง 

อาคาร 1 ชั้น 4 160 - หองเก็บอุปกรณภาคสนาม 

31. หองสํานักงาน 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

อาคาร 1 ชั้น 4 
 

160 
 

- หองสํานักงาน 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

32.หองสํานักงานภาควิชาสัตว
แพทยสาธารณสุข 

อาคาร 1 ชั้น 4 
 

224 - หองสํานักงาน 
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 

33. หองพักอาจารย อาคาร 1 ชั้น 4 112 - หองพักอาจารย 
34.หองปฏิบตัิการภาควิชาสัตว

แพทยสาธารณสุข  2 หอง 
อาคาร 1 ชั้น 4 

 
120 

 
-หองปฏิบัติการ 

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
35.หองเตรียมปฏิบตัิการภาควิชา
สัตวแพทยสาธารณสุข 3 หอง 

อาคาร 1 ชั้น 4 
 

120 
 

-หองเตรียมปฏิบัติการ 
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 

36. หองประชุม 500 คน อาคาร 3 ชั้น 1 805 - หองประชุมใหญ 
37. หองบรรยาย 60 คน อาคาร 3 ชั้น 1 60 - หองบรรยาย 
38. หองบรรยาย 180 คน อาคาร 3 ชั้น 1 180 - หองบรรยาย 
39. หองเตรียมผาซาก อาคาร 3 ชั้น 1 72 - หองเตรียมผาซาก 
40. หองพักอาจารย อาคาร 3 ชั้น 1 160 - หองพักอาจารย 
41. หองผาตัดสัตวใหญ อาคาร 3 ชั้น 1 320 - หองผาตัดสัตวใหญ 
42. หองผาตัดสัตวใหญ อาคาร 3 ชั้น 1 160 - หองผาตัดสัตวใหญ 
43. หองเรียนศัลยกรรม อาคาร 3 ชั้น 1 30 - หองเรียนศัลยกรรม 
44. หองผาซาก อาคาร 3 ชั้น 1 50 - หองผาซาก 
45. หองเรียน/หองประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 20 - หองเรียน/หองประชุม 
46.หองบรรยาย 100 คน 2 หอง อาคาร 3 ชั้น 2 130 - หองบรรยาย 100 คน 
47. หองพักอาจารย 2 หอง อาคาร 3 ชั้น 2 20 - หองพักอาจารย 
48. หองพักอาจารย 1 หอง อาคาร 3 ชั้น 2 65 - หองพักอาจารย 
49. หองพักอาจารย 3 หอง อาคาร 3 ชั้น 2 20 - หองพักอาจารย 
50. หองซักลางเครื่องมือ อาคาร 3 ชั้น 2 80 - หองซักลางเครื่องมือ 
51. หองเตรียมปฏิบตัิการสูติ
ศาสตร 

อาคาร 3 ชั้น 2 80 - เตรียมปฏิบตัิการสูติศาสตร 

52. หองปฏิบตัิการสูติศาสตร อาคาร 3 ชั้น 2 160 -ปฏิบตัิการสูติศาสตร 
53. หองปฏิบตัิการเธนุเวชวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 160 - ปฏิบตัิการเธนุเวชวิทยา 
54. หองเตรียมปฏิบัติการเธนุเวช
วิทยา 

อาคาร 3 ชั้น 2 80 - เตรียมปฏิบตัิการเธนุเวชวิทยา 

55. หองพักอาจารย 1 หอง อาคาร 3 ชั้น 2 80 - หองพักอาจารย 
56. หองสํานักงานภาควิชา

ศัลยศาสตรและวิทยาการ
สืบพันธุ 

อาคาร 3 ชั้น 2 
 

80 -หองสํานักงานภาควิชาศัลย
ศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ 

57. หองพักอาจารย 4 หอง อาคาร 3 ชั้น 2 20 - หองพักอาจารย 
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ชื่อหอง สถานที่ตั้ง 
ขนาดพื้นที่ 
(เมตร 2) 

การใชประโยชน 

58. หองสํานักงานภาควิชาพยาธิ
ชีววิทยา 

อาคาร 3 ชั้น 3 
 

130 
 

-หองสํานักงานภาควิชาพยาธิ
ชีววิทยา 

59. หองพักอาจารย 4 หอง อาคาร 3 ชั้น 3 16.25 - หองพักอาจารย 
60. หองบรรยาย 100 คน อาคาร 3 ชั้น 3 130 - หองบรรยาย 
61. หองพักอาจารย 2 หอง อาคาร 3 ชั้น 3 16.25 - หองพักอาจารย 
62. หองบรรยายเล็กคลินิกปฏิบัต ิ อาคาร 3 ชั้น 3 16.25 - หองบรรยายเล็กคลินิกปฏิบัติ 
63. หองบรรยายเล็กคลินิกปฏิบัต ิ อาคาร 3 ชั้น 3 30 - หองบรรยายเล็กคลินิกปฏิบัติ 
64. หองพักเจาหนาที่ อาคาร 3 ชั้น 3 35 - หองพักเจาหนาที่ 
65. หองพักอาจารย 3 หอง อาคาร 3 ชั้น 3 20 - หองพักอาจารย 
66. หองพักอาจารย 2 หอง อาคาร 3 ชั้น 3 16.25 - หองพักอาจารย 
67. หองเชื้อราวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 40 - หองเช้ือราวิทยา 
68. หองแบคทีเรีย อาคาร 3 ชั้น 3 40 - หองแบคทีเรีย 
69. หองลางเครื่องมือ อาคาร 3 ชั้น 3 40 - หองลางเครื่องมือ 
70. หองเตรียม/เก็บสารเคมี อาคาร 3 ชั้น 3 40 - หองเตรียม/เก็บสารเคมี 
71.หองปฏิบตัิการ Immunology อาคาร 3 ชั้น 3 40 - หองปฏิบัติการ Immunology 
72. หองปฏิบัติการไวรัสวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 40 - หองปฏิบัติการไวรัสวิทยา 
73. หองปฏิบัติการอณูวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 80 - หองปฏิบัติการอณูวิทยา 
74. หองเรียนปฏิบัติการ อาคาร 3 ชั้น 3 200 - หองเรียนปฏิบัติการ 
75. หองเตรียม/ปฏิบัติการปรสิต อาคาร 3 ชั้น 3 60 - หองเตรียม/ปฏิบัติการปรสิต 
76. หองเรียนคลินิกปฏิบัต ิ อาคาร 3 ชั้น 3 60 - หองเรียนคลินิกปฏิบัติ 
77.หองเตรียมปฏิบตัิการพยาธิ อาคาร 3 ชั้น 3 80 - หองเตรียมปฏิบัติการพยาธิ 
78. หองพักอาจารย 4 หอง อาคาร 3 ชั้น 3 16.25 - หองพักอาจารย 
79. หองบรรยาย 100 คน อาคาร 3 ชั้น 4 130 - หองบรรยาย 
80. หองพักอาจารย 4 หอง อาคาร 3 ชั้น 4 16.25 - หองพักอาจารย 
81. หองพักอาจารย 1 หอง อาคาร 3 ชั้น 4 130 - หองพักอาจารย 
82. หองพักอาจารย 3 หอง อาคาร 3 ชั้น 4 15 - หองพักอาจารย 
83.หองบรรยาย 2 อาคาร 3 ชั้น 4 30 - หองบรรยาย 
84. หองประชุมภาควิชา อาคาร 3 ชั้น 4 50 - หองประชุมภาควิชา 
85. หองพักอาจารย 3 หอง อาคาร 3 ชั้น 4 16.67 - หองพักอาจารย 
86. หองพักอาจารย 1 หอง อาคาร 3 ชั้น 4 80 - หองพักอาจารย 
87.หองปฏิบตัิการวิจัย อาคาร 3 ชั้น 4 80 - หองปฏิบัติการวิจัย 
88. หองเตรียมปฏิบตัิการสัตวน้ํา อาคาร 3 ชั้น 4 160 - หองเตรียมปฏิบัติการสัตวน้ํา 
89. หองปฏิบตัิการสัตวน้ํา อาคาร 3 ชั้น 4 160 - หองปฏิบัติการสัตวน้ํา 
90. หองผาซาก อาคาร 3 ชั้น 4 160 - หองผาซาก 
91. หองเตรียมปฏิบตัิการสัตวปก อาคาร 3 ชั้น 4 80 - หองเตรียมปฏิบัติการสัตวปก 
92. หองบรรยาย อาคาร 3 ชั้น 4 60 - หองบรรยาย 
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ชื่อหอง สถานที่ตั้ง 
ขนาดพื้นที่ 
(เมตร 2) 

การใชประโยชน 

93. หองสํานักงานภาควิชา
อายุรศาสตร 

อาคาร 3 ชั้น 4 130 - สํานักงานภาควิชาอายุรศาสตร 

94. หองพักอาจารย 4 หอง อาคาร 3 ชั้น 4 20 - หองพักอาจารย 
95. หองหนวยสงเสริมและพัฒนา อาคาร 3 ชั้น 5 130 - หองหนวยสงเสริมและพัฒนา 
96. หองเก็บของ อาคาร 3 ชั้น 5 90 - หองเก็บของ 
97. หองเก็บวัสดุ อาคาร 3 ชั้น 5 130 - หองเก็บวัสดุ 
98. หองคลายกังวล อาคาร 3 ชั้น 5 25 - หองประชุมกลุมยอย 
99. หองหนวยพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 5 50 - หองหนวยพัสดุ 
100. หองงานบริการการศึกษา อาคาร 3 ชั้น 5 60 - หองงานบริการการศึกษา 
101. หองผลิตเอกสาร อาคาร 3 ชั้น 5 80 - หองผลิตเอกสาร 
102. หองผลิตสื่อ อาคาร 3 ชั้น 5 40 - หองผลิตสื่อ 
103. หองคอมพิวเตอร อาคาร 3 ชั้น 5 120 - หองคอมพิวเตอร 
104. หองประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 160 - หองประชุม 1 
105. หองสํานักงานผูบริหาร อาคาร 3 ชั้น 5 160 - หองสํานักงานผูบริหาร 
106. หองสํานักงานคณบดี อาคาร 3 ชั้น 5 160 - หองสํานักงานคณบดี 
107. หองงานบริหารและธุรการ อาคาร 3 ชั้น 5 40 - หองงานบริหารและธุรการ 
108. หองงานคลังและพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 5 65 - หองงานคลังและพัสดุ 
109. หองเอนกประสงค อาคาร 3 ชั้น 6 130 - หองเอนกประสงค 
110. หองสัมมนายอย อาคาร 3 ชั้น 6 25 - หองสัมมนายอย 
111. หองสัมมนายอย อาคาร 3 ชั้น 6 15 - หองสัมมนายอย 
112. หองสัมมนายอย อาคาร 3 ชั้น 6 25 - หองสัมมนายอย 
113. หองเอนกประสงค อาคาร 3 ชั้น 6 130 - หองอเนกประสงค 
114. หองสัมมนายอย อาคาร 3 ชั้น 6 25 - หองสัมมนายอย 
115. หองสัมมนายอย อาคาร 3 ชั้น 6 50 - หองสัมมนายอย 
116. หองเอนกประสงค อาคาร 3 ชั้น 6 60 - หองเอนกประสงค 
117. หองพักอาจารย 19 หอง อาคาร 3 ชั้น 6 40 - หองพักอาจารย 
118. หองสัมมนายอย  50 - หองสัมมนายอย 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการของคณะตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ใชหองบรรยายและหองปฏิบัติการของ   
      คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร กลุมวิชาชีพใชอาคารเรียนคณะสัตว-  
      แพทยศาสตร 
3.  การฝกงาน  ฝกงานในโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยขอนแกน  สถานีฟารมฝกนัก 

ศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน และหนวยงาน/สถาน   
                                 ประกอบการตาง ที่คณะแตงตั้งเปนสถานฝกหัดนักศึกษาสัตวแพทย  
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อุปกรณการสอน 

14.2.1  อุปกรณการสอนที่มีอยูแลว 
14.2.1.1  อุปกรณและครุภัณฑที่มีอยูแลว ไดแก 

1.  คอมพิวเตอร      60   เครื่อง 
2.  เครื่องฉายสไลด       6   เครื่อง 
3.  เครื่องฉายภาพขามศีรษะ      6   เครื่อง 
4.  เครื่องวีดิทัศน        6  เครื่อง 
5.  เครื่อง แอล ซี ดี               9   เครื่อง 
6.  กลองถายภาพและกลองวีดิทัศน     5   เครื่อง 

  14.2.1.2  อุปกรณและครุภัณฑการเรียนปฏิบัติการและวิจัย 
  1.  กลองจุลทรรศนชนิดสองตา    150 เครื่อง 

   2  กลองจุลทรรศนชนิดติดอุปกรณตัดแสงพรอมชุดถายภาพ   4  ชุด 
     3.  เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อ        1  เครื่อง 
     4.  ชุดจําลองอวัยวะตางๆของสัตว      2  ชุด 
     5.  เครื่องชวยหายใจสัตวเล็ก       1  เครื่อง 

  6.  ชุดเครื่องมือศัลยกรรม (ชุดเรียน)    20  ชุด 
  7.  เครื่องเอกซเรยชนิดใชในภาคสนาม     1  เครื่อง 

     8.  เครื่องลวงและอุปกรณผสมเทียม    10  ชุด 
    9.  เครื่องตรวจการทํางานของหัวใจ     2  ชุด 
   10.  เครื่องอิเล็กโทรโฟเรซิส      3  เครื่อง 
   11.  เครื่อง Gas Liquid Chromatography    1  เครื่อง 

12.  เครื่อง High Performance Liquid Chromatography  1  เครื่อง 
13.  เครื่อง Liquid Scintillation Counter   1  เครื่อง 
14.  ชุดเครื่องมือผาตัดสัตวใหญใชในสนาม   2  ชุด 

  15.  เครื่องเจาะลมกระเพาะสัตวใหญ             5  ชุด 
  16.  เครื่องปนเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูม ิ     1  เครื่อง 
  17.  เครื่องทําใหเซลลแตก โดยใชคลื่นความถี่สูง            1  เครื่อง 
  18.  เครื่องพาสเจอรไรซนม              1  เครื่อง 
  19.  เครื่องตรวจจุลินทรียและเซลลในน้ํานม            1  เครื่อง 
  20.  เครื่องตรวจหาสารประกอบในนํ้านม             1  เครื่อง 
   21.  เครื่องขูดหินปูน       1  เครื่อง 
  22.  ชุดวินิจฉัยเชื้อในกระแสเลือด              1  ชุด 
  23.  ชุดผาตัดภายในขอกระดูก              2  ชุด 
   24.  เครื่องตรวจกีบมา      1  ชุด 
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หองสมุด 
  สํานักวิทยบริการ ฝายหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน มีทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะและ
เก่ียวของทางดานสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  ใหบริการดังน้ี  

 หอสมุดกลาง  สํานักวิทยบริการ          
หนังสือ 

ภาษาไทย                                         จํานวน    862 รายการ 
ภาษาตางประเทศ                                 จํานวน 1,042 รายการ 

วารสาร 
ภาษาไทย  จํานวน     17  รายการ 
ภาษาตางประเทศ          จํานวน     11  รายการ 

           โสตทัศนวัสด ุ                          จํานวน     2  รายการ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส                      จํานวน      2 รายการ 

ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Database) 

-   Academic Search Premier 
-  CHE PDF Dissertation Full Text 
-  ISI Web of Science [Uni Net] 
-  Dissertation Abstracts Online 
-  CSA: Biological Science Database Online 
-  SciFinder 
-  Wilson Omni File: Full Text Select 
-  PubMed 

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
-  Knovel online 
-  Net library E-books 
-  Springer Link E-books 

ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) 
-  Dissertation Abstracts [and ProQuest Digital Dissertations]  
-  Digital Dissertation and Theses  
-  CINAHL with Full Text 
-  ProQuest Agriculture Journals 
-  Blackwell Journals Online 
-  Wilson OmniFile: Full Text Select 
-  Annual Reviews 
-  Nature Online 
-  Clinical infectious diseases ป 2004 
-  LINK (Springer) 
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-  Cambridge Journals Online 
-  H.W.Wilson [Uni-Net] 
-  Science Direct [UniNet] 
-  Wilson OmniFile: Full Text Select 
-  Journals@Ovid 
-  SciFinder 

หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 
หนังสือ 

ภาษาไทย   จํานวน  7,867 รายการ 
ภาษาตางประเทศ  จํานวน  3,467 รายการ 

วารสาร 
ภาษาไทย   จํานวน       21 รายการ 
ภาษาตางประเทศ  จํานวน       10 รายการ 

ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Database) จํานวน 5ฐานขอมูล 

-  ACM Digital Library 
-  H.W.Wilson 
-  ISI Web of Science 
-  PUBMED 
-  SciFinder 

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) จํานวน 3ฐานขอมูล 
-  Kluwer Online 
-  Netlibrary 
-  Grolier Online 

ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) จํานวน 8ฐานขอมูล 
-  ACS Publications 
-  Blackwell Journals Online 
-  H.W.Wilson 
-  Journals@Ovid 
-  LINK (Springer) 
-  ProQuest Medical Library 
-  Science Direct 
-  Wilson OmniFile 
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ภาคผนวกที่ 14    คําชี้แจงการแกไขหลกัสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ตามขอเสนอแนะของสัตวแพทย
สภา 
 
ลําดับที ่ ขอเสนอแนะของสัตวแพทยสภา ผลการดําเนินการ 

1 หนา 7  ขอ 2.2 ควรระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษาใหชัดเจน
สําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษและนักศึกษาโครงการปกต ิ

หนา 7  ขอ 2.2 ระบุ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
ระดับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร 
สําหรับการรับนักศึกษาโครงการพเิศษ กลุม
ผูสําเร็จปริญญาตร ี

2 หนา 7 ขอ 2.5 จํานวนอาจารยมีไมเพียงพอตอจํานวนนกัศึกษา 
เนื่องจากนักศึกษาที่รับรวมทั้งหมดทุกโครงการเมื่อรวมทั้ง 6 ชั้นป
มีจํานวน 600 คน ตามเกณฑ      สัตวแพทยสภาจะตองมีอาจารย
อยางนอย 75 คน แตในเลมหลักสูตรฯ ระบุจํานวนอาจารยประจํา
เพียง 73 ตําแหนง (รวมตําแหนงวางอีก 2 ตําแหนงแลว) จึงตอง
ลดจํานวนรับนักศึกษา หรือเพิ่มจํานวนอาจารยใหเปนไปตาม
เกณฑของสัตวแพทยสภา 

หนา 7 ขอ 2.5 ปรับลดจํานวนนักศึกษาจาก 
100 คน เปน 95 คน และรวมเปน 570 คน
เมื่อรวมทั้ง 6 ชั้นป  

3 ขอใหตรวจสอบและแกไขคําพิมพผิดในทุกที่ที่ปรากฎในเลม
หลักสูตรฯ 

ดําเนินการแลว 

4 ในหลักสูตรปรับปรุง นับจํานวนรายวิชาที่มีปฏิบัติการได 33 
รายวิชา ตามเกณฑแลวจะตองมีนักวิทยาศาสตรระดับปริญญาตรี
อยางนอย 11 คน จึงขอใหสงรายชื่อนักวิทยาศาสตร 11 คนมา
ดวย โดยตองระบุวุฒิ  เลขบัตรประจําตัวประชาชน  และเลขที่
ประจําตําแหนง 

ดําเนินการแลว ในหัวขอ 3.2.4 

5 หนา 16 รหัสวิชา  716132  การจัดการสัตวทดลอง     ใน
คําอธิบายรายวิชามีระบุเกี่ยวกับปฏิบัติการดานหัตถการกับ
สัตวทดลอง และเนื้อหาวิชาการอาจตองใชความรูที่สูงกวาระดับ
การศึกษาในชั้นปที่ 1 จึงขอเสนอใหปรับไปเรียนในปการศึกษาที่ 
2 เปนตนไป และอาจเรียนหลังกระบวนวิชา จุลกายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยา 

พิจารณา มคอ. 3 แลว มีเนื้อหาการใหยา 1 
ชม. และเปนหลักการบังคับสัตวทั่วไป สวน
การควบคุมปองกันโรค อีก 1 ชม. กเ็ปน
โปรแกรมการดแูลสขุภาพเบื้องตน เนือ้หา
สวนอื่นเปนการดูแลสัตวทั่วไป  พิจารณาให
เรียนในชั้นปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
เหมือนเดิม เนื่องจากวิชา จุลกายวิภาค
ศาสตรและสรีรวิทยา ซึ่งอยูในชั้นปที่ 2 ตอง
ใชความรูในการเลี้ยงดูสัตวทดลอง 
 

6 หนา 17 กระบวนวิชา 714242 วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย 
ระบุใหเรียนในปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งจัดการเรียนการสอน
กอนกระบวนวิชา 714331วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย 
714332 กีฎวิทยาและวิทยาสัตวเซลลเดียวทางสัตวแพทย 
714341 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย และ 
714344 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย เนื่องจากนักศึกษาควรเรียนรู
เกี่ ยวกับสิ่ งกอ โรคกอน แล วจึงเรียนเกี่ ยวกับกระบวนการ
ตอบสนองของรางกายตอสิ่งกอโรค นอกจากนี้ หากดูรายละเอียด
คําอธิบายรายวิชาของกระบวนวิชา 712214 และ 712215 แลว
จะพบวานักศึกษาจะยังไม ได เ รียนเกี่ ยวกับระบบรางกายที่
เกี่ยวของกับการสรางภูมิคุมกัน จึงเสนอใหจัดเรียงลําดับกระบวน

เนื่องจาก เนื้อหาวิชา 714242 สอนพื้นฐาน
ทั่วไปทางภูมิคุมกัน และใชเปนความรู
พื้นฐานในการเรียนวิชา 714331 714332 
714341 และ 714344 ซึ่งกลาวถึงเชื้อและ
การกอโรค เชน วิชา 714344 จะระบุถึงถึง 
ปฏิกิริยาภูมิคุมกันตอไวรัส  ขบวนการทําให
เกิดโรค  จึงไมไดปรับเปลี่ยนลําดับตามที่
เสนอ 
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วิชาในแผนการศึกษาใหเหมาะสมตอการเรียนรูของนักศึกษา 
7 หนา 18 กําหนดใหมีการเรียนของชั้นปที่ 2 ในภาคฤดูรอน โดย

เปนกระบวนวิชา 712216 จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทาง
สัตวแพทย 3 ซึ่งเปนวิชาบังคับของหลกัสูตร ซึ่งควรบรรจุในภาค
การศึกษาปกติ สําหรับกระบวนวิชาเลือกสามารถระบุใหเรียนใน
ภาคฤดูรอนได 

พิจารณายาย วิชา 712216 จุลกายวิภาค
ศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย 3 ไป
เรียนป 3 ภาคการศึกษาที่ 1 พรอมทั้งเปลี่ยน 
เปลี่ยนรหัสวิชาเปน  712 316  และเปลี่ยน
เงื่อนไขของรายวิชา 711332 จุลกายวิภาค
ศาสตรและสรีรวิทยาทางสัตวแพทย4 และ
วิชา 713 311  เปน “รายวิชาควบ 
712316” 
 

8 หนา 20 กระบวนวิชา 710105 ชีวสถิติทางสัตวแพทย กําหนดให
เรียนในชั้นปที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 2 แตเนื่องจากเปนกระบวนวิชา
ในระดับ 100 นาจะสามารถจดัใหเรียนในชัน้ปแรกๆ ได หรือปรับ
เปนกระบวนวิชาที่มีเนือ้หาทีเ่หมาะสมความรูในระดับชัน้ปที่ 5 

วิชา 710105 ชีวสถิติทางสัตวแพทย แกรหัส
วิชาเปน 710501 

9 หนา 20 เนื่องจากสัตวแพทยสภากําหนดใหในหลักสูตรจะตองมี
ปริญญานิพนธ ซึ่งเปนกระบวนวิชาที่มีการปฏิบัติงานดานวิจัย แต
ในหลักสูตรที่เสนอมาเปนกระบวนวิชา 710594 ปญหาพิเศษทาง
สัตวแพทย ตามรหัสหนวยกิตคือ 2(2-0-4) ซึ่งระบุไวเปนกระบวน
วิชาที่มีการสอนโดยการบรรยายเทานั้น จึงใหทบทวนเพื่อใหมี
กระบวนวิชาในลักษณะที่นักศึกษาจะตองดําเนินงานปริญญา
นิพนธไวในหลักสูตรดวย  

วิชา 710594 ปญหาพิเศษทางสัตวแพทย 
2(2-0-4) แกไขเปน 
710594 ปริญญานิพนธทางสัตวแพทย  2(1-
2-3) 

10 หนา 25 กระบวนวิชา 137342 ชื่อกระบวนวิชาในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไมสอดคลองกัน เห็นควรใหเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ
เปน Feed and Feeding และปรับเปลี่ยนในทุกที่ที่ปรากฎในเลม
หลักสูตร 

วิชา 137342 เปนรายวิชาสังกัดคณะเกษตร 
ไมไดพิจารณาปรับแก 

11 หนา 36-37 ในคําอธิบายกระบวนวิชา 712214, 712215, 
712216 และ 711332 เห็นควรเสนอใหปรับปรุงการเรียงลําดับ
การเรียนรูระบบการทํางานของรางกายและอวัยวะใหเกี่ยวเนื่อง
กับกระบวนวิชาอื่นๆ ที่เรียนมากอนหนานั้น หรือเรียนพรอมกับ
กระบวนวิชาเหลานี้ เพื่อที่นกัศึกษาจะไดสามารถบูรณาการความรู
ไดดีและเปนลําดับขั้นจากเนือ้หาที่งายไปสูเนื้อหาที่ยากขึ้น 

เนื้อหาวิชาใน มคอ 3 มีการเรียงลําดับการ
เรียนรูตามที่เสนอแลว ดังนั้น จึงไดปรับปรุง 
คําอธิบายรายวิชาที่ปรากฎอยูใน หนา 36-38 
ใหม 

12 หนา 17 ในชั้นปที่ 2 อาจพิจารณาสลับภาคการศึกษาระหวาง
กระบวนวิชา 712322 และ 712214  

ไดพิจารณาปรับแผนการเรียนการสอนใหม
ตามเสนอแลว (หนา 17-19) 

13 หนา 43 รหัสวิชา 715361 สรีรวิทยาพฤติกรรมสัตวและการ
บังคับสัตว ชื่อวิชากับคําอธิบายรายวิชาไมสอดคลองกัน   

แกไขตามขอเสนอ เปน พฤติกรรมและการ
บังคับสัตว (Animal behavioral and 
restraint) 
 

14 หนา 49  รหัสวิชา 716316 สุขศาสตรเนือ้เพือ่อาหารปลอดภัย 
เสนอใหปรับเปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา เปนสขุศาสตรเนื้อสัตว 
(Meat hygiene) ซึ่งสื่อความหมายไดขัดเจนและเปนสากล และ
ปรับเปลี่ยนในทุกที่ที่ปรากฎในเลมหลักสูตร 

แกไขตามเสนอ เปน สขุศาสตรเนื้อสัตว 
(Meat hygiene) 

15 ใหคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นําสงเอกสาร
ประมวลรายวิชาของทุกกระบวนวิชาในหลักสูตรมาดวย 

ไดดําเนินการสง มคอ. 3 ใหแลว 
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