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หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการสบืพันธุสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร 
 

หมวดที�  1.  ขอ้มลูทั �วไป 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว 
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Theriogenology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการสืบพันธุสัตว) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย): วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุสัตว) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Theriogenology) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Theriogenology) 

3. วิชาเอก 
วิทยาการสืบพันธุสัตว 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
37 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2  
5.2 ภาษาทีใ่ช 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยเปนอยางดี 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอืน่ 

- 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554  
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่1922554วันที่ 20 

กันยายน  2554 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ………  วันที่ ……………………………………… 
เปดสอน ภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษาที่2555  
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2556  
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

1. นักวิชาการ นักวิจัยในภาคราชการและเอกชน 
2. อาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาภาคราชการและเอกชน 
3. ตําแหนงงานตางๆ ที่ตองการความรูความสามารถดานวิทยาการสืบพันธุสัตว 
4. ประกอบอาชีพสวนตัวที่ใชองคความรูดานวิทยาการสืบพันธุสัตว 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตร 
1 นายมงคล  โปรงเจริญ 316040018xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ.,F.R.V.C.S. 

(Theriogenology) 
2 นางสาวสุณีรัตน  เอี่ยมละมัย 34099004xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ.(เกียรตินิยม), F.R.V.C.S., 

Ph.D. (Veterinary 
Reproduction) 

3 นายศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร 319990040xxxx อาจารย สพ.บ., Ph.D. (Reproductive 
Physiology) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือผลิตเปนแหลงอาหารบริโภคภายในประเทศและเปนสินคาเพื่อการสงออกตางประเทศ ไดมี
ความตองการกําลังผลิตเปนอยางมาก ซึ่งระบบการเกษตรภาคปศุสัตวเปนแหลงกําลังการผลิตอยางหนึ่งที่มี
ความสําคัญอยางมาก ที่มีความสามารถในการปอนแหลงวัตถุดิบ (ผลิตผลจากปศุสัตว เชน เนื้อ นม ไข เปน
ตน) เขาสูอุสาหกรรมนี้ แตอยางไรก็ตามระบบการผลิตปศุสัตวยังตองอาศัยวงรอบหรือกระบวนการตาม
ธรรมชาติของตัวสัตว เชน การสืบพันธุ ในการผลิตปศุสัตวเหลาน้ีขึ้นมา ซึ่งอาจจะไมเพียงพอตอความตองการ
ของการผลิตเขาสูระบบอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีการนําเทคโนโลยี ความรู และวิทยาการตางๆ เขามาใชใน
ระบบผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตสูงสุดภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เพ่ือใหสามารถตอบสนองไดทันตอภาคการผลิต
ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งความรูและเทคโนโลยีทางดานวิทยาการสืบพันธุในสัตว จึงเปนสิ่งที่มีประโยชน
และมีความสําคัญอยางมากที่จะชวยใหปศุสัตวมีประสิทธิภาพหรือสมรรถภาพ ของระบบสืบพันธุสูงสุด
เพ่ือที่จะใหผลผลิตไดมากที่สุด 

11.2 สถานการณหรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณด านการอนุรักษหรือการสงวนพันธุสัตว เปนประเด็นสําคัญอยางมากในปจจุบัน 

เน่ืองจากปญหาสําคัญที่พบ คือ การสูญพันธุโดยเฉพาะสัตวที่หายาก เชน สัตวปา สัตวทะเล เปนตน นอกจาก
มาตรการดานการคุมครอง การอนุรักษ ที่จะชวยชะลอการสูญพันธุแลว การเพาะพันธุขึ้นมาใหมหรือการ
ขยายพันธุจึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะสามารถชวยแกไขปญหาการสูญพันธุไดเชนเดียวกัน องคความรูและ
เทคโนโลยีดานวิทยาการสืบพันธุในสัตว จึงเปนวิธีหนึ่งที่เขามามีบทบาทดานการอนุรักษและการขยายพันธุ
สัตวที่หายากหรือใกลที่จะสูญพันธุ 
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว ไดเปดรับนักศึกษาเขาศึกษา
ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2546 มีบัณฑิตจบการศึกษาทั้งสิ้น 12 คน มีผลงานวิจัยตีพิมพมากกวา 
20 เร่ือง  เพ่ือใหหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว มีความพรอมในการที่จะ
ดําเนินการเสริมสรางความรูความสามารถของผูเขาศึกษาในการบูรณาการองคความรูวิชาการดานสืบพันธุสัตว 
ใหเปนผูมีความสามารถในการวิเคราะห วิจัย สามารถถายทอดองคความรู และนําผลงานทางวิชาการไป
ประยุกตใชในวิชาชีพใหเหมาะสมกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน จึงได
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบนั 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายที่จะพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ เปนศูนยกลางของแหลง

ความรูและขอมูลการวิจัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญและวิธีการวิจัยหาความรู
เพ่ิมเติมไดในอนาคต คณะสัตวแพทยศาสตร ไดกําหนดพันธกิจที่สอดคลองกับการพัฒนาคน พัฒนางานของ
มหาวิทยาลัยเชนกัน การเรียนการสอนในหลักสูตรน้ี ชวยสนับสนุนพันธกิจของสถาบันทําใหมีความกาวหนา 
และเกิดความรอบรูในสาขา สามารถเชื่อมโยงความรูและการประยุกตใชพัฒนาประเทศได 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กบัหลักสูตรอืน่ ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

มีรายวิชาในหลักสูตร 1 รายวิชา (363 701 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาบัณฑิต Biochemistry for 
Graduate Students) ที่เปดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

 

หมวดที�  2.  ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถปุระสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มุง
ผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในเชิงลึกหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชา วิทยาการสืบพันธุสัตว เพื่อให
เปนผูมีความสามารถในการวิเคราะห วิจัย และถายทอดผลงานทางวิชาการไปประยุกตใชในวิชาชีพให
เหมาะสมกับสภาพการณ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะ
ผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

1.2 วัตถุประสงค 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มี

วัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัตดิังนี้ 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว 

และสามารถประยุกตความรูในการทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได 
(2) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะกอใหเกิดการพัฒนาความรูใหม

หรือวิธีปฏิบตัิงานใหมๆในสาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว 
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม ที่จะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมี
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การประพฤติปฏิบัตตินอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(5) สามารถแนะนําและถายทอดความรูดานการสืบพันธุสัตวแกบุคคลทั่วไป 

2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 
  ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
 การพัฒนาการเรียนการสอน  1. สงเสริมการเรียนการสอนที่เนน 

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 
2. สงเสริมการใชภาษาอังกฤษและ
พัฒนาทักษะดานการอาน การ
เขียนการพูด และการฟง 
3. สงเสริมการวิเคราะหบทความ
วารสารหรืองานวิจัยที่ชวยพัฒนา
ทักษะในดานการคิดวิเคราะห 

1. มีจํานวนชั่วโมงหรือหัวขอการ
เรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเป น
ศูนยกลาง 
2. มีรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
เปนภ าษาอังกฤษหรือมีการใ ช
เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ที่ เ ป น
ภาษาอังกฤษ 
3. มีรายวิชาสัมมนา ที่กําหนดให
นักศึ ก ษามี ก ารศึ กษาค นคว า
เอกสารทางวิชาการ และมีการ
นําเสนอผลการคนค วาหนาชั้ น
เรียน 

 การพัฒนานักศึกษา  1. สงเสริมนักศึกษาใหมีความเปน
ผูนําและผูรวมงานที่ดี  มีมนุษย
สัมพันธ 
2. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม
จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
3. ส งเสริ มนักศึ กษาใหมี การ
นําเสนอผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. จํานวนกิจกรรมหรือรูปแบบการ
เรียนการสอนที่สงเสริมนักศึกษาให
มีความเปนผูนําและผูรวมงานที่ดี 
มีมนุษยสัมพันธ 
2. จํานวนกิจกรรมหรือรูปแบบการ
เรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษา
มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และ
จริยธรรม 
3. จํานวนผลงานที่นําเสนอในงาน
ประชุม วิ ชาการหรือตี พิมพ ใ น
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 

หมวดที�  3.  ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 
2 ขอ 7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดรูอน 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 ไมมี  
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2.  การดําเนินการหลกัสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

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

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

หมวดที่ 5 ขอ 26.2 หรือเปนไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม และ 
(2) ผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก1มีวุฒิการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือวิทยา

ศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวของกับการปศุสัตว สัตวเลี้ยง ชีววิทยา และตอง เปนผูที่เคยทํางานวิจัยและมี
ผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีกรรมการ ภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ 
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา นั้นมาแลวไมนอยกวา 1 เรื่อง  และมีประสบการณการทํางานในสาขาที่
เก่ียวของไมนอยกวา 1 ป 

(3) ผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 มีวุฒิการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีวุฒิ
การศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เก่ียวของกับการปศุสัตว สัตวเลี้ยง ชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ตามดุลย
พินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

(4) ในกรณีนอกเหนือจากขางตน ใหขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.3 ปญหาของนกัศึกษาแรกเขา 

 นักศึกษาที่เขาศึกษามีพื้นฐานการเรียนรูในหลักสูตรแตกตางกัน รวมทั้งทักษะและความสามารถการ
ใชภาษาอังกฤษ และนักศึกษาบางสวนที่เขามาใหมยังไมมีโจทยวิจัย 

2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
     1. ใหคําปรึกษาในดานการลงทะเบียนเพ่ิมเติมในรายวิชาที่สงเสริมทักษะ และพ้ืนฐานการเรียนรู 
     2. จดัอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นแกนักศึกษา ทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา 
     3. จดัใหมีการนําเสนอความกาวหนาของการเรียน การทําวิจัยวิทยานิพนธ เพื่อพบปะพูดคุยระหวาง   
         นักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอ 

          4  มีระบบทบทวนความรูแกนักศึกษาในหัวขอที่นักศึกษาไมเขาใจ รวมทั้งระบบการเสริมสรางความรู  
              ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง 
    2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูสาํเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศกึษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ก1 ก2 ก1 ก2 ก1 ก2 ก1 ก2 ก1 ก2 

ปที่ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ปที ่2 - - 5 5 5 5 5 5 5 5 

รวม (แตละแผน) 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 
รวมทั้งหลักสูตร 10 20 20 20 20 

คาดวาจะสําเร็จการศกึษา - 10 10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 

ประมาณการรายรบั 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบประมาณแผนดิน 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

คาธรรมเนียมการศึกษา 250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
รวมรายรบั 350,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

 
ประมาณการรายจาย 

ปงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

หมวดคาตอบแทนและวัสด ุ      
- คาตอบแทน (บาท/ป) 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
- คาใชสอย (บาท-ป) 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
- คาวัสดุ (บาท/ป) 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

รวมรายจาย 280,000 560,000 560,000 560,000 560,000 
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร =  84,000 บาท 

2.7 ระบบการศกึษา 
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 22/2552) เร่ือง การเทียบโอน

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเปนไปตามระเบียบ/หรือประกาศฯที่
จะปรับปรุงใหม 
3   หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก1                     รวมตลอดหลักสูตร  37  หนวยกิต 
แผน ก แบบ ก2                     รวมตลอดหลักสูตร  37  หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร     
  จํานวนหนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2  
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 37 37  

1)  หมวดวิชาบังคับ 5 (ไมนับหนวยกิต) 16  
2)  หมวดวิชาเลือก - 9  
3)  วิชาวิทยานิพนธ 37 12  
4)  วิชาการศึกษาอิสระ - -  
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  3.1.3  รายวิชา 
3.1.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
3.1.3.1.1 หมวดวิชาบังคับ 
นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตวแผน ก  แบบ ก 

1 จะตองลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ โดยไมคดิหนวยกิต และคาคะแนน 
  363 701 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาบัณฑิต    3 (3-0-6) 
    Biochemistry  for  Graduate Students 
  715 891  สัมมนาทางวิทยาการสืบพันธุสัตว 1   1 (1-0-3) 
       Seminar in Theriogenology I 
  715 892 สัมมนาทางวิทยาการสืบพันธุสัตว  2   1 (1-0-3) 
        Seminar  in Theriogenology  II 

3.1.3.1.2 หมวดวิชาเลือก 
                       - 
3.1.3.1.3 วิชาวิทยานิพนธ 

715 898  วิทยานิพนธ     37 หนวยกิต 
       Thesis  
3.1.3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
3.1.3.2.1 หมวดวิชาบังคับ      16 หนวยกิต 

  363 701 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาบัณฑิต    3 (3-0-6) 
    Biochemistry  for  Graduate Students 

715 700 วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง   3 (3-0-6) 
    Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 

715 740   เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง   2 (1-3- 3) 
  Advanced Techniques in Theriogenology   

715 741 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว   3 (3-0-6) 
  Biotechnology in Animal Reproduction 

  715 752 โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว    3 (3-0-6) 
    Reproductive Diseases in Farm Animals 

715 891  สัมมนาวิทยาการสืบพันธุสัตว 1      1 (1-0-3) 
       Seminar in Theriogenology I 

  715 892 สัมมนาวิทยาการสืบพันธุสัตว 2              1 (1-0-3) 
        Seminar  in Theriogenology  II 

3.1.3.2.2 หมวดวิชาเลือก    ไมนอยกวา 9  หนวยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตวแผน ก แบบ ก 2 

ตองเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังตอไปไมนอยกวา 9 หนวยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาอื่นๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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  710 701  สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย     3 (2-3-5) 
    Statistics for Veterinary Research 
  710 721  การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร   2 (2-0-4) 
    Experimental Design in Veterinary Medicine 

715 730 การสืบพันธุในโคและกระบือข้ันสูง    3 (3-0-6) 
     Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 

715 731 การสืบพันธุในสุกรขั้นสูง     3 (3-0-6) 
  Advanced Reproduction in Swine 

715 732 การสืบพันธุในแพะและแกะขั้นสูง    2 (2-0-4) 
  Advanced Reproduction in Goat and Sheep 
715 733 การสืบพันธุในมาขั้นสูง     3 (3-0-6) 
  Advanced Reproduction in Horse 
715 734 การสืบพันธุในสัตวเล้ียงข้ันสูง    3 (3-0-6) 
  Advanced Reproduction in Companion Animal 

  715 750  การจัดการสุขภาพฝูงโคนม    3 (3-0-6) 
 Dairy Cattle Herd Health Management 

  715 751 การจัดการสุขภาพฝูงสุกร     3 (3-0-6) 
 Swine Herd Health Management 

  715 894  ปญหาพิเศษทางวิทยาการสืบพันธุสัตว   3 (0-9-4) 
    Special Problems in Theriogenology 

3.1.3.2.3 วิชาวิทยานิพนธ 
  715 899  วิทยานิพนธ      12  หนวยกิต 
        Thesis 

คําอธบิายระบบรหัสวิชา 
กําหนดรหัสวิชาเปนตัวเลข 6 ตัว ดังน้ี 715 XXX  

ตัวเลข 3 ตัวแรก   หมายถึงภาควิชา 
715  หมายถึงภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ 
710  หมายถึงรหัสวิชากลาง ฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร 
ตัวเลขตัวที่ 4        หมายถึงระดับของวิชา 
7 และ 8   หมายถึงวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวเลขตัวที่ 5        หมายถึงหมวดวิชายอย  

0  หมายถึงหมวดวิชาฮอรโมน 
3  หมายถึงหมวดวิชาการสืบพันธุสัตว 
4  หมายถึงหมวดวิชาเทคนิคและเทคโนโลยี 
5  หมายถึงหมวดวิชาการจัดการสุขภาพสัตว 
  และหมวดวิชาโรคและพยาธิวิทยา 
9 หมายถึงหมวดวิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ และ วิทยานิพนธ 

ตัวเลขตัวที่ 6  หมายถึงลําดับที่ของวิชาในแตละหมวด 
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3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 

   ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

 แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
 363 701 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 

Biochemistry  for  Graduate Students 
3(3-0-6)  

ไมนับหนวยกิต 
3Z3-0-6)  

 715 740   เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง 
Advanced Techniques in Theriogenology   

- 2(1-3-3)  

 715 891 สัมมนาทางวิทยาการสืบพันธุสัตว 1  
Seminar in Theriogenology I 

1(1-0-2)  
ไมนับหนวยกิต 

1(1-0-3)  

 715 700 วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง  
Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 

- 3(3-0-6)  

 71x xxx  วิชาเลือก 
Elective Course (s) 

- 3 

 715 898 วิทยานิพนธ 
Thesis  

9 - 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 9 12 
 
 ปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
715 741 

 
เทคโนโลยีชวีภาพทางการสืบพันธุสัตว 
Biotechnology in Animal Reproduction 

- 3(3-0-6)  
 

715 752 โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว 
Reproductive Diseases in Farm Animals 

- 3(3-0-6)  

71x xxx วิชาเลือก 
Elective Course (s) 

- 3 

715 892 
 

สัมมนาทางวิทยาการสืบพันธุสัตว 2 
Seminar in Theriogenology II 

1(1-0-3)  
ไมนับหนวยกิต 

1(1-0-3)  

715 898 วิทยานิพนธ 
Thesis  

9 - 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 18 22 
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 ปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

 แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
 71x xxx วิชาเลือก 

Elective Course (s) 
- 3 

 715 898 วิทยานิพนธ 
Thesis  

10 - 

 715 899 วิทยานิพนธ 
Thesis  

- 6 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 9 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 28 31 
 ปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

 แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
 715 898 วิทยานิพนธ 

Thesis  
9 - 

 715 899 วิทยานิพนธ 
Thesis  

- 6 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 6 
  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 37 37 

3.1.5 คําอธบิายรายวิชา 
       363 701 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาบัณฑิต    3 (3-0-6) 

 Biochemistry  for  Graduate Students 
 เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี 

 ศึกษาองคประกอบทางเคมีของเซลล โครงสรางทางเคมี และกระบวนการเมแทบอลิ 
  ซึมของชีวโมเลกุล อันไดแก คารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก วิตามิน  
  และฮอรโมน การสังเคราะหและการใชพลังงานภายในเซลล การควบคุมเมแทบอลิซึม และ 
  ชีวเคมีของเน้ือเยื่อ นอกจากนี้นักศึกษาตองคนควาดวยตนเอง ในหัวขอที่ไดรับมอบ 

  This course deals with chemical compositions of cells, chemical  
 structures and metabolism of biomolecules such as carbohydrates, lipids, 

 proteins, amino acids, nucleic acids, vitamins and hormones, energy yielding 
 processes, control of metabolism and biochemistry of tissues. In addition, 
 students have to do self-directed studies on assigned topics. 



  แบบ มคอ. 2 

11 
 

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

  การใชสถิติเพ่ือบรรยายขอมูลในทางสัตวแพทยศาสตร การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
 เพ่ือการวางแผนวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสัตวแพทยศาสตรที่ตัวแปรมีลักษณะ
 ตอเน่ือง    การหาสัมพันธแบบเสนตรงระหวางขอมูลในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร การ
 วิเคราะหขอมูลทางสัตวแพทยศาสตรที่ตัวแปรมีลักษณะไมตอเนื่อง การวิเคราะหขอมูลทาง
 สัตวแพทยศาสตรเมื่อตัวแปรไมมีการกระจายแบบปกติ การวิเคราะหขอมูลที่ขาดความเปน
 อิสระ การวิเคราะหโอกาสอยูรอดของสัตว การสาธิตวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใช
 ทางสัตวแพทยศาสตร 

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

       710 721  การออกเเบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร   2(2-0-4) 
  Experimental Design in Veterinary Medicine 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

 ความหมายของการทดลอง หนวยตัวอยาง การสุมตัวอยาง การออกแบบการ
 ทดลองแบบสุมสมบูรณในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร การทดลองแบบตารางสาน  ปจจัย
 แทรกซอนในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร  การออกแบบการทดลองแบบมีบล็อค  แบบ
 ลาตินสแควร แบบแยกขั้นตอน การออกแบบการทดลองแบบขามกลุมเพื่อการทดสอบ
 ประสิทธิภาพการรักษา การออกแบบการทดลองแบบจับคูเพื่อควบคุมปจจัยแทรกซอน และ
 การออกแบบการทดลองแบบเก็บขอมูลซ้ําซอนในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร 
  Definition of experiments, experimental units, sampling, completly 
 randomized design in veterinary research, factorial design, analysis of 
 covariance in veterinary research, randomized complete block design, latin 
 square design, split plot design, cross-over design for treatment evaluation, 
 matched pair design for controlling confounding factors, and repeated 
 measurement design in veterinary research. 
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       715 700 วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง   3(3-0-6) 
  Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
 ตอมไรทอ ชนิดของฮอรโมนและสารกระตุนการเจริญที่เกี่ยวของกับระบบสืบพันธุ 

 โครงสรางและกลไกการทํางานในระดับเซลล การควบคุมการสังเคราะหและการหลั่งในระดั
 บเซลล  การใชฮอรโมนเพื่อการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติในระบบสืบพันธุ การใช
 ฮอรโมนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ 

   Endocrine glands, types of hormones and growth factors involved in 
 reproductive system, structure and cellular mechanism of hormone action, 
 cellular regulation of hormone synthesis and secretion, applications of 
 hormones for diagnostic and therapeutic of reproductive disorders, 
 applications of hormones to improve production and reproductive efficiency. 

 
       715 730 การสืบพันธุในโคและกระบือขั้นสูง   3(3-0-6) 
  Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
 วิทยาตอมไรทอในระบบสืบพันธุของโคและกระบือ การโตเต็มวัย การปฏิสนธิ การ

 ตั้งทอง การคลอดและภาวะหลังคลอด ความไมสมบูรณพันธุ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
 สืบพันธุของโคและกระบือ 

 Reproductive endocrinology of cattle and buffalo, puberty, 
 fertilization, pregnancy and gestation, parturition and postpartum, infertility 
 and fertility improvement of cattle and buffalo. 

       715 731 การสืบพันธุในสุกรขั้นสูง     3(3-0-6) 
   Advanced Reproduction in Swine 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
 วัฏจักรการสืบพันธุของสุกร  สาเหตุและปจจัยของปญหาความไมสมบูรณพันธุใน

 สุกรเพศผูและสุกรเพศเมีย  การปองกันและแกไขปญหาความไมสมบูรณพันธุในสุกร  การ
 เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุในสุกร 

 Reproductive cycle of swine, causes and factors affecting swine 
 infertility problems, prevention and treatment of swine infertility problems, 
 swine reproductive efficiency improvement. 
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       715 732 การสืบพันธุในแพะและแกะขั้นสูง    2(2-0-4) 
 Advanced Reproduction in Goat and Sheep 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

 วัฏจักรการสืบพันธุของแพะและแกะ  สาเหตุและปจจัยของปญหาความไมสมบูรณ
 พันธุในแพะและแกะเพศผูและเพศเมีย  การปองกันและแกไขปญหาความไมสมบูรณพันธุใน
 แพะและแกะ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุในแพะและแกะ   

 Reproductive cycle of goat and sheep, causes and factors affecting the 
 goat and sheep infertility problems, prevention and treatment of the goat 
 and sheep infertility problems, reproductive efficiency improvement of goat 
 and sheep. 

       715 733 การสืบพันธุในมาขั้นสูง     3(3-0-6) 
  Advanced Reproduction in Horse 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
 วัฏจักรการสืบพันธุของมา  สาเหตุและปจจัยของปญหาความไมสมบูรณพันธุในมา

 เพศผูและมาเพศเมีย  การปองกันและแกไขปญหาความไมสมบูรณพันธุในมา  การเพิ่ม
 ประสิทธิภาพการสืบพันธุในมา 

 Reproductive cycle of horses, causes and factors affecting the horse 
 infertility problems, prevention and treatment of the horse infertility 
 problems, reproductive efficiency improvement of horses. 

 
       715 734 การสืบพันธุในสัตวเล้ียงข้ันสูง    3(3-0-6) 
  Advanced Reproduction in Companion Animal 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
 วัฏจักรการสืบพันธุของสัตวเล้ียง  สาเหตุและปจจัยของปญหาความไมสมบูรณพันธุ

 ในสัตวเลี้ยงเพศผูและสัตวเล้ียงเพศเมีย  การปองกันและแกไขปญหาความไมสมบูรณพันธุใน
 สัตวเล้ียง  การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุของสัตวเล้ียง   
  Reproductive cycle of companion animals, causes and factors affecting 
 companion animal infertility problems, prevention and treatment of the 
 companion animal infertility problems, companion animal reproductive 
 efficiency improvement. 
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       715 740 เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง   2(1-3- 3) 
   Advanced Techniques in Theriogenology   

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยอวัยวะในระบบสืบพันธุ การประเมินคุณภาพและเก็บรักษา

 น้ําเช้ือ การเก็บและการยายฝากตัวออน การเจาะเก็บเซลลไขการตรวจวัดระดับฮอรโมน     
 เทคนิคระดับโมเลกุลทางวิทยาการสืบพันธุสัตว 

 Examination and diagnostic techniques for reproductive organs, 
 evaluation and storage of semen, embryo collection and transfer, oocyte 
 collection,  hormone detection, molecular techniques in theriogenology. 

       715 741 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว   3(3-0-6) 
  Biotechnology in Animal Reproduction 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
 การควบคุมกระบวนการสืบพันธุสัตว  เทคโนโลยีตัวออน  เทคโนโลยีเซลลสืบพันธุ 

 เทคโนโลยีการยายฝากนิวเคลียส  เทคโนโลยีสัตวปรับแตงพันธุกรรม 
 Manipulation of the animal reproductive processes, embryo 

 technology, semen technology, nuclear transfer and transgenic animal 
 technology. 

       715 750 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม    3(3-0-6) 
  Dairy Cattle Herd Health Management 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

 การจัดการระดับฝูงในโคนม ดานสุขภาพ โรงเรือน โภชนาการ และการสืบพันธุ การ
 เก็บขอมูลและการใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุและการ
 ผลิต 

 Dairy cattle management of health, housing, nutrition, and 
 reproduction,  data collection for application of computer to increase 
 reproductive performance and production. 

       715 751 การจัดการสุขภาพฝูงสุกร    3(3-0-6) 
  Swine Herd Health Management 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

 การจัดการสุกรในระดับฝูง ดานสุขภาพ โภชนาการ โรงเรือน และการสืบพันธุ การ
 เก็บขอมูลและการใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุและการ
 ผลิต 

 Swine management of health, nutrition, housing, and reproduction, 
 data collection and application of computer to increase reproductive 
 performance and production. 
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       715 752 โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว    3(3-0-6) 
  Reproductive Diseases in Farm Animals 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

 โรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุของปศุสัตวจากสาเหตุตางๆ  ชนิดของโรค อาการและ
 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยา  การวินิจฉัย  การรักษาและการควบคุมปองกันโรค 

 Diseases affecting reproductive performance in farm animals; etiology, 
 clinical symtoms, pathophysiologal changes, diagnosis, treatment and 
 prevention. 

       715 891 สัมมนาทางวิทยาการสืบพันธุสัตว 1   1 (1-0-3) 
  Seminar in Theriogenology I 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
 การสังเคราะหรายงานเชิงวิทยาศาสตรจากการทบทวนบทความวิจัยหรือบทความ

 วิชาการ  ทางสาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว 
 Synthesis of a scientific report by reviewing research articles in 

 theriogenology. 

      715  892  สัมมนาทางวิทยาการสืบพันธุสัตว 2     1 (1-0-3) 
  Seminar in Theriogenology  II 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
 การสังเคราะหรายงานเชิงวิทยาศาสตรจากการทบทวนบทความวิจัยบทความ

 วิชาการทางสาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว เพื่อนําไปสูการทําวิทยานิพนธหรือรายงาน
 ความกาวหนาของวิทยานิพนธ 

   Synthesis of a scientific report by reviewing research articles in 
 theriogenology leading to the developing of the thesis  or  report the progress 
 of thesis work. 

       715 894 ปญหาพิเศษทางวิทยาการสืบพันธุสัตว   3(0-9-4) 
  Special Problems in Theriogenology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ตองไดรับอนุญาตจากภาควิชากอน  

 การทดลองหรือการวิเคราะหขอมูลในหัวขอทางสาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว     
และนําเสนอขอมูลในรูปแบบของรายงานเชิงวิทยาศาสตร 
 Experimentation of a specific topic or data analysis in theriogenology 

 and presentation of the results in terms of a scientific report. 
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       715 898 วิทยานิพนธ      37  หนวยกิต 
  Thesis 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

 กระบวนการวิจัย การทดลอง การเขียนรายงานวิจัยในปญหาเฉพาะทางดาน
 วิทยาการสืบพันธุที่กําหนดให 

   Research process conducting on experiment preparation research  
  thesis on the given topic in theriogenology. 

       715 899  วิทยานิพนธ      12  หนวยกิต 
  Thesis 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ผานการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
 กระบวนการวิจัย การทดลอง การเขียนรายงานวิจัยในปญหาเฉพาะทางดาน

 วิทยาการสืบพันธุที่กําหนดให 
 Research process conducting on experiment preparation research 

 thesis on the given topic in theriogenology. 
3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวฒุิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  
ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ

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

2 นางสาวสุณีรัตน  เอี่ยมละมัย 340990040xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ.(เกียรตินิยม), F.R.V.C.S., 
Ph.D. (Veterinary 
Reproduction) 

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

4 นางสาวปณิสรา  คุณกิตต ิ 340990041xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (สูติศาสตร) 

5 นายศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร 319990040xxxx อาจารย สพ.บ., Ph.D. (Reproductive 
Physiology) 

หมายเหต ุ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวกที่ 2 
  
 3.2.2  อาจารยประจํา 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางกัลยา  เจือจันทร 345010065xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวปก)
2 นายคมกริช  พิมพภักด ี 340050025xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D.(Veterinary 

Toxicology) 
3 นายชูชาติ  กมลเลิศ 346030045xxxx รองศาสตราจารย น.บ., สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

4 นายถาวร  มิ่งสกุล 320090036xxxx รองศาสตราจารย กศ.บ., สศ.บ.,ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) 
5 นายนริศร  นางาม 334990067xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. ,ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร), ปร.ด.  
6 นางสาวบงกช  นพผล 345010139xxxx รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา), M.P.H., Ph.D. 

(Veterinary Medicine) 
7 นายบัณฑิตย  เต็งเจริญกุล 34099002xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Vet. 

Embryology) 
8 นายประสาน  ตังควัฒนา 334990018xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ.,  Ph.D. (Bioscience) 
9 นายปรีณัน  จิตะสมบัติ 310200186xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (ศัลยศาสตร) 
10 นางสาวฟานาน  สุขสวัสดิ ์ 360100042xxxx รองศาสตราจารย 

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

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

12 นายสมบูรณ  แสงมณีเดช 370990001xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

13 นายสุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ 340990071xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

14 นางสาวสุณีรัตน  เอี่ยมละมัย 340990040xxxx รองศาสตราจารย 
 

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

15 นางสาวอารินี ชัชวาลชลธีระ 310090285xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. 
16 นายกรวุธ พันธุอารีวัฒนา 370970008xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. , Ph.D. (Veterinary 

Toxicology) 
17 นางสาวกชกร ดิเรกศลิป 341990055xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., (เกียรตินิยม), M.S., 

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

(Epidemiology) 
19 นายคณิต ชูคันหอม 344030062xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Medicine) 
20 นางจารุวรรณ  คําพา 330990072xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), M.Sc., Ph.D. 

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

(Reproduction) 
22 นายชัยวัฒน จรัสแสง 346060009xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุสัตว) 
23 นายไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล 340040045xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Large Animal Clinical 

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

(ศัลยศาสตร) 
25 นางสาวนภัทร  ทองสรอย 310020148xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
26 นายนฤพนธ  คําพา 358010015xxxx ผูชวยศาสตราจารย 

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

27 นายประพันธศักดิ์   ฉวีราช 346990006xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Public 
Health) 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

            คุณวุฒิ 

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

29 นายประวิทย บุตรอุดม 341010100xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. 
30 นายพงษธร สุวรรณธาดา 344990020xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.บ. 
31 นางพัชนี  ศรีงาม 342050002xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา) 
32 นางพิมชนก สุวรรณธาดา 341010147xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
33 นายพิสิทธิ์ สุวรรณโชต ิ 335080075xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Physiology) 
34 นายพีระพล สขุอวน 333030054xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Vet. Anatomy.) 
35 นายไพรัตน ศรแผลง 345100004xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตวศาสตร) 
36 นางราณี  ซิงห 340990011xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
37 นางสาววราภรณ  ศุกลพงศ 330990066xxxx ผูชวยศาสตราจารย วท.บ., วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน) 
38 นายวีรพล ทวีนันท 345120007xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Vet. 

Parasitology) 
39 นายสาธร  พรตระกูลพพิัฒน 310170042xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. Dr. med. vet (Swine 

Diseases) 
40 นายสายใจ  กองเพชร 344050042xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
41 นางสาวสุปราณ ี จิตรเพียร 545019001xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
42 นายสมโภชน  วีระกุล 334990057xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Aquatic Medicine) 
43 นายสรรเพชญ อังกิติตระกลู 340990000xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (สัตวแพทยสาธารณสุข), 

ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร) 
44 นายสราวุธ  ศรีงาม 315060019xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
45 นางสิริขจร  ตังควัฒนา 340990040xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตว

แพทย), ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 
46 นายสุชาติ  วัฒนชัย 322060013xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.(เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา) 
47 นายสุวิทย  อุปสัย 344990030xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
48 นายสุรสิทธิ์  อวนพรมมา 340010036xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตว

แพทย) 
49 นายเสร ี แข็งแอ 340050057xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
50 นางสาวอารยาพร  มคธเพศ 330990151xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
51 นายเอกชัย   ภัทรพันธวิเชียร 370970004xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
52 นางสาวจรีรัตน  เอี่ยมสะอาด 360990061xxxx อาจารย วท.บ., วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
53 นางสาวทรรศิดา  พลอยงาม 311040080xxxx อาจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. (Molecular 

Veterinary Biosciences) 
54 นายธนาคาร  นะศรี 340040013xxxx อาจารย สพ.บ., M.S. (Animal Pathology) 
55 นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน 335990016xxxx อาจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. 

(ศัลยศาสตร) 
56 นายธวัชชัย  โพธิ์เฮือง 344060114xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวปก), 

ปร.ด. (อายุรศาสตรสัตว51แพทย) 
57 นางนุสรา  สุวรรณโชติ 341010138xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (ชีวเคมี) 
58 นางสาวน้ําฟา  เพื่องบุญ 332010002xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวแพทย) 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

            คุณวุฒิ 

59 นางสาวปาณิสรา  คุณกิตต ิ 340990041xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุ) 
60 นายปยวัฒน   สายพันธ 534999002xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม., ปร.ด. (สัตวแพทย

สาธารณสุข) 
61 นางสาวศริญญา  ฤกษอยูสุข 362010000xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวแพทย) 
62 นายศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร 319990040xxxx อาจารย 

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

63 นางสาวสุพรรณิกา  พุทธชาล ี 336010031xxxx อาจารย สพ.บ.ม วท.ม. (คลินิกศึกษาทางสัตว
แพทย) 

64 นายสุวลักษณ  ศรีสุภา  330210067xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุสัตว) 
65 นายอรัญ  จันทรลุน 340050097xxxx อาจารย สพ.บ., M.Sc., Ph.D. (Ruminant 

Medicine) 
 

 
3.2.3 อาจารยพิเศษ  

ที่ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ หนวยงานที่สังกัด 
1 นายมงคล  เตชะกําพ ุ ศาสตราจารย สพ.บ., Doctorat de 

3e cycle 
(Reproductive 
Physiology) 

คณะสัตวแพทยศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2 นายปราจีน  วีรกุล รองศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. 
(Theriogenology) 

ขาราชการบาํนาญ 

3 นายวีระศักดิ์ วงศศรีแกว รองศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Animal 
Science) 

ขาราชการบาํนาญ 

4 นายสุวิชัย  โรจนเสถียร รองศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. 
(Veterinarmedicine 
Doktorsexamen 
Amnet Obstetrik 
och Gynekologi) 

คณะสัตวแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5 นายทวีวัฒน  ทัศนวัฒน ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. 
(Physiology of 
Lactation) 

คณะสัตวแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6 นายสาทิส  ผลภาค นายสัตวแพทย 8 วช. สพ.บ., Ph.D. (Dairy 
Health) 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตว
แพทยภาตะวันออกเฉียงเหนือ
(ตอนบน)  กรมปศุสัตว 

 
4  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) (ถาม)ี 

               ไมมี 
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     5   ขอกําหนดเกี่ยวกบัการทําวิทยานพินธและการศกึษาอิสระ 
            5.1  คําอธิบายโดยยอ 

การทําวิจัยวิทยานิพนธเก่ียวกับสาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว โดยใหมีการดําเนินการ  การเสนอเคา
โครงวิทยานิพนธ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
การเรียบเรียงผลการวิจัย ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ
ในวารสารหรือเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ฯลฯ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
5.2.1  มีความรูและทักษะดานการวิจัย ไดแก การสืบคนขอมูล การจัดทําโครงรางงานวิจัย 
การนําเสนอโครงรางงานวิจัย การดําเนินการวิจัย การนําเสนอความกาวหนางานวิจัย การ
วิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ การตีพิมพเผยแพร
งานวิจัยในวารสารวิชาการและหรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
5.2.2  มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตอสื่อสาร การ
จัดเตรียมสื่อเพ่ือการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ 
5.2.3  มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทําวิจัย และ
การทํางานเปนทีม  

5.3  ชวงเวลา 
               หลักสูตรแผน ก แบบ ก1  เรมตั้งแตภาคการศึกษาที ่1 ชั้นปที่ 1 

                หลักสูตรแผน ก แบบ ก2  เร่ิมตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2 
5.4  จํานวนหนวยกิต 

                หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 37 หนวยกิต 
                หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 12 หนวยกิต 

5.5  การเตรียมการ 
 มีการแตงตั้งประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนตางๆ พรอมจัดทําคูมือรายวิชา 
มีการชี้แจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษา แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงรางงานวิจัย วิธีการ
เขียนรายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมสื่อหรือเครื่องมือที่ใชในการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ มีกระบวนการ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ การประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธ 
ตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ของประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 72/2548 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลวิทยานิพนธดวยการ ตรวจอานประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษา

ดวยวิธีการสอบปากเปลาและการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
เปนผูสอบ โดยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 71/2548 เร่ือง แนวทางการประเมินผลการสอบ
วิทยานิพนธและการสอบรายงานการศึกษาอิสระ รวมกับการประเมินผลงานตีพิมพเผยแพรโดยเปนไปตาม 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 66/2550 เรื่อง การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ เพื่อ
การสําเร็จการศึกษา 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรอืกิจกรรมการดําเนินการ 

1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะห - บัณฑิตมีความสามารถพิเศษในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค โดยทางหลักสูตรมุงเนนใหนักศึกษาไดใช
ความคิดวิเคราะหอยางตอเนื่องในปญหาที่เกิดใน
ปจจุ บันและนํ าสูก ารทํา โค รงงานวิจั ย ที่นํ าม า
ประกอบการดําเนินงานวิจัย 

2. ความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- บัณทิตมีทักษะทาง IT ในระดับสูง โดยทาง
หลักสูตรจัดหา เครื่ องคอมพิว เตอรจัดบริกา ร 
wireless internet ตามจุดตางๆของคณะฯ และ
สงเสริมใหนักศึกษาไดเขาอบรมเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะในการ ใชคอมพิวเ ตอร และเทคโน โลยี
สารสน เทศในโคร งการที่ จัดอบ รมของสํานั ก
นวัตกรรม 

3. ความสามารถดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ - บัณฑิตมีความสามารถพิเศษในการใชภาษาอังกฤษ
ในการนําเสนอผลงานวิชาการ ได ในระดับดี โดย
หลักสูตรสงเสริมใหมีการใชภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนในรายวิชาที่กําหนดและนักศึกษาไดฝกการ
เขี ยนบทความทางวิ ช าการหรื อนํ า เสนอเป น
ภาษาอังกฤษ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาการ 
(2) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น ยอมรับการตรวจสอบ และมีสัมมาคารวะ 
(3) มีจิตสาธารณะ มีความรัก ภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 
(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย วิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระ 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 
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2.2 ความรู 
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งในศาสตรทางวิชาการสาขาวิทยาการสืบพันธุสัตว 
(2) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงผลงานวิจัยที่มีผลตอความรู

ใหมและการปฏิบัติงานในสาขา 
(3) มีความรูความเขาใจและสามารถใหคําแนะนําในดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตว

และการสืบพันธุ 
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย วิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระ 
(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) สามารถวางแผน และคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาดานการ

สืบพันธุและผลกระทบตอการผลิตสัตว 
(2) สามารถสืบคน ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงานทางวิชาการสืบพันธุไดอยางเหมาะสม 
(3) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการไดอยางลึกซ้ึง โดยการพัฒนาความรู

ใหมและประยุกตวิธีปฏิบตัิใหม 
(4) สามารถพัฒนาวิธีการทํางานและการแกไขปญหาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม 

และสอดคลองกับสถานการณทีเปลี่ยนแปลงไป 
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการทํากรณีศึกษาหรือการเรียนรูจากสถานการณื
จริงและการอภิปรายกลุม 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําวิจัย วิทยานิพนธ 
การศึกษาอิสระ 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย 

วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 
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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) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  
(2) การจัดใหมีรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 
(3) 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 เพ่ือการประกอบวิชาการการสืบพันธุสัตว ไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะในการวเิคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 
(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning  
(3) การเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ  

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ  
(2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลิตผลงานการวิจัยเพ่ือนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร 

บทความ สื่อตาง  ๆ
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
 ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1 
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หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑในการใหระดบัคะแนน 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 

7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเปน ตางกลุม ตางชั้นป ตางคณะ 

แลวแตกรณี เพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหา

ใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และทบทวนเนื้อหา
โดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเน้ือหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 ทบทวนและวิเคราะหจากผลงานการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

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

3.2 นักศึกษาตองเสนอผลงานวิทยานิพนธในการประชุมวิชาการหรือสัมมนา และผลงานจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ  
และวารสารในประเทศตองไดรับการยอมรับโดย สกอ และอยูในฐานขอมูล TCI (Thai Citation 
Index Databases) ของ สกว  จึงยื่นขอจบการศึกษาได 

 
หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑ

ใหอาจารยใหมทุกคนตองขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการ
สอน  

1.3 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่งหรือ

หลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพี่เลี้ยง หรือ
ประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

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

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน
รวมกับคนอ่ืน 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 เร่ือง 
 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ซึ่งตองทําหนาที่ดังน้ี 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม

รายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ตามที่กําหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไป

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระที่มีความรูความสามารถตามหัวขอที่

นักศึกษาสนใจ และกํากับติดตามใหการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 
1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การ

สงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.7 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ

หลักสูตร 
1.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษา

ปจจุบัน 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คา
ครุภัณฑ คาใชจายในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการ 
หองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและที่เกี่ยวของทางดานสาขาวิชา สัตว
แพทยศาสตร ใหบริการดังน้ี 

1. หนังสือ 
 ภาษาไทย    จํานวน    862 รายการ 
 ภาษาตางประเทศ   จํานวน 1,042 รายการ 
2. วารสาร 
 ภาษาไทย    จํานวน 17 รายการ 
 ภาษาตางประเทศ   จํานวน 11 รายการ 
3. โสตทัศนวัสดุ                    จํานวน 2 รายการ 
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส                                จํานวน 3 รายการ 
5. 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 
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- Nature Online 
- Clinical infectious diseases ป 2004 
- LINK (Springer) 
- Cambridge Journals Online 
- H.W.Wilson [Uni-Net] 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธ (E-Thesis) 
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/งานวิจัย/วารสารของมหาวิทยาลัยขอนแกน

เทาน้ัน 
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ มหาวิทยาลัยของไทย 
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย Online TIAC 
- ฐานขอมูลบทคัดยอวิทยานิพนธ  การคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฐานขอมูลซีดี-รอม จํานวน 5 ฐานขอมูล 
- Agricola 
- CAB Abstracts 
- Life Science  
- Dissertation Abstracts On disc 
- Medline 

2.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในหองสมุดคณะ 
1. หนังสือ 
 ภาษาไทย    จํานวน  7,867 รายการ 
 ภาษาตางประเทศ   จํานวน 3,467 รายการ 
2. วารสาร 

ภาษาไทย                    จํานวน       21 รายการ 
ภาษาตางประเทศ   จํานวน       10 รายการ 

3. ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Database) จํานวน 5 ฐานขอมูล 
- ACM Digital Library 
- H.W.Wilson 
- ISI Web of Science 
- PUBMED 
- SciFinder 
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  จํานวน 3 ฐานขอมูล 
- Kluwer Online 
- Netlibrary 
- Grolier Online 
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) จํานวน 8ฐานขอมูล 
- ACS Publications 
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- Blackwell Journals Online 
- H.W.Wilson 
- Journals@Ovid 
- LINK (Springer) 
- ProQuest Medical Library 
- Science Direct 
- Wilson OmniFile 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธ (E-Thesis)   จํานวน 4 ฐานขอมูล 
- Dissertation Fulltext 
- Digital Dissertation 
- วิทยานิพนธไทย Online 
- วิทยานิพนธฉบับเต็ม 
ฐานขอมูลซีดี-รอม  จํานวน 6 ฐานขอมูล คือ 
- Agricola & CAB Abstract 
- Science Citation Index 
- Life Science 
- Dissertation Abstracts On disc[DAO] 
- Medline 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย  

4. อื่นๆ 
VDO 26 ชื่อ                                            จํานวน 37 มวน 
CD 86 ชื่อ                                      จํานวน 181 แผน 

2.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา 
 อุปกรณการสอนที่มีอยูแลว 

เครื่องช่ังนํ้าหนักสัตวใหญ    1 ชุด 
เครื่องวัดความเขมขนของน้ําเชื้อ   1 ชุด 
อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ    1 ชุด 
ถังเก็บไนโตรเจนเหลว    1 ชุด 
ถังเก็บไนโตรเจนเหลวและน้ําเชื้อ   1 ชุด 
หุนจําลองผสมเทียม พรอมอุปกรณ   1 ชุด 
ชุดเครื่องสองดูภายใน    1 ชุด 
เครื่องกระตุนการหลั่งน้ําเช้ือดวยไฟฟา  1 ชุด 
เครื่องกรองอาหารเล้ียงเช้ือ    1 ชุด 
เครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูง    1 ชุด 
ตูเพาะเลี้ยงทางการแพทย พรอมอุปกรณ  1 ชุด 
ตูแเชเข็งทางการแพทย    1 ชุด 
ตูปลอดเชื้อชนิดแผนกรอง      1 ชุด 
เครื่องทําตัวออนแชแข็ง    1 ชุด 
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ชุดตรวจอวัยวะสืบพันธุระบบคลื่นความถี่สูง 
ชนิดเคลื่อนยายได     1 ชุด 
กลองจุลทรรศนสเตอริโอ    3 ชุด 
เครื่องสองตรวจลําไสชนิดไฟเบอรออฟติค  1 ชุด 
เครื่องสองดูภายในชนิดโคงได   1 ชุด 

2.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารย 
และนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอน
แตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ที่จําเปน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
 สํานักวิทยบริการใหบริการยืมเอกสาร ตํารา หนังสือ วารสารที่เก่ียวของ และมีการจัดหาเพิ่มขึ้นทุกป 
ในการใชส่ือของอาจารยมีเจาหนาที่คอยใหบริการและประเมินความพอเพียงและความตองการในการใชสื่อ
ของอาจารย 
3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 
การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของ

กับการบริหารงานบุคคล  
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

 คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผลกอนเปดภาคการศึกษา ใหความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลการดํ าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค โดยการจัดใหมีการประชุมเปนระยะๆตามความเหมาะสม 

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
 หลักสูตรมีการเชิญอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานของรัฐ มาสอนหรือจัดอบรม เปนอาจารยที่ปรึกษารวมหรือ
กรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา  ใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้ง การพิจารณาแตงตั้ง
คณาจารยพิเศษตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเชิญอาจารยพิเศษตอง
วางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษา 
4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคณุสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง 
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่

เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตองสอดคลองกับภาระงานที่
รับผิดชอบ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ดํ าเนินการโดย การใหเขารับการฝกอบรมที่
สอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถใหบริการดานการสนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ การทํางานวิจัยรวมกับอาจารยการผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ทําหนังสือคูมือหองปฏิบัติการ 
คูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
5. การสนับสนุนและการใหคาํแนะนาํนักศกึษา 

5.1 การใหคําปรกึษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศกึษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพื่อทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเรียน โดยอาจารยหนึ่งคนตอนักศึกษา 5 คน และอาจารยตองกําหนด
ชั่วโมงใหคําปรึกษาแกนักศึกษา อยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษา
อยางทั่วถึง เชน การส่ือสารผานWebsite หรือ E-mail เปนตน และการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตามเกณฑมาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5.2 การอุทธรณของนกัศึกษา 
การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวกที่ 7) 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

การศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 
6.1 สํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิต 
6.2 การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 
6.3 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7. ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
        ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑการประเมินประจําป  12 
ตัวชี้วัดตามที่ สกอ. กําหนด และเปนไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ซึ่งดําเนินการทุกส้ินปการศึกษา ผานระบบออนไลน http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑการประเมิน
ประกอบดวย 8 องคประกอบ 27 ตัวชี้วดั   

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการ

เรียนแตละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 
(4) การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือ

กลุมรายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนรวมงาน 
ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ

จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 
2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใช

บัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

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

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ดําเนินการทุกส้ินปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มี
ขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและ
อาจารย โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวกที่ 1  แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
สําหรับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว 

●= ความรับผิดชอบหลัก  ○= ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู 

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื�อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

363 701 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาบัณฑิต   

Biochemistry  for  Graduate Students 
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

710 701 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย     

Statistics for Veterinary Research 
● ○ ○ ● ○  ● ● ○  ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

710 721 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร  

 Experimental Design in Veterinary Medicine 
● ○   ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 

715 700 วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง  

Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 
● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 730 การสืบพันธุในโคและกระบือขัน้สูง  

 Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 
● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 731 การสืบพันธุในสุกรขั้นสูง  

Advanced Reproduction in Swine 
● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 732 การสืบพันธุในแพะและแกะขัน้สูง  

Advanced Reproduction in Goat and Sheep 
● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 732 การสืบพันธุในแพะและแกะขั้นสูง  

Advanced Reproduction in Goat and Sheep 
● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 
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รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
 

ทกัษะทาง
ปญัญา 

ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื�อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

715 733 การสืบพันธุในมาขั้นสูง     
Advanced Reproduction in Horse ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 734 การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง    
Advanced Reproduction in Companion Animal ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 740 เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง   
Advanced Techniques in Theriogenology   

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 741 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว   
Biotechnology in Animal Reproduction ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 750 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม   
Dairy Cattle Herd Health Management ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 751 การจัดการสุขภาพฝูงสกุร     
Swine Herd Health Management ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 752 โรคระบบสืบพนัธุในปศุสัตว 
Reproductive Diseases in Farm Animals ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 891 สัมมนาทางวิทยาการสืบพันธุสัตว 1    
Seminar in Theriogenology I ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 892 สัมมนาทางวิทยาการสืบพันธุสัตว  2            
Seminar in Theriogenology  II ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 894 ปญหาพเิศษทางวิทยาการสืบพันธุสัตว   
 Special Problems in Theriogenology 

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

715 899 วิทยานิพนธ 
Thesis ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ●  
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ผลการเรียนรู 
 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาการ 
(2) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น ยอมรับการตรวจสอบ และมีสัมมาคารวะ 
(3) มีจิตสาธารณะ มีความรัก ภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

ดานความรู 
(1) มีความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งในศาสตรทางวิชาการสาขาวิทยาการสืบพันธุสัตว 
(2) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงผลงานวิจัยที่มีผลตอความรูใหมและการปฏิบัติงานในสาขา 
(3) มีความรูความเขาใจและสามารถใหคําแนะนําในดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตวและการสืบพันธุ 

ดานทักษะทางปญญา 
(1) สามารถวางแผน และคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาดานการสืบพันธุและผลกระทบตอการผลิตสัตว 
(2) สามารถสืบคน ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานทางวิชาการสืบพันธุไดอยางเหมาะสม 
(3) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการไดอยางลึกซ้ึง โดยการพัฒนาความรูใหมและประยุกตวิธีปฏิบัตใิหม 
(4) สามารถพัฒนาวิธีการทํางานและการแกไขปญหาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณทีเปลี่ยนแปลงไป 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) สามารถทํางานรวมเปนทีม เปนสมาชิกที่ดีของกลุม และมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค 
(2) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําและผูตามในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในกลุมปฏิบัติงาน 
(3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนและผูรวมงาน ตอวิชาชีพ ตอสังคม และตอประเทศชาติโดยสวนรวม 

ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถประยุกตใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
(2) สามารถวิเคราะห แปรผล และถายทอดขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
(3) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถคนควาขอมูลสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือการประกอบวิชาการการสืบพันธุสัตว ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวกที่ 2     ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
 
1. นาย มงคล โปรงเจริญ 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย ระดับ 9 
ประวัตกิารศึกษา 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2533 
ประกาศนียบัตรดานระบบสืบพันธุ (F.R.V.C.S.) SLU, Sweden   2535 

 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
1. มงคล โปรงเจริญ. 2540. การใชอัลตราซาวดตรวจระบบสืบพันธุในโค. ขอนแกนพิมพพัฒนา. ขอน

แกน.จํานวน 81 หนา 
งานวิจัย 
1. มงคล โปรงเจริญ. 2542. ผลของสารปองกันการเกิดผลึกน้ําแข็งในระดับตางๆ ตออัตราการ
เคลื่อนที่ของตัวอสุจิหลังละลายน้ําเชื้อแชแข็งสุนัข. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 9(1): 27-34. 
บทความทางวิชาการ 
1. มงคล โปรงเจริญ. 2540. การจัดการระบบสืบพันธุโคนมพันธุแท. วารสารแกนเกษตร. 25(4): 237-
246. 
2. มงคล โปรงเจริญ. 2542. โรคกีบในโคนมและสถานการณในประเทศไทย. วารสารแกนเกษตร 
27(1): 7-15. 
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 21ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
715 441 Vetrinary Gynecology and Andrology 
715 542 Artificial Insemination and Reproductive Technology 
715 543 Veterinary Obstetric  
715 55 Clinical Practice in Theriogenology I 
715 552 Clinical Practice in Theriogenology II 
715 655 Clinical Practice in Obstetric III 

     ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี) 
715 740   Advanced Techniques in Theriogenology   
    

2. นางสาวสุณีรัตน เอี่ยมละมัย 
ตําแหนงทางวิชาการ   รองศาสตราจารย ระดับ 9 
ประวัติการศึกษา 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2528 
ประกาศนียบัตร (F.R.V.C.S.) SLU, Sweden   พ.ศ. 2530 
Ph.D.(Reproduction)  SLU, Sweden   พ.ศ. 2534 
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ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
1. สุณีรัตน เอี่ยมละมัย. 2542. การผสมเทียมในโค. ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 196 หนา. 
2. สุณีรัตน เอี่ยมละมัย. 2542. การเปนสัดในโค. ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ คณะ

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 50 หนา.   
งานวิจัย 
1. ฉลอง วชิราภากร ณพงศพจน สุภาพ สุณีรัตน เอ่ียมละมัย อดิศักดิ์ สังขแกว และ สงัด ดํารงจิตร. 

2542. การศึกษาเบื้องตนของความสัมพันธระหวางคาคะแนนความสมบูรณของรูปราง
กับความหนาของไขมันบริเวณสันหลังและสะโพกที่วัดโดยอัลตราซาวดในโคนม. ภาค
นิทัศน: การประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร/สัตวแพทย "งาน 72 ป นวมิ
นทรมหาราช มิ่งขวัญเกษตรไทย"  เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 2. 8-12 ธันวาคม 2542 ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.   

2. ชัยวัฒน จรัสแสง สุณีรัตน เอี่ยมละมัย เช่ียวชาญ กระจางโพธิ กิ่งกาญจ สาระชู. 2544. การเสริม
วิตามินเอดีอีโดยการฉีดเพื่อลดอุบัติการณรกคางในโคนมเขตสหกรณโคนมขอนแกน 
จํากัด ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร ครั้งที่ 2. 25-27 มกราคม 
2544. คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. หนา 1-8. 

3. โชคชัย ชัยมงคล สุณีรัตน เอ่ียมละมัย กุลนา เฟรดริคสัน และ ฮัลส คินดอลล. 2536. การวินิจฉัย
คอรปสลูเทียมในโคสาวโดยการลวงตรวจดวยมือและการใชเครื่องอุลตราซาวด
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สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2548 
วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุ)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวกที่ 4 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 

 
เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และ

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

 
หมวดที่  1 
บททั่วไป 

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

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

คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ 4    ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ   
  หนวยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหนา 
   หนวยงานที่มี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีเพื่อ 
   รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “ประธานหลักสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ 
   พัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 
   ขอนแกน (ฉบับที่ 3/2548) 
 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “นักศึกษา”      หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไมขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัติไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปญหเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี และใหอธิการบดีมี
อํานาจวินิจฉัยสั่งการ  คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความใหยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

 
หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 
ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี ้

6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษามาตรฐานของหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สวนคณะและ

ภาควิชามีหนาที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวมเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตร

ที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวของกับหลายคณะโดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ 7 ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ 

หนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห    สวนภาคฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปน
ของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออื่นๆ ก็ได โดยใหถือแนวทางดังนี้ 

ระบบไตรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอน หนึ่งภาค การศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

ระบบจตุรภาค  หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอน หนึ่งภาค การศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

ขอ 8 การคิดหนวยกิต  
8.1 ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 
หนวยกิต 

รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ   ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  45 ชั่วโมงตอภาค การศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ  1 หนวยกิต 
8.2 ระบบไตรภาค 

1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต ระบบทวิภาค 
เทียบไดกับ  5 หนวยกิต ระบบไตรภาค 
8.3 ระบบจตุรภาค 

1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิตระบบทวิภาค 
เทียบไดกับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค 

ขอ 9 การจัดแผนการศกึษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด

จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 
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9.2 การจัดแผนการศกึษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด
จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวา  9  หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

ขอ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได  
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
 
 

หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาทีส่รางเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ

ในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาบัณฑิต
หรือเทียบเทามาแลว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและหรือการวิจัย
ในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาขัน้ปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   เปนหลักสูตรการศึกษาทีส่รางเสริมความเชี่ยวชาญหรอื 
ประสิทธิภาพในทางวิชาชพี และเปนหลักสูตรที่มีลกัษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัยใน
สาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   

ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน  2  แผนคือ 
แผน ก     เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 

แบบ ก 1  ทําเฉพาะวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดใหศึกษา รายวิชา
เพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกําหนด 

แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
แผน ข    เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการศกึษาอิสระไมนอยกวา 

3 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต  
   ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตร แผน ก ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข ดวย แตถาเปด

สอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ใหนักศึกษาเลือกศึกษาไวดวย 
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

ผูเขาศึกษาทีส่ําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร  ไมนอยกวา  48 หนวยกิต  

ผูเขาศึกษาทีส่ําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต    

แบงการศึกษาเปน   2  แบบ คือ 
แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดองคความรูใหม หลักสตูรอาจ

กําหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอืน่เพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต แต
ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี ้
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แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรอืเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตอง
ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรอืเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
ทั้งนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรอืเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
ทั้งนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 
13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใชภาษาไทยเปนสื่อหลกัในการ

เรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยก็ได 
13.2 หลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช

ภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอนทั้งหลกัสูตร รวมทั้งการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 
13.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองคความรู และเนื้อหาสาระที่มี

ความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพือ่สงเสริมความเปนนานาชาติ เพือ่มุงผลิตบัณฑิตใหม ี
คุณภาพ  และมาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน 

ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังนี ้
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา 
14.2 ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกนิ 5 ปการศึกษา 
14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูทีส่ําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูที่สาํเร็จปริญญามหาบัณฑิต   

ไมเกิน 6 ปการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 15 การประกันคุณภาพ 
 ใหกําหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลักสูตรไวในทุกหลกัสูตรใหชัดเจน และมีการดําเนนิการควบคุม

มาตรฐาน คุณภาพ และจัดทํารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
อยางนอยแตละหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองปละหนึ่งครั้ง เสนอตอคณบดีตนสังกัดพรอมสงสาํเนา
ใหบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

หมวดที่  4 
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย  
16.1 อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนกังาน หรือผูที่มหาวิทยาลัยจางเพื่อปฏิบัติงานในหลักสูตร สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาที่หลักดานการสอนและวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่กําหนด ของภาระงาน
ดานการเรียนการสอน 

16.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับมอบหมายใหเปนหลักในกระบวนการจัด
การศึกษาของหลักสูตร โดยทําหนาที่อาจารยผูสอน และ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้   อาจารยแตละคนจะเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ในขณะใดขณะหนึ่งไดเพียงหลักสูตรเดียวเทานั้น 
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16.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหนาที่อื่นทีเ่กี่ยวของ 

16.4 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยบัณฑิตพิเศษที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหทํา
หนาที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 

16.5 อาจารยที่ปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารยประจําที่คณะแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศกึษา
และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

16.6 อาจารยที่ปรึกษาหลัก (Major advisor)หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรูเพื่อวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคา
โครง การใหคําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระของนกัศึกษา 

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

16.8 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการตามที่กําหนดในหนาที่
นั้นๆ 

16.9 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่บางสวนในการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตาํแหนงทางวิชาการ
ตามที่กําหนดในหนาที่นั้นๆ แตมีความเชี่ยวชาญ หรอืความชํานาญเฉพาะที่เปนประโยชนอยางย่ิงโดยตรง
ตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  จะตองเปนผูมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด แตหากจะแตงตั้งใหเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเทานั้น 

16.10 อาจารยบัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่คณบดีแตงตั้งใหทําหนาที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 17 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร  
ตองเปนอาจารยประจําและมีคุณสมบัติไมต่ํากวาคุณสมบัติของการเปนอาจารยผูสอนตามระดับของ

หลักสูตรนั้น  ๆ
ขอ 18 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

18.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 
คน 

18.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือเปนผูดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 

ขอ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร อยางนอยตองมีองคประกอบ ดังนี้ 
19.1 มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยตองประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ      

หลักสูตรอยางนอย 3 คน 
19.2 หลักสูตรหนึ่งๆ ตองอยูภายใตการกํากับดแูลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะแตงตั้งคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรดังกลาว อาจกํากับดแูลหลักสูตรใดหลกัสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร กไ็ดทั้งนี้ให
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เปนไปตามที่คณะกําหนดองคประกอบและอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร      หลักสูตรดังกลาว 
ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด 

ขอ 20 ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อทําหนาที่กาํกับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะนั้นๆ องคประกอบและอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการดังกลาว ให
เปนไปตามที่คณะกําหนด 

ขอ 21 อาจารยผูสอน ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
21.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 
หรือ เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ
กัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

21.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

ขอ 22 อาจารยที่ปรึกษาหลัก ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา  รอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

ขอ 23 อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
เปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ  รวมทั้งประสบการณการ

ทําวิจัย เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม   อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวมก็ได 
ขอ 24 ในกรณีที่มีความจําเปนคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 

หรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ     ใหเปนอาจารยที่
ปรึกษาหลักได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 25 ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศกึษาอิสระ   
อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดไมเกิน 5 คน หรือเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําการศึกษาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ใหนับรวมนักศึกษาที่ยัง
ไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน   

หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนกัศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ไดมากกวา    5 คน 
อาจขอขยายเพิ่มขึ้นไดแตตองไมเกิน 10 คน ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

หมวดที่  5 
การรับเขาศึกษา 

ขอ 26 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
26.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามที่หลกัสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

26.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
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ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต   ตามที่
หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอืน่เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

 26.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา   ตามที่หลกัสูตรกําหนด และมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 26.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

26.4.1 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอืน่เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   และ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ 

26.4.2 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธกันกับหลักสตูรที่เขาศกึษา โดยมีผลการเรียนดีมาก 
และมีพื้นความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 27 การรับสมัคร 
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 28 การรับเขาศึกษา 
28.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนดเงื่อนไข 

วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะและคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

28.2 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษได 
ทั้งนี้ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ 

28.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพืน้ความรูไมต่ํากวาปริญญาบัณฑิต 
และมีคุณสมบัติตามขอ 26 เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพเิศษเฉพาะรายได ทั้งนี้ตอง
ผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และคณะที่เกี่ยวของ 

28.4 ในกรณีที่ผูสมัครกําลังรอผลการศกึษาขั้นปรญิญาบัณฑิต หรือปรญิญามหาบัณฑิต แลวแตกรณี การรับเขา
ศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลกัฐานการสําเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่หลกัสูตรที่
เขาศึกษานั้นกําหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

28.5 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ขอ 29 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 30 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 

30.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนกัศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา หรือรับเขา
เปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแตละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผานการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของ
แตละสาขาวิชา  จึงจะไดรับเขาเปนนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาตาง ๆ เพือ่รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร 

30.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา  โดยไมขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร การดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 

หมวดที่  6 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ขอ 31 การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน 
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31.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
32.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 
32.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

31.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกต ิ
นักศึกษาในหลกัสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 9 

หนวยกิต และไมมากกวา 15 หนวยกิต 
นักศึกษาในหลกัสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 

3 หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต 
นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เขาศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง และ

นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) อาจไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ทั้งนี้ตองตอทะเบียนนักศึกษาและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กําหนด 

31.3 ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศกึษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  
31.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาที่กําหนดในขอ 31.2 และ 31.3 จะกระทําไดในกรณีที่

จํานวนหนวยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาที่กําหนดไวขางตน และจําเปนตอง
สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ๆ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

31.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และไดผลการเรียนตั้งแต
ระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได 

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 จะ
สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าํเพือ่คิดคาคะแนนในวิชาทีเ่คยลงทะเบียนและไดผลการเรียนต่ํากวาระดับ
คะแนน A ได 

31.6 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศกึษาที่ลาพกัการศึกษา
จะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

31.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเทาใน
สถาบันอุดมศึกษาอืน่เพือ่นับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลกัสูตรได เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป และไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ 

ขอ 32 เกณฑการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 33 การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่นและจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 34 การเปลี่ยนสาขาวิชา  

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 หนวยกิต มี
รายวิชาที่สามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนตองไดระดับคะแนน B ขึ้น
ไป หรือ S แลวแตกรณี และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป 

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

 การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 35 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

นักศึกษาในหลกัสูตรระดับที่ต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับทีสู่งกวา หรือ
ในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับทีสู่งกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสตูรระดับที่     ต่ํา
กวาได ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในหลกัสูตรนัน้ๆ  และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขอ 36 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
36.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เวนแตรายวิชาที่ไดถอนโดย

ถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวิชาสงผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอรมของสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ผานความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีที่เกี่ยวของ 
แลวแจงใหสํานกับริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

36.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา 
หรือการสอบทั้งสองแบบขางตน สาํหรับนักศึกษาในหลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบดวยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาทีเ่กี่ยวของ โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวล
ความรูซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้ง 

36.3 การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญา  
มหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวย การตรวจอานและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุม
พิจารณาผลงานของกรรมการ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ  

36.4 การสอบการศึกษาอสิระ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญา
มหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอสิระ ประกอบดวย การตรวจอานและประเมนิ
คุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศกึษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมตัดสินผลงาน
ของกรรมการ  

36.5 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอกและ
สาขาวิชาอืน่ที่เกี่ยวของ สําหรับนักศกึษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินวานักศกึษามี
ความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูสอบ ใหผูสอบ
ผานการสอบวัดคุณสมบัติ มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได 

36.6 การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต
ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 37    การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ  ตาม
ขอ 36.2, 36.5, 36.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ 

ขอ 38 นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ ใหดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของ
นักศึกษา พ.ศ 2547 หรือระเบียบอื่นที่จะมีการแกไข โดยอนุโลม  

ขอ 39 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค 
ขอ 40 การประเมินผลรายวิชา ใหกําหนดระดับคะแนนหรือสัญลกัษณ ซึ่งมีความหมาย และคาคะแนนดังนี ้
     ระดับคะแนน  ความหมาย   คาคะแนนตอหนวยกิต 
  A ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)   4.0 
  B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)   3.5 
  B ผลการประเมินขั้นดี (Good)    3.0 
  C+ ผลการประเมินขั้นคอนขางดี (Fairly Good)  2.5 
  C ผลการประเมินขั้นพอใช (Fair)   2.0 
  D+ ผลการประเมินขั้นออน (Poor)   1.5 
  D ผลการประเมินขั้นออนมาก (Very Poor)  1.0 
  F ผลการประเมินขั้นตก (Failed)   0 
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      สัญลักษณ  ความหมาย 
I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชสําหรับรายวิชาที่มีคาคะแนน 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี ้
(1) นักศึกษาไมสามารถเขาสอบโดยเหตุสุดวิสัยหรือ 
(2)  นักศึกษายังปฏิบัติงานไมครบเกณฑตามที่ผูสอนกําหนด  

ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ  
S ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory)  ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  
U ผลการศึกษายังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต  
W ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนหรือใชในกรณีที่นักศึกษาไดรับ

อนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
ขอ 41 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนดังนี ้
 S (Satisfactory)    หมายความวา  สอบผาน 
 U (Unsatisfactory) หมายความวา   สอบไมผาน 

 การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกนิ 2 ครั้ง ในแตละหลักสูตร สําหรับการสอบ
ภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนครั้งที่สอบ 

ขอ 42 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวิชาบังคับถือวาต่ํากวามาตรฐาน ใหลงทะเบียน
เรียนซ้ํา 

ขอ 43 การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 
43.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวย 

กิตตามหลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 
43.2 ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณจากทุกรายวิชาที่มี

คาคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาคะแนน
ที่ไดทุกครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหารถึงทศนิยม 4 
ตําแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงที่ 4 เพื่อใหเหลือทศนิยม 2 
ตําแหนง 

 
 

หมวดที่  8 
การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

 
ขอ 44 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แตละหลักสูตรกําหนด 

โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้ หลักเกณฑอื่นๆ ใหเปนไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 45 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
ใหมีอาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยที่ปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณี ทั้งนี้

ใหเปนไปตามประกาศหรอืขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี) 
ขอ 46 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

46.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทําในทุกภาคการศึกษา 
46.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

46.3 ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมิน
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ความก าวหน าในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาค
การศึกษานั้ น แตทั้ งนี้ ตองไม เกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวา ไมมี
ความกาวหนา จํานวนหนวยกิตที่ไดในภาคการศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

46.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน  S
เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูนั้นไดรับการ
พิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณา
ตอคณบดีเพื่อหาขอยุติ 

ขอ 47 ในกรณีที่นักศึกษาใดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิตจากหัวขอเดิม 
ที่สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ผานในหัวขอเดิม ทั้งนี้ใหนับจํานวนหนวยกิตดังก
ลาว เปนจํานวนหนวยกิตที่ผานไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได โดยตอง
ไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมทั้งใหคณะแจงหนวยงาน
รับผิดชอบดานทะเบียนการศึกษา ภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ขอ 48 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระ 
48.1 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระ ตองดําเนนิการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่นักศึกษาผานการ

ประเมินผลความกาวหนาและไดสญัลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระของหลักสูตรนั้นๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสญัลักษณ S 
ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารยที่ปรึกษาตอง
เสนอใหคณบดแีตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระ รวมทั้งใหเสนอวันที่จะทําการ
สอบไปพรอมกนัดวย 

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสญัลักษณ S ในครั้งการ
ประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ 

48.2 การสอบวิทยานิพนธ  
48.2.1 ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไมไดเปน

อาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจํา ซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาไมนอยกวา 
1 คน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทั้งนี้อาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) เปน
กรรมการสอบดวยก็ได โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไมใชอาจารยที่ปรึกษาเปนประธาน
คณะกรรมการสอบ 

อาจารยประจําและผู ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ เปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวา     รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจําเปน คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบได  ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย 
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48.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและตอบ
คําถามของผูเขาสอบได และคณะวิชาตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 
วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถาม
หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และ
การควบคุมใหดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 

48.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําซึ่ง
ไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตอง
กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึน้ใหม จะไดใชตรวจ
อานวิทยานิพนธได  

48.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ 
(คณะ)อาจารยที่ปรึกษาเปน1 เสียง (คณะ)อาจารยประจําเปน 1 เสียง และ(คณะ) ผูทรงคุณวุฒิ
เปน 1 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด 

48.3 การสอบการศึกษาอสิระ  
48.3.1 ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไมไดเปน

อาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารยที่ปรึกษา
รวม (ถามี) โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการสอบ 

48.3.2 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 2 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระจึงจะถือวา
การสอบนั้นมีผลสมบูรณ  

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตอง
กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึน้ใหม จะไดใชตรวจ
อานรายงานการศึกษาอิสระได 

48.3.3 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยที่ปรึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 1 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ขอ 49 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ แบงเปน 4 ระดับคือ 
  Excellent หมายความวา ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  

Good  หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี  
Pass  หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน 
Fail  หมายความวา ผลการประเมินขั้นตก  

 การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน  2 ครั้ง 
ขอ 50 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบภายใน 3 วันทําการถัด

จากวันสอบ  
50.1 ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไข พรอมทั้งมีการอธิบายชี้แจง

ใหผูเขาสอบรับทราบ ทั้งนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบภายใน 
45 วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานในการสอบครั้ง
นั้น ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทายตอคณบดี 
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50.2 กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร รายงานตอคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบ 

ใหคณะแจงผลการสอบใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 
ขอ 51 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสดุวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 
ขอ 52 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระครั้งแรกไมผานตามขอ 50.2 มีสิทธิย่ืนขอสอบครั้งที่ 2 ไดภายใน 15 วันหลัง

วันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
ในกรณีที่ไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 50.1 ใหยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกําหนดการ

แกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข  
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด  
หากไมดําเนินการตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
การใหโอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑ

ที่กําหนดไวที่อื่นแตอยางใด 
ขอ 53 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลขิสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือรายงานการศกึษาอิสระ 

53.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
53.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวน ลักษณะ และระยะเวลา

ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
53.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ เปนของมหาวิทยาลัยขอนแกน     

นักศึกษาและ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนําไปเผยแพรใน
เชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

กรณีที่การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ 

 
 

หมวดที่  9 
การสําเร็จการศึกษา 

ขอ 54 การสําเร็จการศึกษา 
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี ้

 54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  54.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
  54.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00 
 54.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

54.2.1 มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา  3.00 พรอมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
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54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00  
สอบผานการสอบการศึกษาอิสระ และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive 
Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

 54.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
54.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ ตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย 
54.3.2   สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
54.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น 

54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น 

ขอ 55 สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขในการสําเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการจนผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถวนแลวแตอยูในระหวางรอการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนดและนักศึกษาไดใชเวลาในการศึกษาครบตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในขอ 14  แลว นักศึกษาสามารถยื่นคํารอง  ขอขยายเวลาการศึกษาไดครั้งละ  1  ภาค
การศึกษา  แตไมเกิน  2  ครั้ง  ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศกึษา และใหถือวันที่ไดรับอนุมัตนิั้นเปนวันสําเร็จ
การศึกษา 

ขอ 56 การขออนุมัติปรญิญา 
56.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษานั้น 
56.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชือ่จากคณะเพื่อขออนุมัติปรญิญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
56.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 54 
56.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
56.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 
56.2.4   สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่จัดทําตามรูปแบบและ

จํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
56.2.5 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศกึษาเพื่อขออนุมัติปรญิญาตอสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 57 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใดเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรกไ็ด ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 58 การเพิกถอนปรญิญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จการศึกษาผู
หนึ่งผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี ้
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58.1 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา หรือผูสําเร็จ
การศึกษา ของหลักสูตรที่ตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 26 หรือ ขอ 54 แหงระเบียบนี้ การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับ
บุคคลนั้น 

58.2 วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เปนองคประกอบสําคัญตอการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ลอกเลียนงานผูอื่น หรือมิไดกระทําดวยตนเอง การ
เพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้ งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 

58.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรีแหง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ใหมีผลตั้งแต
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 
 

หมวดที่  10 
สถานภาพของนักศึกษา 

ขอ 59 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 
59.1 นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษาตองยื่นคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผานการพิจารณาของอาจารย

ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตรเพื่อเสนอ
คณบดีพิจารณาอนุมัติ 

59.2 การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร 
59.3 นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา

ภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
59.4 นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาตองย่ืนคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผานการพิจารณา

ของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ประธานหลักสูตร และ 
คณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 60 การพนสภาพการเปนนักศกึษา 
   นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี ้

60.1 ตาย 
60.2 ลาออกและไดรับอนุมัตแิลว 
60.3 สําเร็จการศึกษา 
60.4 มหาวิทยาลัยสั่งใหออก อันเนื่องมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียม

การศึกษา 
60.5 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนในหลักสูตร และ

ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 2.50 
60.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนในหลักสูตร และได

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 
60.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน โดยไดสัญลักษณ  

Sเปน  0  ติดตอกัน  2  ภาคการศึกษา 
60.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองไม

ผาน 
60.9 หลังสอบครั้งที่  1 ไมผาน ไมดําเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด  
60.10 ใชเวลาการศกึษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว 
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60.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด 
60.12 ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
60.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 

ขอ 61 การขอกลับเขาเปนนักศกึษา 
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

หมวดที่  11 
บทเฉพาะกาล 

ขอ 62 หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
ใหใชเกณฑมาตรฐานที่เกี่ ยวของกับหลักสูตรตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 ทั้งนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน 5 ป นับจากการปรับปรุงครั้ง
สุดทาย หรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆแลวแตกรณี 

ขอ 63 ใหยกเวนการบังคับใชขอ 14, 54 และ 60 กับนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2548 โดยใหใชเกณฑที่เกี่ยวของ
ดังกลาวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน 

ขอ 64 อาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระที่ไดรับการแตงตั้งกอนการประกาศใชระเบียบนี้ 
ใหยังคงเปนอาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ไดรับการแตงตั้งนั้นตอไป 

ขอ 65 บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑอันเกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูกอนระเบียบนี้มีผล
บังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    14  กรกฎาคม   พ.ศ.  2548   

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)   พลตํารวจเอก เภา   สารสิน 
                                                                                                              (เภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวกที่ 5 
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ภาคผนวกที่  6 
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ภาคผนวกที่ 7 
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ภาคผนวกที่ 8 
          รายงานผลการประเมินหลกัสูตรหรือรายงานผลการศกึษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผลการประเมิน ความคิดเห็นของมหาบัณฑิต 
 

 จํานวน
ความเห็นของ

บัณฑิต 
เหตุผล 

1. สถานภาพการทํางาน
ปจจุบัน 

ไดงานทําตรงตามสาขาที่จบมา 3  
ไดงานทําไมตรงกับสาขาที่จบมา 1  
หางานทํา
ไมได 

รอฟงคําตอบจากหนวยงาน   
ยังไมมีความประสงคที่จะทํางาน   
จะศึกษาหรือกําลังศึกษาตอในสาขา   
อื่นๆ โปรดระบ ุ   

2. ทานมีความพึงพอใจตอ
งานที่ทําหรือไม 

พอใจ 4  
ไมพอใจ   
ไมพอใจ  ระบบงานไมดี   
 เพื่อนรวมงานไมด ี   
 เจานายไมดี   
 คาตอบแทนต่ํา   
 ขาดความม่ันคง   
 ขาดความกาวหนา   
 อื่นๆ โปรดระบ ุ   

3. ทานคิดวาการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลกับ
ตัวทานอยางไร 

ชวยใหมีความรู 4  
ชวยใหมีการจัดระเบียบความคิดที่มีระบบมากขึ้น 3  
ชวยใหสามารถคิดและวิธีการทําวิจัยไดดวยตนเอง 4  
ชวยใหมีความม่ันใจในการทํางานมากขึ้น 3  
อื่นๆ   

4. ทานคิดวาการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีสวน
ชวยในการไดงานของทาน
หรือไม 

มีสวนชวยใหไดงาน 4  
ไมมีสวนตอการไดงาน   
อื่นๆโปรดระบ ุ  - ชวยสงเสริมตอยอด

ในงานปจจุบัน 
5. ทานไดนําความรูที่ไดจาก
การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาไปชวยในการ
ทํางานของทานหรือไม 
อยางไร 

ไมไดนํามาใชเลย   
ไดนํามาใชบางสวน โปรดระบ ุ 2 - สอนนิสิต นกัศึกษา 

- ใชในการทํางาน 
ไดนํามาใชอยางมาก โปรดระบ ุ 2 - ใชในการสอน

นักศึกษาและใชใน
งานวิจัย 

6. ทานคิดวาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาการสืบพันธุสัตว
ควรมีตอไปหรือไม 

ควรมีตอไป  4  
ไมควรมีตอไป    
อื่นๆ โปรดระบ ุ    
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ความคดิเห็น/ขอแนะนําของมหาบัณฑิต ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการ
สืบพันธุสัตว  

1. ในสวนของเน้ือหา ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของกับสาขา ถือวาไดเรียนรูครอบคลุม 

2. ในดานปฏิบัติ ควรใหมีการจัด workshop ที่เก่ียวของกับการวิเคราะห หรือการศึกษาบทปฏิบัติการ 

เชน การตรวจโปรตีน ดวย PCR หรือ อ่ืนๆ ที่สามารถจัดได 

3. ควรใหมีการดูงานในสถานที่หรือ หองปฏิบัติการณที่มีความพรอมในดานวิทยาการสืบพันธุ ปละครั้ง 

4. เพ่ิมทักษะทางดานงานปฏิบัติที่เก่ียวของกับหลักสูตร เชน การจัดหาเครื่องมือ หรืออุปกรณทางการ

วิจัย การจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรูความสามารถ ในการทําวิจัย 

5. การจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางดานการเรียนรู งานวิจัย การนําเสนอผลงานทางวิชาการ กับหลักสูตร

อื่นๆ หรือ หลักสูตรใกลเคียงกัน ตางมหาวิทยาลัย 

6. สงเสริมการวิจัยรวม กับหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน 

7. จัดใหมีการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ 

8. อยากใหมีการประชาสัมพันธ สาขาวิชา ใหทราบโดยทั่วกันมากขึ้น 

9. เปนหลักสูตรที่ทําใหนักศึกษามีความรูและประสบการณในเร่ืองวิทยาการสืบพันธุสัตวและสามารถนํา

ความรูไปใชไดอยางถูกตอง กับการทํางานจริง 
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ผลการประเมิน ความคิดเห็นของนกัศึกษา 
 

หัวขอ 
ความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 
1. สถานที่ที่คณะสตัวแพทย     
- หองบรรยาย  ⁄   
- หองปฏิบัติการ  ⁄   
- หองพักบัณฑิต ⁄    
- หองสมุด  ⁄   
2. สิ่งอํานวยความสะดวก     
- เครื่องโสตทัศนูปกรณ  ⁄   
- ระบบคอมพิวเตอรคนหาขอมูล ⁄    
- ความเพียงพอของอุปกรณตางๆในหองปฏิบัติการ  ⁄   
- ยานพาหนะเพื่อการทัศนศึกษานอกสถานที ่ ⁄    
3. อาจารยผูสอน     
- ความเอาใจใสของอาจารย ⁄    
- การไดรับความชวยเหลือหรือคําแนะนํา ⁄    
- ความรู ความสามารถของอาจารย ⁄    
4. อาจารยที่ปรึกษา     
- ความเอาใจใสของอาจารยที่ปรึกษา ⁄    
5. เจาหนาที่ของภาควิชา     
- ไดรับความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกจากเจาหนาที ่  ⁄   
6. หลักสูตร     
- ความครอบคลุมของเนื้อหาในหลักสูตร ⁄    
- ความครบถวนของเนื้อหาในแตละวิชา  ⁄   
7. ทานไดรับความรู และทักษะเฉพาะดานเพิ่มขึ้น จาการศึกษาใน
หลักสูตร 

⁄    

8. ทานสามารถนําความรูจากการเรียนไปประยุกตใชกับงานในอนาคต
ไดมากนอยเพียงใด 

⁄    

9. ทานมีความพึงพอใจตอหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนมาก
นอยเพียงใด 

⁄    
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ภาคผนวกที่ 9 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลกัสูตรเดิม (2552) กับหลักสูตรปรบัปรุง (2555) 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยมหีนวยกิตในหมวดวิชา ดังน้ี 

  

หลักสูตรเดิม 
(2552) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(2555) 

หนวยกิต 
ที่เปลี่ยน 
แปลง แผน ก แบบ ก1 

หมวดวิชาและกลุมวิชา หนวยกิต หมวดวิชาและกลุมวิชา หนวยกิต  
วิชาบังคับ ไมคิดหนวยกิตและ   
                  คาคะแนน 

- วิชาบังคับ ไมคิดหนวยกิตและ   
                  คาคะแนน 

- - 

วิทยานิพนธไมนอยกวา 37 วิทยานิพนธไมนอยกวา 37 - 
แผน ก แบบ ก2  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

37 จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

37 - 

 1. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
      - วิชาบังคับ 
      - วิชาเลือก 

25 
16 
9 

 1. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
      - วิชาบังคับ 
      - วิชาเลือก 

25 
16 
9 

- 
- 
- 

 2. วิทยานิพนธ 12  2. วิทยานิพนธ 12 - 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลกัสูตรเดิม (2552) กับหลักสูตรปรบัปรุง (2555)   แตละรายวิชา 
 

  

โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
แผน ก  แบบ ก1 
หมวดวิชาเฉพาะ    
   วิชาบังคับ ตองลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ โดยไมคิดหนวยกิต และคาคะแนน  ตองลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ โดยไมคิดหนวยกิต และคาคะแนน   
 363701 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาบัณฑิต            3 (3-0-6) 

              Biochemistry  for  Graduate Students 
363701 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาบัณฑิต  3 (3-0-6) 
              Biochemistry  for  Graduate Students 

วิชาเดิม 

 715 891 สัมมนาวิทยาการสืบพันธุสัตว 1    1(1-0-3) 
 Seminar in Theriogenology I 

715 891 สัมมนาวิทยาการสืบพันธุสัตว 1    1(1-0-3) 
 Seminar in Theriogenology I 

วิชาเดิม 

 715 892 สัมมนาวิทยาการสืบพันธุสัตว  2           1(1-0-3) 
 Seminar  in Theriogenology  II 

715 892 สัมมนาวิทยาการสืบพันธุสัตว  2           1(1-0-3) 
 Seminar  in Theriogenology  II 

วิชาเดิม 

   วิทยานิพนธ 715 898 วิทยานิพนธ          37 หนวยกิต 
             Thesis 

715 898 วิทยานิพนธ           37 หนวยกิต 
             Thesis 

วิชาเดิม 

 
แผน ก  แบบ ก2 
หมวดวิชาเฉพาะ    
    วิชาบังคับ ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังตอไปนี้           16  หนวยกิต ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังตอไปนี้           16  หนวยกิต  
 363701 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาบัณฑิต           3 (3-0-6) 

              Biochemistry  for  Graduate Students 
363701 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาบัณฑิต  3 (3-0-6) 
              Biochemistry  for  Graduate Students 

วิชาเดิม 

 715 700 วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง         3(3-0-6) 
            Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 

715 700 วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง 3(3-0-6) 
            Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 

วิชาเดิม 

 715 740  เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง           2(1-3- 3) 
             Advanced Techniques in Theriogenology   

715 740  เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง            2(1-3- 3) 
             Advanced Techniques in Theriogenology   

วิชาเดิม 

 715 741  เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว  3(3-0-6) 
Biotechnology in Animal Reproduction 

715 741  เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว  3(3-0-6) 
Biotechnology in Animal Reproduction 

วิชาเดิม 
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โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
 715 752  โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว              3(3-0-6) 

 Reproductive Diseases in Farm Animals 
715 752  โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว  3(3-0-3) 
 Reproductive Diseases in Farm Animals 

วิชาเดิม 

 715 891  สัมมนาวิทยาการสืบพันธุสัตว 1    1(1-0-3) 
 Seminar in Theriogenology I 

715 891  สัมมนาวิทยาการสืบพันธุสัตว 1    1(1-0-3) 
 Seminar in Theriogenology I 

วิชาเดิม 

 715 892  สัมมนาวิทยาการสืบพันธุสัตว 2           1(1-0-3) 
 Seminar  in Theriogenology  II 

715 892  สัมมนาวิทยาการสืบพันธุสัตว 2           1(1-0-3) 
 Seminar  in Theriogenology  II 

วิชาเดิม 

วิชาเลือก ตองเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังตอไปไมนอยกวา9หนวยกิตและ
สามารถเลอืกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ตองเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังตอไปไมนอยกวา9หนวยกิตและ
สามารถเลอืกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ทีเ่ปดสอนใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 

 710 701 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย   3(2-3-5) 
 Statistics for Veterinary Research 

710 701 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย   3(2-3-5) 
 Statistics for Veterinary Research 

วิชาเดิม 

 710 721 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-4) 
 Experimental Design in Veterinary Medicine 

710 721 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-4) 
 Experimental Design in Veterinary Medicine 

วิชาเดิม 

 715 730  การสืบพันธุในโคและกระบือขัน้สูง  3(3-0-6) 
 Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 

715 730  การสืบพันธุในโคและกระบือขัน้สูง  3(3-0-6) 
 Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 

วิชาเดิม 

 715 731การสืบพนัธุในสุกรขั้นสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Reproduction in Swine 

715 731การสืบพนัธุในสุกรขั้นสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Reproduction in Swine 

วิชาเดิม 

 715 732  การสืบพันธุในแพะและแกะขัน้สูง  2(2-0-4) 
Advanced Reproduction in Goat and Sheep 

715 732  การสืบพันธุในแพะและแกะขัน้สูง  2(2-0-4) 
Advanced Reproduction in Goat and Sheep 

วิชาเดิม 

 715 733 การสืบพันธุในมาขั้นสูง   3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Horse 

715 733 การสืบพันธุในมาขั้นสูง   3(3-0-6) 
Advanced Reproduction in Horse 

วิชาเดิม 

 715 734  การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง  3(3-0-6) 
             Advanced Reproduction in Companion Animal 

715 734  การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง  3(3-0-6) 
             Advanced Reproduction in Companion Animal 

วิชาเดิม 
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 715 750 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม   3(3-0-6) 

 Dairy Cattle Herd Health Management 
715 750 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม   3(3-0-3) 
 Dairy Cattle Herd Health Management 

วิชาเดิม 

 715 751 การจัดการสุขภาพฝูงสกุร   3(3-0-6) 
            Swine Herd Health Management 

715 751 การจัดการสุขภาพฝูงสกุร   3(3-0-3) 
            Swine Herd Health Management 

วิชาเดิม 

 715 894 ปญหาพเิศษทางวิทยาการสืบพันธุสัตว  3(0-9-3) 
 Special Problems in Theriogenology 

715 894 ปญหาพเิศษทางวิทยาการสืบพันธุสัตว  3(0-9-3) 
 Special Problems in Theriogenology 

วิชาเดิม 

   วิทยานิพนธ 715 899 วิทยานิพนธ(ไมนอยกวา)               12  หนวยกิต 
 Thesis 

715 899 วิทยานิพนธ(ไมนอยกวา)                 12  หนวยกิต 
 Thesis 

วิชาเดิม 
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