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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสัตวแพทยศาสตร  ภาควิชาอายุรศาสตร 
 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
ภาษาอังกฤษ:   Master of Science Program in Veterinary Science 

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

3. วิชาเอก 
ไมม ี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทยม ี2 แผนคือแผนกแบบก 1 และ
แผนกแบบก 2 ไดแก  

แผนกแบบก 1 เปนหลักสูตรที่เนนการผลิตนักวิจัยโดยมีการทําวิจัยและเขียนวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูหรือการพัฒนาองคความรูใหมที่เปนประโยชนทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตวเวช
ศาสตรคลินิกทางสัตวแพทยหรือวิทยาศาสตรการแพทย 

แผนกแบบก 2 เปนหลักสูตรที่ เนนการวิจัยและและมีการเรียนรายวิชาประกอบดวยเพื่อผลิต
นักวิชาการใหมีองคความรูในเนื้อหาวิชาพรอมทั้งมีความสามารถในการวิจัยสาขาวิชาการที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรการสัตวแพทยและการเล้ียงสัตวเวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทยหรือวิทยาศาสตรการแพทยเนื้อหา
หลักสูตรประกอบไปดวยรายวิชาที่คิดคาคะแนนและวิทยานิพนธ 

5.2 ภาษาทีใ่ช 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3 การรับเขาศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศที่มีความสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอืน่ 
 ไมม ี

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของม                                                                                                                             

หาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 15/2554 
วันที่   15  กันยายน  2554 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่…………….วันที่…………………..………………..…… 
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2555 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2556 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

(1) นักวิชาการ นักวิจัยในภาคราชการและเอกชน 
(2) อาจารยในสถาบันการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา 
(3) ประกอบอาชีพสวนตัวที่เก่ียวของกับงานดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตร 
1 นายบัณฑิตยเต็งเจริญกุล 340990012xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.(Vet. 

Embryology) 
2 นายคณิตชูคันหอม 344030062xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ.,  Ph.D. (Aquatic 

Medicine) 
3 นายประวิทยบุตรอุดม 341010100xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนหนวยงานอื่นของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ เชน ศูนยวิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทยกรมปศุสัตว เปนตน 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ในปจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในโลกมีการเปลี่ยนอยางรวดเร็ว จึงทําใหเกิด

การรวมกลุมของประเทศที่อยูภูมิภาคเดียวกันเปนกลุมเขตเศรษฐกิจตางๆ มากมายตามมา ประเทศไทยเปน
หนึ่งในสมาชิกกลุมประเทศอาเซียน ที่จะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจและเปดการคาเสรีอาเซียนในป 2558ซึ่ง
ประเทศตางๆ ในกลุม เห็นพองกันวาในการพัฒนาเศรษฐกิจของนั้น กลไกหลักสําคัญอยูที่ ความรูและ
ความสามารถของผูประกอบการ ที่จะมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไดทุกรูปแบบ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงไดกําหนดยุทธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 เนนคนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาคนใหมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมุงเนนการ
พัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจรการดูแลสุขภาพเชิงปองกันการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจซึ่งในปจจุบัน
มนุษยไดใชประโยชนจากสัตว เพื่อตอบสนองตอการดูแลคุณภาพชีวิตดังกลาวอยางตอเนื่องเชน การใช
สัตวทดลองเพื่อการวิจัยและพัฒนางานทางดานวิทยาศาสตรการแพทย การเลี้ยงสัตวเปนเพื่อนหรือใชเพื่อการ
รักษาทางการแพทยหรือการฟนฟูสภาพาจิตใจ เปนตนนอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 ยังมุงเนนการเสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยซึ่ง
สอดคลองกับประเทศไทยมีการผลิตทั้งดานเกษตรกรรมและปศุสัตวเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและสงออก
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เปนลําดับตนๆของโลกมาอยางตอเน่ือง กอรปกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหประเทศไทยเปนแหลงอาหาร
ของโลกทําใหตองพัฒนาระบบการเล้ียงสัตวตามมาตรฐานสากลเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ รวมทั้งในปจจุบันมี
แนวโนมโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวเพ่ิมขึ้นจึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทยใหมีคุณภาพและศักยภาพสูงข้ึนเพื่อใหการตรวจ
วินิจฉัยและการแกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

11.2 สถานการณหรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในชีวิตประจาวันของเราน้ันมีการเกี่ยวของกับสัตวอยางใกลชิดผลกระทบในเชิงบวกของสัตวตอมนุษย

คือเราไดประโยชนจากสัตวในหลายอยางทั้งใชเปนแหลงอาหารจากกลุมสัตวเศรษฐกิจเชนสุกรโคไกและสัตวนา
ใชเปนเพ่ือนเลนในกลุมสัตวเลี้ยงเปนเพื่อนเชนสุนัขแมวมารวมถึงการใชสัตวในลักษณะของสัตวทดลองใน
การศึกษาทางวิทยาศาสตรการแพทยและการใชสัตวเปนเครื่องมือในการศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศนใน
ดานผลกระทบทางลบของสัตวที่มีตอมนุษยไดแกโรคสัตวสูคนและโรคอุบัติใหมที่มีผลตอสุขภาพคนที่มีสาเหตุที่
เน่ืองมาจากตัวสัตวปญหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยและสัตวและปญหาทางดานสวัสดิภาพและการ
ทารุณกรรมตอสัตวที่มีผลตอมนุษยและสังคมเชนปญหาทางพฤติกรรมสัตวและความเครียดของสุนัขรวมทั้งสัตว
เล้ียงชนิดอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการเล้ียงและดูแลสัตวหรือปฏิบัติตอตัวสัตวอยางไมเหมาะสมคณะสัตวแพทยศาสตร
จึงเปนสถาบันหนึ่งที่จําเปนตองรับผิดชอบในการสรางบุคลากรและสรางองคความรูใหมเพ่ือเพิ่มพูนความรูความ
เขาใจในเรื่องโรคที่เกิดขึ้นในสัตวและปญหาสุขภาพของสัตวในทุกๆดานดังที่กลาวมาขางตนที่จะมีผลตอสุขภาพ
สัตวสุขภาพคนและการเพิ่มผลผลิตในการผลิตสัตวเศรษฐกิจดังน้ันศาสตรทางดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย
จึงครอบคลุมถึงการศึกษาและพัฒนางานดานการตรวจวินิจฉัยการรักษาและเวชศาสตรการปองกันโรคในสัตว
ทั้งในสัตวเลี้ยงและสัตวเศรษฐกิจและยังรวมถึงการศึกษาปญหาทางดานการเลี้ยงสัตวและปญหาทาง
สาธารณสุขที่เกี่ยวของกับโรคในสัตวและการเล้ียงสัตวปญหาทางดานสวัสดิภาพและการทารุณกรรมตอสัตว
และความสัมพันธระหวางมนุษยและสัตวเพ่ือสรางองคความรูใหมที่จะเปนประโยชนตอวิชาชีพสัตวแพทยการ
เล้ียงสัตวและการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสตูร 
                  จากสถานการณดังกลาวขาวตนมีผลกระทบตอการผลิตมหาบัณฑิตดานวิทยาศาสตรการสัตว
แพทยภายในประเทศ  ดังน้ันภาควิชาฯ ซึ่งมีความพรอมทั้งดานคณาจารยและอุปกรณเครื่องมือที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย โดยมุงเนนใหนักศึกษามีความรูดานภาษาตางประเทศมาก
ขึ้น สงเสริมใหรายวิชาที่มีความพรอมสอนเปนภาอังกฤษ ในสวนของวิทยานิพนธนักศึกษาที่มีความพรอมจะ
สงเสริมใหเขียนเปนภาษาอังกฤษ กระตุนใหมีการสงผลงานเขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเลิศ นอกจากนั้นยังมุงใหนักศึกษามีความรูใน
ศาสตรดานดังกลาวในเชิงลึกและผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการที่เปนการพัฒนาอยางยั่งยืนและสามารถ
ผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน เปนที่ยอมรับ ทั้งสามารถนําความรูไปประยุกตใชได      

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบนั 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายที่จะพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการเปนศูนยกลางของแหลงความรู

และขอมูลการวิจัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญและวิธีการวิจัยหาความรูเพ่ิมเติมได
ในอนาคต ดังน้ันภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร จึงเล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการเปดสอนใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรการสัตวแพทยเพ่ือสนับสนุนและตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในดาน
การศึกษาในระดับหลังปริญญา ดานการวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนสูมหาวทยาลัยแหงการวิจัย ตลอดสรางองคความรู
ใหมในสาขานี้เพื่อนําไปสูการการเปนตนแบบหรือจดสิทธิบัตร 
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หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถปุระสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  

มุงเสริมสรางความรูความสามารถของผูเขาศึกษาใหมีองคความรูในดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทยและสุขภาพ
สัตวโดยอาศัยการวิจัยอยางถูกตองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรสามารถวิเคราะหและสังเคราะหผลงาน
ทางวิชาการเพื่อนําไปประยุกตในศาสตรตางๆทั้งทางดานปศุสัตวสัตวเล้ียงและวิทยาศาสตรการแพทย 

1.2 วัตถุประสงค 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมคีุณสมบัติ ดังนี้ 
 1)มีความรูและถายทอดความรูทางดานการตรวจวินิจฉัยการรักษาและการปองกันโรคสัตวตลอดจน 
             เทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 

2) มีความสามารถในการวิจัยและสรางองคความรูใหมเก่ียวกับวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี  
   สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม ที่จะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวง 
   กวาง 
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการ 
   ประพฤติปฏิบัตตินอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4 แผนพัฒนาปรบัปรุง 
 พัฒนาและอนุมัติหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป 
 ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
การปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

1. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน 
การสอนและวิจัย 

1 . อาจารยใ หม ตองเข าอบรม
เก่ียวกับหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนและการประเมิ นผลที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น ห รื อ
หน ว ย งานอื่ นจั ด ขึ้ น  เพื่ อ ใ ห มี
คว ามรู ใ นการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษา 
2.สนับสนุนบุคลากรใหพัฒนาการ
เรียนการสอนใหทันสมัย 
3.สนับสนุนบุคลากรใหทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาองคความรู ใหมและการ
สรางเครือขายทางวิชาการและการ
วิจัย 

1.รายงานการวัดและประเมินผล
ของหลักสูตร 
2.เอกสารการสอน หนังสือ ตํารา
หรือระบบการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3 .  ผลงา นที่ ตี พิ มพ ใ นว ารสา ร 
วิ ช า ก า ร ทั้ ง ร ะ ดั บ ช า ติ  แ ล ะ
นานาชาติ 
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2. การพัฒนานักศึกษา 1. สงเสริมนักศึกษาใหมีความเปน
ผูนํา และผู รว มงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ 
2. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม
จรรยาบรรณและจริยธรรม 
3. ส งเสริ มนักศึ กษาใหมี การ
นําเสนอผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. จํานวนกิจกรรมหรือรูปแบบการ
เรียนการสอนที่สงเสริมนักศึกษาให
มีความเปนผูนําและผูรวมงานที่ดีมี
มนุษยสัมพันธ 
2. จํานวนกิจกรรมหรือรูปแบบการ
เรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษา
มี คุ ณ ธ รร ม จ ร รย า บ รร ณ แ ล ะ
จริยธรรม 
3. จํานวนผลงานที่นําเสนอในงาน
ประชุ ม วิ ช ากา รหรื อตี พิ มพ ใ น
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 
หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศกึษา การดาํเนินการ และโครงสรางของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศกึษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ว าดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ขอ 7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดรูอน 
ไมม ี

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

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

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 
ผูสมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(1) เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 

2548 หมวดที ่5 ขอ 26.2 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม 
(2) เปนผูมีวุฒิการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เก่ียวของกับการ

ปศุสัตวสตัวเล้ียงชีววิทยาหรือ 
(3) นอกเหนือจากขอ (2) ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานการเรียนรูในหลักสูตรแตกตางกัน รวมทั้งทักษะและ

ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

นักศึกษาที่จะเขาการศึกษาจําเปนตองปรับพื้นทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทยและภาษาอังกฤษโดย
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การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมตามคําแนะนําของกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.5 แผนการรบันักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 

 
2.5.1 แผน ก แบบ ก 1 

จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 
 2555 2556 2557 2558 2559 

ปที่ 1 
ปที่ 2 

5 
- 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

รวม 5 10 10 10 10 
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- 5 5 5 5 

 

2.5.2 แผน ก แบบ ก 2 
 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศกึษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ปที่ 1 
ปที่ 2 

5 
- 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

รวม 5 10 10 10 10 
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะ

สําเร็จการศกึษา 
- 5 5 5 5 

 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 
ประมาณการรายรบั 

ปงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

คาธรรมเนียมการศึกษา 250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
งบประมาณแผนดิน 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวมรายรบั 350,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
 

 ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

งบใชสอย ตอบแทน และวัสด ุ 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
งบครุภัณฑ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
งบดําเนินการ (คาพัฒนาการ
เรียนการสอน พัฒนานักศึกษา 
ทุนฯ) 

200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

รวมรายจาย      
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาในการดําเนินหลักสูตร = 84,000  บาท/หลักสูตร 
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2.7 ระบบการศกึษา 
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 22/2550) เร่ือง การเทียบโอน

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2541 หรือเปนไปตามระเบียบและ
ประกาศที่จะปรับปรุงใหม 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก1   รวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก2   รวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
             3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 36 

1) หมวดวิชาบังคับ ไมนับหนวยกิตและคา
คะแนน 

10 

2) หมวดวิชาเลือก - 14 
3) วิทยานิพนธ 36 12 

 

 

3.1.3  รายวิชา 
         3.1.3.1แผน ก แบบ ก1 

หมวดวิชาบังคับใหนักศึกษาเรียนรายวิชาดังตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต 
               717 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1                      1(1-0-2) 
                                     Seminar in Veterinary Science I 
                        717 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2                      1(1-0-2) 
                                     Seminar in Veterinary Science II 
หมายเหตนุักศึกษาอาจตองเรียนบางรายวิชาในกลุมวิชาเลือกที่เขียนไวในสวนของหลักสูตรแผนกแบบก2 หรือ
วิชาอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยไมนับหนวยกิตดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                             วิทยานิพนธ  36 หนวยกิต 
                        717 898 วิทยานิพนธ            36 หนวยกิต 
                                    Thesis 

3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ10 หนวยกิต 

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

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

                         



  แบบ มคอ. 2 

8 
 

                        717 722เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ                  3(2-3-5)  
Laboratory Diagnostic Techniques  

                        717 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1                     1(1-0-2)  
                                    Seminar in Veterinary Science I  
                        717 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2                     1(1-0-2)  
                                    Seminar in Veterinary Science II  

หมวดวิชาเลือกเลือกอยางนอย 14 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาอื่นที่จะเปดสอนเพิ่มเติม
ในภายหลัง 
                         715 750 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม                                      3(3-0-6)  

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

Swine Herd Health Management  
                         717 720 เวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง                          3(3-0-6)  

Advanced Veterinary Clinical Medicine  
                        717 721 อายุรศาสตรชั้ทางสัตวแพทยนสูง                               3(3-0-6)  

Advanced Veterinary Medicine  
                        717 724 อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง                                      3(2-3-5)  

Advanced Small Animal Medicine  
                        717 725 อายุรศาสตรมาขั้นสูง                                             3(2-3-5)  

Advanced Equine Medicine  
                        717 726 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ืองข้ันสูง                               3(2-3-5)  

Advanced Ruminant Medicine  
                       717 727อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม                       3(2-3-5)  

Aquatic Medicine and Farm Management 
                       717 728 การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเล้ียง                      3(2-3-5)  

Equine Stud Farm Health Management  
                       717 729 เวชศาสตรการกีฬาและสรีรวิทยาการออกกาลังสาหรับมา 3(2-3-5)  

Equine Sports Medicine and Exercise Physiology  
                       717 890 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย  1(1-0-2)  

Literature Analysis in Veterinary Science  
                       717 893 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย                 2(0-6-2)  

Special Problems in Veterinary Science  
นอกจากนี้นักศึกษาอาจเลือกเรียนจากรายวิชาเรียนนอกสาขาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนใน

ระดับบัณฑิตศึกษาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                          วิทยานิพนธ12  หนวยกิต 

            717 899 วิทยานิพนธ                                12 หนวยกิต 
                        Thesis 
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คําอธบิายระบบรหัสวิชา 
กําหนดรหัสวิชาเปนตัวเลข 6 ตัวดังนี้ 717 XXX  
ตัวเลข 2 ตัวแรกหมายถึงคณะสัตวแพทยศาสตร 
ตัวเลขตัวที ่3      หมายถึงภาควิชา 
710                   หมายถึงวิชารวม 
715                   หมายถึงภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุคณะสัตวแพทยศาสตร 
717                   หมายถึงภาควิชาอายุรศาสตรคณะสัตวแพทยศาสตร 
ตัวเลขตัวที ่4      หมายถึงระดับของวิชา 
เลข 7 และ 8      หมายถึงวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวเลขตัวที ่5     หมายถึงวิชาในหมวดวิชา 
ตัวเลขตัวที ่6     หมายถึงลําดับที่ของวิชาในแตละหมวด 
 

 
3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 

            ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
 จํานวนหนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

710701 สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย  - 3(2-3-5) 
 Statistics for Veterinary  Research     

710721 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร                   - 2(2-0-4) 
 Experiment Design in  eterinary Medicine    

717 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1    1(1-0-2) 1(1-0-2) 
 Seminar in Veterinary Science I     

XXX XXX วิชาเลือก  - 6 
 

717898 
Elective Course (s) 
วิทยานิพนธ 
Thesis 

 
      9 

 
- 

 รวม  9 12 
 
 ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา  จํานวนหนวยกิต 

  แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
717 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2                               1(1-0-2) 1(1-0-2) 

 Seminar in Veterinary Science II     
717 722 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ     - 3(2-3-5) 
 Laboratory Diagnostic Techniques    
XXX XXX วิชาเลือก  - 6 

 
717898 

Elective Course (s) 
วิทยานิพนธ 
Thesis 

  
9 

 
- 

 รวม  9 10 
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 ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา  จํานวนหนวยกิต 
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

xxx xxx วิชาเลือก    - 3 
 

717898 
 

717 99 

Elective 
วิทยานิพนธ 
Thesis 
วิทยานิพนธ 
Thesis 

 
   9 

 
   - 

 
- 
 
6 
 

 รวม   9 9 
 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา  จํานวนหนวยกิต 
แผน ก แบบ ก1 แผน กแบบ ก2 

717898 วิทยานิพนธ 
Thesis 

 9 - 

 717899 วิทยานิพนธ 
Thesis 

 - 6 

 รวม    9 9 
     

 

3.1.5 คําอธบิายรายวิชา 
        710 701 สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย     3(2-3-5) 
  Statistics for Veterinary Research 
  เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมม ี

การใชสถิติเพ่ือบรรยายขอมูลในทางสัตวแพทย การตรวจสอบขอมูลเบื้องตนเพื่อการ
วางแผนวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสัตวแพทยศาสตรที่ตัวแปรมีลักษณะตอเนื่อง 
การหาความสัมพันธแบบเสนตรงระหวางขอมูลในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร การ
วิเคราะหขอมูลทางสัตวแพทยศาสตรที่ตัวแปรมีลักษณะไมตอเนื่อง การวิเคราะหขอมูลทาง
สัตวแพทยศาสตรเมื่อตัวแปรไมมีการกระจายแบบปกติ การวิเคราะหขอมูลที่ขาดความเปน
อิสระ การวิเคราะหโอกาสอยูรอดของสัตว การสาธิตวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใชทาง
สัตวแพทยศาสตร 

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 program used in veterinary 
medicine. 

 
 



  แบบ มคอ. 2 

11 
 

        710 721 การออกเเบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร    2(2-0-4) 
  Experiment Design in Veterinary Medicine 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

ความหมายของการทดลอง หนวยตัวอยาง การสุมตัวอยาง การออกแบบการทดลอง
แบบสุมสมบูรณในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร การทดลองแบบตารางสาน ปจจัยแทรก
ซอนในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร  การออกแบบการทดลองแบบมีบล็อค แบบลาตินส
แควร แบบแยกขั้นตอน การออกแบบการทดลองแบบขามกลุมเพ่ือการทดสอบประสิทธิภาพ
การรักษา การออกแบบการทดลองแบบจับคูเพื่อควบคุมปจจัยแทรกซอนและการออกแบบ
การทดลองแบบเก็บขอมูลซํ้าซอนในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร 

Meaning of experiments, experimental units, sampling ,  completely 
randomized design in veterinary research, factorial design, analysis of 
covariance in veterinary research, randomized complete block design, latin 
square design, split plot design, cross-over design for treatment evaluation, 
matched pair design for controlling confounding factors, and repeated 
measurement design in veterinary research. 

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

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

        717 720 เวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง    3(3-0-6) 
    Advanced Veterinary Clinical Medicine 

                เง่ือนไขของรายวิชา :  สพ.บ. หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
การเรียนการสอนการสัมมนาและอภิปรายเกี่ยวกับการวินิจฉัยขั้นสูงและศิลปะการรักษา

และแบบนิยมการรักษาในเน้ือหาเวชสาสตรทางคลินิกในเร่ืองสัตวแพทยศสาตรรวมถึงการเขา
สูเชิงปญหา (POA) การตรวจพิเศษเทคนิควินิจฉัยที่ทันสมัยสาหรับโรคติดเชื้อสามัญอาการ
ทางคลินิกวิธีการรักษาพยาธิวิทยาคลินิกการแปลความหมายในปฏิบัติการการตัดสินใจในการ
วินิจฉัยและการรักษาและอภิปรายหัวขอการวิจัยทางคลินิก 

Instruction, seminar and discussion in advanced and state-of-the-art of 
diagnosis and therapeutic modalities in the area of veterinary clinical medicine 
including a problem-oriented approach (POA), special examinations, modern 
diagnostic techniques for common infectious diseases, clinical nutrition, 
therapeutic methods, clinical pathology and laboratory interpretation, decision 
making in diagnosis and treatment, and clinical research topic discussion.  
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       717 721 อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง      3(2-3-6) 
  Advanced Topics in Veterinary Medicine 

  เง่ือนไขของรายวิชา :  สพ.บ. หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  การเรียนการสอนสัมมนาและอภิปรายเกี่ยวกับความรูใหมเชิงลึกทางพยาธิสรีรวิทยา
ของหัวเร่ืองคัดสรรในเรื่องเกิดโรคการวินิจฉัยการรักษาดานอายุรศาสตรในประเด็นหรือปญหา
ที่สาคัญทางอายุรศาสตรสัตวแพทยการศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของปญทางคลินิกสามัญ
การศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคติดเชื้อที่สาคัญการแปลผลคาทางหองปฏิบัติการและ
พยาธิวิทยาคลินิกรวมถึงการตัดสินใจวินิจฉัยและการรักษา 
  Instruction, seminar, and discussion devoted intense study of new 
pathophysiology aspects of selected topics in veterinary internal medicine 
including pathophysiology of common clinical problems, common and 
important infectious diseases, clinical pathology and laboratory interpretation, 
and decision making in diagnosis and treatment. 

  717 722 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการสัตวแพทย  3(2-3-5) 
  Veterinary Laboratory Diagnostic Techniques 

  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมม ี
การเรียนการสอนและปฏิบัติทางดานเทคนิคพื้นฐานและเทคนิคในการตรวจวินิจฉัย

ขั้นสูงและงานการวิจัยในทางวิทยาศาสตรคลินิกดานสัตวแพทยศาสตรเทคนิคการสอบปริมาณ
ภูมิคุมกันทางเอนไซมการสอบปริมาณทางวิทยาเซรุมเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการวินิจฉัยโรค
ติดเช้ือเทคนิคทาง Recombinant DNA พิษวิทยาเชิงวินิจฉัย 
  Instruction and practice in basic and advanced state-of-the-art of 
diagnostic techniques and research modalities in veterinary clinical science 
including enzyme immunoassay, serological assays, molecular techniques for 
diagnosis of infectious pathogens, recombinant DNA techniques, and diagnostic 
toxicology. 

        717 724  อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง     3(2-3-5) 
 Advanced Small Animal Medicine 

  เง่ือนไขของรายวิชา :  สพ.บ. หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
การเรียนการสอนสัมมนาและอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาอยางเขมขนในโรคหรือ

ปญหาที่คัดสรรมาในสุนัขและแมวในดานพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคการวินิจฉัยการรักษา
และการปองกันโรคที่มักพบในคลินิกสัตวเล็กโรคหรือปญหาทางระบบประสาทระบบทางเดิน
ปสสาวะระบบทางเดินหายใจโรคของระบบตอมไรทอโรคระบบทางเดินอาหารและโรคติดเชื้อ
การจัดการสัตวปวยการแปลผลทางหองปฏิบัติการการตัดสินใจรักษาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย
ขั้นสูงกรณีศึกษาในคลินิกสัตวเล็กและในโรงพยาบาลสัตวและการมีสวนรวมทางคลินิกใน
คลินิกสัตวเล้ียง  

Instruction, seminars, and discussions devoted intense study in selected 
diseases or problems of dogs and cats, in pathophysiology, diagnosis, 
treatment, and prevention, commonly encountered in small animal practice, 
neurology, nephrology, respiratory, endocrinology, gastroenterology and 
infectious diseases, case management, laboratory data interpretation, 
therapeutics decision making, and advanced diagnostic techniques. Case study 
in small animal clinic and hospital and clinical participation in small animal 
clinic. 
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        717 725  อายรุศาสตรมาขั้นสูง      3(2-3-5) 
 Advanced Equine Medicine 
          เง่ือนไขของรายวิชา  :  สพ.บ. หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 การเรียนการสอนสัมมนาและอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาอยางจริงจังในโรคหรือ
ปญหาที่คัดสรรมาของระบบตางๆในมาในดานพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคการวินิจฉัยการ
รักษาและการปองกันโรคที่มักพบในคลินิกมาปญหาทางระบบประสาทระบบทางเดินปสสาวะ
ระบบทางเดินหายใจโรคของระบบตอมไรทอโรคระบบทางเดินอาหารโรคกลามเนื้อและ
กระดูกโรคที่เกี่ยวของกับอาหารโรคที่เกี่ยวของกับการออกกาลังและโรคติดเชื้อการจัดการ
สัตวปวยการแปลขอมูลจากหองปฏิบัติการการตัดสินใจรักษาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยขั้นสูง
กรณีศึกษาในคลินิกมาคอกมาหรือในโรงพยาบาลสัตวการมีสวนในคลินิกมาและปฏิบัติการใน
โรงพยาบาลสัตว 

Instruction, seminars, and discussions devoted intense study in selected 
diseases or problems of horses, pathophysiology, diagnosis, treatment, and 
prevention, commonly encountered in equine practice, neurology, 
nephrology, respiratory, endocrinology, gastroenterology, musculoskeletal 
diseases, nutritional-related diseases, exercise-related diseases, and infectious 
diseases, case management, laboratory data interpretation, therapeutics 
decision making, and advanced diagnostic techniques. Case study in equine 
clinic and clinical participation in equine clinic and ambulatory practice.  

        717 726  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องข้ันสูง     3(2-3-5) 
  Advanced Ruminant Medicine 
  เง่ือนไขของรายวิชา  :  สพ.บ. หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 การเรียนการสอนสัมมนาและอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาอยางจริงจังในโรคหรือ
ปญหาที่คัดสรรสัตวเคี้ยวเอ้ืองเชนพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคเทคนิคทางคลินิกการไปสู
การวินิจฉัยกลยุทธการรักษาการควบคุมและปองกันโรคหรือปญหาสุขภาพที่สาคัญในสัตว
เคี้ยวเอ้ืองอาทิเชนโคกระบือแพะและแกะกลไกโรคพยาธิสรีรวิทยาการตรวจวินิจฉัยหลักการ
วินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อการจัดการภาวะฉุกเฉินและเวชบาบัดวิกฤตโภชนวิทยาคลินิก
และความผิดปกติแตกาเนิดและที่ถายทอดทางพันธุกรรมและยาปองกันจุดเนนขั้นตนจะเปน
ประสบการณทางคลินิกในการแกไขปญหาสุขภาพที่เกิดในสัตวเคี้ยวเอื้องรายตัวและระดับ
ฟารม 

Instruction, seminar, and discussions devoted intense study in selected 
diseases or problems of ruminants, i.e. pathophysiology, clinical techniques, 
diagnostic approach, therapeutic strategies, control and prevention of 
diseases or health problems in ruminants, including cattle, sheep and goat. 
Disease mechanism, pathophysiology, and principles of diagnosis and 
treatment of infectious diseases, emergency management, critical care 
medicine, clinical nutrition, congenital and hereditary disorders, and 
preventive medicine. The primary focus on clinical experience in health 
problem solving for both individuals and ruminant farms.  
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        717 727  อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม    3(2-3-5) 
 Aquatic Medicine and Farm Management 

  เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี  
  การสอนขั้นสูงเกี่ยวกับการจัดการฟารมสัตวนากระบวนการเกิดโรควิธีการตรวจ
วินิจฉัยการปองกันและรักษาโรคในสัตวนาที่สาคัญในประเทศไทยการเก็บขอมูลและการใช
คอมพิวเตอรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฟารมสัตวนาและการเพ่ิมผลผลิต 
  Advanced instruction in aquatic farm management, pathogenesis, 
diagnostic procedures, prevention and treatment of important aquatic animal 
diseases in Thailand. Data collection and application of computer to increase 
efficacy of farm management and production. 

        717 728  การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเลี้ยง    3(2-3-5) 
                    Equine Stud Farm Health Management 
  เง่ือนไขของรายวิชา: สพ.บ. หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  การเรียนการสอนและสัมมนาเนนเกี่ยวกับการจัดการในฟารมเพาะเลี้ยงมาพื้นฐาน
การจัดการดานระบบสืบพันธุในพอมาและแมมาโรคและปญหาที่มักพบในพอมาโรคในแมมา
และโรคในลูกมาเวชศาสตรการปองกันโรคของมาในฟารมเพาะเลี้ยงลูกมาการเก็บขอมูลและ
การใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฟารมและการผลิต 

Instruction and seminars concentrating on basic stud farm 
management, reproductive management for the mares and the stallions, 
diseases and problems in stallions, mares and neonatal foals, and preventive 
medicine. Data collection and application of computer to increase efficacy of 
farm management and production. 

        717 729  เวชศาสตรการกีฬาและสรีรวิทยาการออกกาลังสาหรับมา  3(2-3-5)  
Equine Sports Medicine and Exercise Physiology  
เง่ือนไขของรายวิชา: สพ.บ. หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

การปรับของรางกายมาทั้งทางดานกายภาพสรีรวิทยาเมแทบอลิซึมและจิตใจที่มีตอ
การฝกกีฬาผลของอาหารที่มีตอเมแทบอลิซึมของกลามเนื้อการฝกมาแขงและมากีฬาการ
ประเมินความสามารถทางการกีฬาพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดปญหาและโรคที่เก่ียวของกับ
การออกกาลังหรือการฝกซอมงานวิจัยทางดานสรีรวิทยาการออกกาลังในมาการปฏิบัติงาน
ทางคลินิก 

Physical, physiologic, metabolic and mental adaptation to athletic 
training. Nutrition and bioengenetics of muscle metabolism. Management and 
training the equine athletes. Fitness evaluation. Pathophysiology of exercise-
related diseases or problems and research in equine exercise physiology. 
Clinical participation and field trip may be required. 

        717 890 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย  1(1-0-2)  
Literature Analysis in Veterinary Science  
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

การวิเคราะหบทความงานวิจัยรายงานสัตวปวยจากวารสารทางสัตวแพทยที่เปน 
                     ปจจุบัน 

Literature analysis of articles, research paper, report from current  
                     veterinary journal.  
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        717 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1    1(1-0-2)  
Seminar in Veterinary Science I  
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

 การสังเคราะหรายงานเชิงวิทยาศาสตรจากการทบทวนบทความวิจัยทางสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการสัตวแพทย 

Synthesis of a scientific report by reviewing research articles in  
                    Veterinary Science  
        717 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2    1(1-0-2)  

Seminar in Veterinary Science II  
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

การสังเคราะหรายงานเชิงวิทยาศาสตรจากการทบทวนบทความวิจัยบทความวิชาการ
ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทยเพ่ือนาไปสูการทาวิทยานิพนธหรือรายงาน
ความกาวหนาของวิทยานิพนธ 

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

        717 893 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย    2(0-6-2)  
Special Problems in Veterinary Science  
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

การทดลองหรือการวิเคราะหขอมูลในหัวขอทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย
และนาเสนอขอมูลในรูปแบบของรายงานเชิงวิทยาศาสตร 

Experimentation of a specific topic or data analysis in veterinary science 
and presentation of the results in terms of a scientific report. 

        717 898 วิทยานิพนธ       36 หนวยกิต 
Thesis  
เง่ือนไขของรายวิชา: ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

การทาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรทางสัตวแพทยเสนอรายงานความกาวหนาตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเขียนผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธและตองไดรับการตีพิมพหรือถูก
ตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในหรือตางประเทศหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ในสาขาที่เก่ียวของ 

Conducting research in veterinary science and presenting progress 
reports to the thesis  advisory committee, writing up the results of the 
research as a thesis, and that thesis is to be  published in Thai journal or 
international journal or be proposed to presentation in concerned  
scientific conference. 
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        717 899 วิทยานิพนธ      12 หนวยกิต 
Thesis 
เง่ือนไขของรายวิชา: ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

การทาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรทางสัตวแพทยเสนอรายงานความกาวหนาตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเขียนผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธและตองไดรับการตีพิมพหรือถูก
ตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในหรือตางประเทศหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ในสาขาที่เก่ียวของ 

Conducting research in veterinary science and presenting progress 
reports to the thesis advisory committee, writing up the results of the research 
as a thesis, and that thesis is to be published in Thai journal or international 
journal or be proposed to presentation in concerned scientific conference. 
 
 

3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวฒุิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

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

2 นายคณิต  ชูคันหอม 344030062xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Veterinary 
Medicine) 

3 นายประวิทย  บุตรอุดม 341010100xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (เกียรตินิยม), 
Ph.D.(Equine Medicine) 

4 นายสุรสิทธิ์  อวนพรมมา 340010036xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยา
ทางสัตวแพทย) 

5 นางนุสรา  สุวรรณโชต ิ 341010138xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (ชีวเคมี) 

หมายเหตรุายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวก 
 
3.2.2  อาจารยประจํา 

ที่ ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

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
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) 
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ที่ ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

7 นายบัณฑิตย  เต็งเจริญกุล 340990012xxxx 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 ์ 360100041xxxx 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. 
(Veterinary 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 316040018xxxx รองศาสตราจารย สพ.บ. 
16 นายกรวุธ พันธุอารีวัฒนา 370990001xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. , Ph.D. (Veterinary 

Toxicology) 
17 นางสาวกชกร ดิเรกศลิป 340990071xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ.,(เกียรตินิยม), M.S., 

Ph.D.(SwineMedicine) 
18 นางสาวขวัญเกศ  กนิษฐานนท 340990040xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ.(เกียรตินิยม), M.Sc., Ph.D. 

(Epidemiology) 
19 นายคณิต  ชูคันหอม 316040018xxxx 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) 

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

29 นายประวิทย บ ุตรอุดม 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) 
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ที ่ ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

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 นางสาวสุปราณี  จิตรเพียร 545019001xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
42 นายสมโภชน  วีระกุล 334990057xxxx ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., Ph.D. (Aquatic Medicine) 
43 นายสรรเพชญ  อังกิติตระกูล 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 34499003xxxx1 ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
48 นายสุรสิทธิ ์ อวนพรมมา 34001003xxxx 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  340040019xxxx 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  สุวรรณโชต ิ 341010138xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (ชีวเคมี) 
58 นางสาวน้ําฟา  เพื่องบุญ 332010002xxxx อาจารย สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวแพทย) 
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) 
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ที่ ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

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 คุณวุฒิ หนวยงานท่ีสังกัด 
1 นายจิโรจ ศศิปรียจันทร ศาสตราจารย วท.บ. (สัตวศาสตร), สพ.บ. 

(เกียรตินิยม), Ph.D. 
(Veterinary Microbiology) 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 

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

คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 

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

ขาราชการบาํนาญ 

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

คณะสัตวแพทยศาสตร  
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

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

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

6 นายวีระศักดิ์ วงศศรีแกว รองศาสตราจารย สพ.บ., M.S., Ph.D.  
(Animal Science) 

ขาราชการบาํนาญ 

7 นายสาทิส   ผลภาค นายสัตวแพทย 8 วช. สพ.บ., Doc. med.vet. (Dairy 
Health) 

ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการ 
สัตวแพทยภาคะวัน
ออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน)  
กรมปศุสัตว 

 
4  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) (ถาม)ี 

            ไมมี 
 

    5  ขอกําหนดเกี่ยวกบัการทาํวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 
5.1  คําอธบิายโดยยอ 

การทําวิจัยวิทยานิพนธเก่ียวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย โดยใหมีการดําเนินการ  การ



  แบบ มคอ. 2 

20 
 

เสนอเคาโครงวิทยานิพนธ  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา การเสนอผลการวิจัยในรูป
บทความตีพิมพในวารสารหรือเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ฯลฯ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
5.2.1 มีความรูและทักษะดานการวิจัยไดแกการสืบคนขอมูลการจัดทําโครงราง

งานวิจัย การนําเสนอโครงรางงานวิจัย การดําเนินการวิจัยการนําเสนอ
ความกาวหนางานวิจัยการวิเคราะหขอมูลการนําเสนอผลงานวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัยและการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในวารสารวิชาการและหรือการ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

5.2.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผนการบริหารจัดการการติดตอสื่อสารการ
จัดเตรียมสื่อเพ่ือการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ 

5.2.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธคุณธรรมจรรยาบรรณจริยธรรมในการทําวิจัย
และการทํางานเปนทีม  

5.3 ชวงเวลา 
 แผน ก แบบ ก1เร่ิมตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1 
 แผน ก แบบ ก2 เร่ิมตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่2 

            5.4  จํานวนหนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก1 36 หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก2 12 หนวยกิต 

            5.5  การเตรียมการ 
 มีการแตงตั้งประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนตางๆพรอมจัดทําคูมือรายวิชา 
มีการชี้แจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษา แนะนําวิธีการสืบคนขอมูลวิธีการจัดเตรียมโครงรางงานวิจัยวิธีการ
เขียนรายงานผลการวิจัยการจัดเตรียมสื่อหรือเครื่องมือที่ใชในการนําเสนอและวิธีการนําเสนอ มีกระบวนการ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธการขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ การประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธ 
ตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ของประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 72/2548 
 

5.4 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 
 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรอืกิจกรรมการดําเนินการ 
1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะห - บัณฑิตมีความสามารถพิเศษในการแกปญหาอยาง

สรางสรรค โดยทางหลักสูตรมุงเนนใหนักศึกษาไดใช
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ความคิดวิเคราะหอยางตอเนื่องในปญหาที่เกิดใน
ปจจุ บันและนํ าสูก ารทํา โค รงงานวิจั ย ที่นํ าม า
ประกอบการดําเนินงานวิจัย 

2. ความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- บัณทิตมีทักษะทาง IT ในระดับสูง โดยทางหลักสูตร
จัดหา เครื่ องคอมพิ ว เต อรจัด บริการ wireless 
internet ตามจุดตางๆของคณะฯ และสงเสริมให
นักศึกษาไดเขาอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะในการ
ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการ
ที่จัดอบรมของสํานักนวัตกรรม 

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) สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเปนผูนําหรือ

มีสวนริเริ่มใหมีการทบทวนและวินิจฉัยปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสมตามสถานการณ 

(2) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัตตินตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของ
บัณฑิต มข. ไดแก การมีวินัย ซ่ือสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจใน
ทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 

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 

 

2.2 ความรู 
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
สัตวแพทยและสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ 

(2) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซ้ึง โดยการ
พัฒนาความรูใหมๆ หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงานใหมๆ ได 
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(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบตอการ
พัฒนาความรูใหมหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

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) สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนา

ความรูหรือแนวความคดิใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมไดอยางสรางสรรค 
(2) สามารถดําเนินโครงการศึกษาที่สําคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการไดดวยตนเอง และหา

ขอสรุปที่สมบูรณเพื่อขยายองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคัญ 
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 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นในการจัดการขอ
โตแยงหรือปญหาทางวิชาการไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางานระดับสูงได 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
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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) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการที่
สลับซับซอนได 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆเพ่ือประโยชนใน
การเรียนรูของผูอื่นได 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะในการวเิคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 
(2) 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) 
(ภาคผนวก) 

 
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
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ใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และทบทวนเนื้อหา
โดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเน้ือหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 ทบทวนและวิเคราะหจากผลงานการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

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

3.2 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรแผนกแบบก 1 จะตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบวิทยานิพนธ
และงานวิจัยที่เปนวิทยานิพนธน้ันจะตองไดรับการอนุมัติหรือยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มี
การตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิในประเทศหรือตางประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เก่ียวของอยางนอย 1 
เร่ืองและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ 

3.3 นักศึกษาที่ลงเรียนหลักสูตรแผนกแบบก 2 จะตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
วิทยานิพนธและงานวิจัยที่เปนวิทยานิพนธน้ันจะตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มี
การตรวจเอกสารโดยผูทรงคุณวุฒิในประเทศหรือตางประเทศอยางนอย 1 เร่ืองหรือมีการนําเสนอผลงานภาค
บรรยายในที่ประชุมทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับ 
 

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 
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 
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(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 
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 
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 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 
- Nature Online 
- Clinical infectious diseases ป 2004 
- LINK (Springer) 
- Cambridge Journals Online 
- H.W.Wilson [Uni-Net] 
- Science Direct [UniNet] 
- Wilson OmniFile: Full Text Select 
- Journals@Ovid 
- SciFinder 
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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   จํานวน21 รายการ 
ภาษาตางประเทศ   จํานวน       10 รายการ 

3. ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Database) จํานวน 5ฐานขอมูล 
- ACM Digital Library 
- H.W.Wilson 
- ISI Web of Science 
- PUBMED 
- SciFinder 
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) จํานวน 3ฐานขอมูล 
- Kluwer Online 
- Netlibrary 
- Grolier Online 
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) จํานวน 8ฐานขอมูล 
- ACS Publications 
- Blackwell Journals Online 
- H.W.Wilson 
- Journals@Ovid 
- LINK (Springer) 
- ProQuest Medical Library 
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- Science Direct 
- Wilson OmniFile 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธ(E-Thesis)  จํานวน 4 ฐานขอมูล 
- Dissertation Fulltext 
- Digital Dissertation 
- วิทยานิพนธไทย Online 
- วิทยานิพนธฉบับเต็ม 
ฐานขอมูลซีดี-รอม  จํานวน 6ฐานขอมูล 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 
ชุดตรวจอวัยวะสืบพันธุระบบคลื่นความถี่สูง 
ชนิดเคลื่อนยายได     1 ชุด 
กลองจุลทรรศนสเตอริโอ    3 ชุด 
เครื่องสองตรวจลําไสชนิดไฟเบอรออฟติค  1 ชุด 
เครื่องสองดูภายในชนิดโคงได   1 ชุด 
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2.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เก่ียวของเพื่อบริการใหอาจารยและ
นักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนส่ืออื่นๆที่จําเปน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
 สํานักวิทยบริการใหบริการยืมเอกสารตําราหนังสือวารสารที่เก่ียวของและมีการจัดหาเพิ่มขึ้นทุกปใน
การใชสื่อของอาจารยมีเจาหนาที่คอยใหบริการและประเมินความพอเพียงและความตองการในการใชสื่อของ
อาจารย 
3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 
การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของ

กับการบริหารงานบุคคล 
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

 คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผลกอนเปดภาคการศึกษาใหความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชาเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรปรึกษาหารือ
แนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดย
การจัดใหมีการประชุมเปนระยะๆตามความเหมาะสม 

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

4.1 การกําหนดคณุสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง 
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่

เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตองสอดคลองกับภาระงานที่
รับผิดชอบ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรน้ีดําเนินการโดยการใหเขารับการฝกอบรมที่สอดคลอง
กับภาระงานที่รับผิดชอบเพื่อสามารถใหบริการดานการสนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพการ
ทํางานวิจัยรวมกับอาจารยการผลิตผลงานทางวิชาการเชนทําหนังสือคูมือหองปฏิบัติการคูมือการปฏิบัติงาน
เปนตน 

5. การสนับสนุนและการใหคาํแนะนาํนักศกึษา 
5.1 การใหคําปรกึษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศกึษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคนเพื่อทํา
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หนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเรียนโดยอาจารยหนึ่งคนตอนักศึกษา 5 คนและอาจารยตองกําหนดชั่วโมง
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมงมีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง
เชนการส่ือสารผานWebsite หรือ E-mail เปนตนและการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑ
มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5.2 การอุทธรณของนกัศึกษา 
การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับ

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

การศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 
6.1 สํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
6.2 การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 
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  (ภาคผนวก    )  

 
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 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใช
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บัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี ้
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑการประเมินประจําป  12 ตัวชี้วัดตามที่ 
สกอ. กําหนด และเปนไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งดําเนินการทุก
สิ้นปการศึ กษา ผานระบบออนไลน http://pe.kku.ac.th ซึ่งมี เกณฑการประเมินประกอบด วย 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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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 

●= ความรับผิดชอบหลัก  ○= ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
1. หมวดวิชาบังคับ             
แบบ ก 1             
717 891 สัมมนาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1 ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ 
717 892 สัมมนาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● 
แบบ ก 2             
710 701 สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย  ● ●    ●  ● ● ● ● 
710 721 การออกแบบการทดลองทางสัตวแพทยศาสตร ●    ●  ●  ● ● ● ● 
717 722 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบตัิการ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 
717 891 สัมมนาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ 
717 892 สัมมนาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● 
2. หมวดวิชาเลือก             
715 750 การจัดการฝูงโคนม ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● 
715 751 การจัดการสุขภาพฝูงสุกร ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
717 720 เวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทยชั้นสูง  ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ 
717 721 อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
717 724 อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง ●  ●  ● ● ●  ● ● ● ● 
717 725 อายุรศาสตรมาขั้นสูง ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
717 726 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง ● ● ●  ● ● ● ●  ● ● ● 
717 727 อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม ●  ● ●   ●   ● ●  
717 728 การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเลี้ยง  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
717 729 เวชศาสตรการกีฬา และสรีรวิทยาการออกกําลัง
สําหรับมา 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

717 890 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตว
แพทย 

●  ●  ●  ●   ● ● ● 

717 893 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย  ●  ●   ●   ● ● ● 
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ             
717898แบบ ก1  ●  ● ●  ● ●  ● ● ● 
717899แบบ ก2  ●  ● ●  ● ●  ● ● ● 
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ผลการเรียนรู 
ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและ
วิชาชีพ และเปนผูนําหรือมีสวนริเร่ิมใหมีการทบทวนและวินิจฉัย
ปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณ 

(2) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัตตินตามกรอบ
คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข. ไดแก การมีวินัย ซ่ือสัตย 
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความแตกตางหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจใน
ทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 

ดานความรู 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทยและสามารถนํามาประยุกตใน
การศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

(2) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได
อยางลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรูใหมๆ หรือการประยุกตวิธี
ปฏิบัติงานใหมๆ  ได 

(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึง
งานวิจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาความรูใหมหรือการปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ 
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

ดานทักษะทางปญญา 
(1) สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ในสาขาวิชา และพัฒนาความรูหรือแนวความคิดใหมๆโดยบูรณา
การเขากับความรูเดิมไดอยางสรางสรรค 

(2) สามารถดําเนินโครงการศึกษาที่สําคัญหรือโครงการวิจัยทาง
วิชาการไดดวยตนเอง และหาขอสรุปที่สมบูรณเพื่อขยายองค
ความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคัญ 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) มีภาวะผูนํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับ

ผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยงหรือปญหาทางวิชาการไดอยาง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลุม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับสูงได 

ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือ

คณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหา
การปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการที่สลับซับซอนได 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศใน
การสื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง และการสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆเพ่ือประโยชนในการเรียนรูของ
ผูอ่ืนได 
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ประวัตอิาจารยประจําหลกัสูตร 
 
1. นายบณัฑิตย  เต็งเจริญกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย ระดับ 9 
ประวัตกิารศึกษา 

 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                    2533 
 Ph.D. (Veterinary Science)      Virginia Polytechnic Institute  2541 
     and State University  

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. Pimpukdee, K., and Tengjaroenkul, B. 2004. Investigation of commercial adsorbents 

for the adsorption of aflatoxin B1. Feed Livestock 1: 40-43. 

2. บัณฑิตย เต็งเจริญกุลคมกริช พิมพภักดี  อุไร เต็งเจริญกุล  2546. การใชโปรตีนสกัดจากขาวแทนกากถั่ว

เหลืองในสูตรอาหารกุงกามกราม. KKU J. 8: 7-12 

3. บัณฑิตย เต็งเจริญกุลคมกริช พิมพภักดี  ปยะดา ธีระกุลพิศุทธ  อุไร เต็งเจริญกุล  2546. การใชถั่วอัลฟลฟา

และขนไกปนแทนปลาปนและกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารปลานิล เพ่ือลดตนทุนการผลิต. (ทุน

ทบวงมหาวิทยาลัยป 2544) 

4. บัณฑิตย เต็งเจริญกุลผดุงขวัญ จติโรภาส  วัชรี คุณกิตต.ิ 2546. การพัฒนาอาหารเม็ดแขวนลอยสําหรับลูก

กุง. (ทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2546) 

5. Tengjaroenkul U, Tengjaroenkul B, 2546.Extraction and analysis molting hormone from 

Moria sp. leaves. KKU VET. Journal 1: 45-51. 

6. Tengjaroenkul B, Muanlaprai S, Sangchan P, Tengjaroenkul U 2546. Comparison between 

H&E and polychrome on staining of ovarian tissues of Mhong fish. KKU VET. Journal 1: 52-

59. 

7. Tengjaroenkul, B., Smith, B.J., Smith, S.A., Chatreewongsin, U.  2002. Ontogenic 

development of the intestinal enzymes in the cultured Nilte tilapia, Oreochromisniloticus L. 

Aquaculture   211; 241-251. 

8. Tengjaroenkul, B., Smith, B.J., Caceci, T., and Smith, S.A., 2000. Distribution of intestinal 

enzyme activities along the intestinal tract of cultured Nile tilapia, Oreochromisniloticus L. 

Aquaculture 182: 317-327.   

9. Smith, B. J., Smith, S. A., Tengjaroenkul, B. and Lawrence, T. 2000. Gross morphology of the 

intestinal tract of the tilapia, Oreochromisniloticus. Cells, Tissues, and Organs 166: 294-303.  

10. Tengjaroenkul, B., Wongtavatchai, J. and Pimpukdee, K. 2004. Application of PCR-

RAPD technique in the giant freshwater prawn. Thai J. Vet . Med (in review) 
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11. Tengjaroenkul, B., Pimpukdee, K., and Tengjaroenkul, U. 2004. Dosages of anesthetic 

quinaldine sulfate and 2-phenoxyethanol for induction, maintenance and causing 50 

percent lethal in the juvenile hybrid tilapia. KKU. Res. (in review) 

ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 17ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
717423  อายุรศาสตรสัตวเลี้ยง  
717542  คลีนิกอายุรศาสตรทางสัตวแพทย  
717591  สัมมนา  
717421  อายุรศาสตรทั่วไ ปทางสัตวแพทย  
717422  ปฏิบัติการอายุรศาสตรทั่วไ ป   
717541  คลีนิกทางอายุรศาสตรสัตวแพทย  
717644  คลีนิกทางอายุรศาสตร  
717692  ปญหาพิเศษ 

 
2. นายคณิต ชูคันหอม 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
ประวัตกิารศึกษา 

 ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน ประเทศ  ป พ.ศ. ที่จบ 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2535 
Ph.D. (Veterinary Medicine)  Nippon Veterinary and 

Animal Science University  2547 
ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยตีพิมพ 
1. Hatai, K., Chukanhom, K., Lawhavinit, O., Hanjavanit, C., Kunitsune, M. and Imai, S.  
2001. Some biological characteristics of TetrahymenacorlissiIsolated from guppy in 
Thailand. Fish Pathol.  36: 195-199. 
2. Lawhavinit, O., Chukanhom, K. and Hatai, K. 2002. Effect of Tetrahymena on the  
occurrence of achlyosis in the guppy. Mycoscience. 43: 25-29. 
3. Chukanhom, K., Borisutpeth, P., Le, V. K. and Hatai, K. 2003. Haliphthoros 
milfordensis isolated from black tiger prawn (Penaeusmonodon) larvae in Vietnam. 
Mycoscience. 44: 123-127. 
4. Hatai K., Chukanhom, K. and Phadee, P. 2002. Zoosporic fungi isolated from 
freshwater fish in Thailand. Proceeding of The JSPS-NRTC International Symposium, 
PerspectiveApproaches for Environmental and Health Management in Aquaculture, 
Rayong, Thailand, 18 November 2002. 153-165. 
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5. Chukanhom, K. and Hatai, K. 2004. Freshwater fungi, isolated from common carp 
(Cyprinuscarpio) eggs in Thailand. Mycoscience. 45: 42-48. 
6. Chukanhom, K., Borisutpeth, P. and Hatai, K. 2005. Antifungal activities of  
aromacomponents from Alpinia galangal against water molds. Biocontrol Sci. 10(3): 105-109. 
7. Chukanhom, K.  2005. Study on fungal diseases of freshwater fishes in Southeast Asia. 
Bull. Nippon Vet.Animal. Sci. Univ.  54:  63-65. 
8. พิทัย กาญบุตร ประสาทพร บริสุทธิ์เพ็ชร  สมโภชน วีระกุล คณิต ชูคันหอม และ ประจวบ ชัยมณี.2549.  
ฤทธิ์ตานเช้ือไมโคแบคทีเรียของสารสกัดกระเทียมตอ Mycobacterium marinumที่แยกไดจากปลา.  สัตว
แพทยศาสตร มข. 16(3): 39-48. 
9. สุรสิทธิ์  อวนพรมมา    พิทยา  ภาภิรมย   คณิต ชคูันหอม  สุธิดาจันทรลุน   สมบตัิแสงพล   และอิสระ 
ปญญาวรรณ.  2549. การสํารวจพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคและ กระบือพันธุพื้นเมือง ในจังหวัด
มหาสารคาม. สัตวแพทยสาร. 57(3): 26-36. 

 
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  17  ป 
ภาระงานสอน 

ระดับบัณทิตศึกษา 
วิชา 717 720 เวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทยชั้นสูง    
วิชา 717 721 อายุรศาสตรขั้นสูงทางสัตวแพทย    
วิชา 717 724 อายุรศาสตรสัตวเล็กชั้นสูง 
วิชา 717 727 อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม 
วิชา 717 890 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
วิชา 717 720 เวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทยชั้นสูง    
วิชา 717 721 อายุรศาสตรขั้นสูงทางสัตวแพทย    
วิชา 717 724 อายุรศาสตรสัตวเล็กชั้นสูง 
วิชา 717 727 อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม 
วิชา 717 890 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 

 
3 นายประวิทย บุตรอุดม 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
ประวัตกิารศึกษา 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยขอนแกน   พ.ศ. 2536 
M.S. (Equine Medicine)  University of Illinois at Urbana- พ.ศ. 2541 

 Champaign, U.S.A 
Ph.D. (Equine Medicine)  Michigan State University,   พ.ศ. 2545 

      U.S.A. 
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ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
1. Butudom, P., Barnes, D. J., Davis, M. W., Nielsen, B. D., Eberhart, S. W. and Schott, H. 

C. 2003.  Rehydration fluid temperature affects voluntary drinking in 
horsesdehydrated by furosemide administration and endurance 
exercise, submitted to Veterinary Journal. 

2. Butudom, P., Schott, H. C., Axiak, S. M., Nielsen, B. D. and Eberhart, S. W. 2003. 
Effect of varying initial drink volume on rehydration of horses.Physiology 
& Behavior. (In press) 

3. Butudom, P., Schott, H.C., Davis, M.W., Kobe, C.A., Nielsen, B.D. and Eberhart, S. W.  
2002.  Drinking salt water enhances rehydration in horses dehydrated by 
Frusemide administration and endurance exercise. EquineVeterinary 
Journal.  Suppl. 34: 513-518. 

4. Schott, H. C., Butudom, P., Cardoso, F. F. and Nielsen, B. D.  2003.  Innate variability 
in voluntary drinking in Arabian horses. Equine nutrition and physiology.  
(In press) 

ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 15ป 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
712 331  Animal Behavior Physiology (Equine) 
715 261  Animal Restraint (Equine) 
717 421  General Veterinary Medicine 
717 422  Clinical Practice in General Veterinary Medicine 
717 423  Companion Animal Medicine 
717 524  Equine Medicine 
717 542  Clinical Practice in Veterinary Medicine II (Equine) 
717 543  Clinical Practice in Veterinary Medicine III (Equine) 
717 644  Clinical Practice in Veterinary Medicine IV (Equine) 
717 645  Clinical Practice in Veterinary Medicine V(Equine) 
717 692  Special Problems 

 
4 นายสุรสิทธิ์ อวนพรมมา 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
ประวัตกิารศึกษา 

2536 
2547 

สพ.บ. 
วท.ม. 

สัตวแพทยศาสตร 
พยาธิชีววิทยาทางสัตว
แพทย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผลงานทางวิชาการ 
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1. เอกชัย ภัทรพันธวิเชียร และ สุรสิทธิ์ อวนพรมมา. 2538. ผลของยาไดคลาซูริลในการปองกัน

โรคบิดไสตันในไก : การศึกษาทางจุลพยาธิวิทยา. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 5 (2) : 19-25. 

2. สุรสิทธิ์ อวนพรมมา และ เอกชัย ภัทรพันธวิเชียร. 2539. ประสิทธิภาพของยาไดคลาซูริลในการ

ปองกันโรคบิดไสตันในไก : การทดลองแบบขังกรง. วารสารสัตวแพทยศาสตรมข. 6 (2) : 24-30. 

3. กชกร ดิเรกศิลป, สุรสิทธิ์ อวนพรมมา, จักรวุธ สมบูรณ, นันทพร พิมปดชา และ วิรุฒน โชคธนา

นุกูล. 2547. สํารวจการติดพยาธิภายในของสุกรในจังหวัดขอนแกน. การประชุมวิชาการทางสัตว

แพทยและการเลี้ยงสัตวครั้งที่ 30 หนาที่ 43-44. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร. 

4. สุรสิทธิ์ อวนพรมมา, กีรติกร คามะปะใน,วรการ จันทะเขต และ หนึ่งนุช สายปน. 2548. ผล

ของยาไอเวอรเมคตินตอหมัดในไกพ้ืนเมือง. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 15(1): 28-33. 

5. สุรสิทธิ์ อวนพรมมา และ พิทยา ภาภิรมย. 2548. การสํารวจพยาธิภายในของโคโตตัว เต็มวัย

พันธุพื้นเมืองจากอําเภอสหัสขันธ  จังหวัดกาฬสินธุ. สัตวแพทยสาร. 56(2): 23-31. 

6. สุรสิทธิ์ อวนพรมมา สุวรรณี นิธิอุทัย  นารีรัตน วิเศษกุล  และ พงชัย หาญยุทธนากร.2548. 
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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 ใหมี
คาเทากับ 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 เทียบ
ไดกับ 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 การจัดแผนการศึกษาในหลกัสูตรโดยกําหนด
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาบัณฑิตหรือ
เทียบเทามาแลว 

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 รายวิชาเพิ่มเติม 
หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตร
กําหนด 

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 แตถาเปดสอน

หลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ใหนักศกึษาเลือกศึกษาไวดวย 
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 โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ 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 และเนื้อหาสาระที่มีความ

เปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ เพื่อมุงผลิตบัณฑิตใหมี 
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   ไม

เกิน 6 ปการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 15 การประกันคุณภาพ 
 ใหกําหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลักสูตรไวในทุกหลกัสูตรใหชัดเจน และมีการดําเนินการควบคุม

มาตรฐาน คุณภาพ และจัดทํารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
อยางนอยแตละหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองปละหนึ่งครั้ง เสนอตอคณบดีตนสังกัดพรอมสงสําเนา
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 อาจารยประจําหรืออาจารยบัณฑิตพิเศษที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหทําหนาที่
สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 

16.5 อาจารยที่ปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารยประจําที่คณะแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศกึษา
และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

16.6 อาจารยที่ปรึกษาหลัก (Major advisor)หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรูเพื่อวิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระของนกัศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การให
คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระ
ของนักศึกษา 

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 หรอืความชํานาญเฉพาะที่เปนประโยชนอยางยิ่งโดยตรง
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   อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

ก็ได 
ขอ 24 ในกรณีที่มีความจําเปนคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 

หรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ     ใหเปนอาจารยที่
ปรึกษาหลักได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 25 ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศกึษาอิสระ   
อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดไมเกิน 5 คน หรือเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ
ไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําการศึกษาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน   

หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนกัศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ไดมากกวา    5 คน 
อาจขอขยายเพิ่มขึ้นไดแตตองไมเกิน 10 คน ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

หมวดที่  5 
การรับเขาศึกษา 

ขอ 26 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
26.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามที่หลกัสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติ
อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 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 ทั้งนี้
ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 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 
31.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
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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 นักศึกษา
อาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษามาแลวไมเกิน 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  ตามขอ 
36.2, 36.5, 36.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ 

ขอ 38 นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ ใหดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของ
นักศึกษา พ.ศ2547 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 
      สัญลักษณ  ความหมาย 

I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชสําหรับรายวิชาที่มีคาคะแนน 
ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี ้
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(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) ใหคํานวณจากทุกรายวิชาที่มีคา

คะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนที่
ไดทุกครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 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 ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมินความกาวหนา
ในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น แต
ทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวย
กิตที่ไดในภาคการศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 
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ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

46.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน  S
เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูนั้นไดรับการ
พิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรอื
การศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอ
คณบดีเพื่อหาขอยุติ 

ขอ 47 ในกรณีที่นักศึกษาใดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิตจากหัวขอเดิม ที่
สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได 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 ครบ
ตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารยที่ปรึกษาตองเสนอ
ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระ รวมทั้งใหเสนอวันที่จะทําการสอบไป
พรอมกันดวย 

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 ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลั ย ที่ เปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวา     รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจําเปน คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบได  ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย 

48.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและตอบ
คําถามของผูเขาสอบได และคณะวิชาตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถาม
หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และ
การควบคุมใหดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 
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48.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําซึ่งไมได
เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตอง
กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม จะไดใชตรวจ
อานวิทยานิพนธได  

48.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ (คณะ)
อาจารยที่ปรึกษาเปน1 เสียง (คณะ)อาจารยประจําเปน 1 เสียง และ(คณะ) ผูทรงคุณวุฒิเปน 1 
เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

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
กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม 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 

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  
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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 สามารถนําไปเผยแพรในเชงิ
วิชาการได 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 และสอบผ านการสอบปากเปลาขั้ นสุ ดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา  3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปล าขั้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

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)  
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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  ภาคการศึกษา  
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 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง
ผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี ้
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 การเพิก
ถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้ งแตวันที่สภามหาวิทยาลั ยไดอนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 
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58.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรีแหงปริญญา
หรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 
 

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 
60.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด 
60.12 ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
60.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 

ขอ 61 การขอกลับเขาเปนนักศกึษา 
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่  11 
บทเฉพาะกาล 

ขอ 62 หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
ใหใชเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของกับหลักสูตรตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2544 ทั้งนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน 5 ป นับจากการปรับปรุงครั้งสุดทาย หรือ
เปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆแลวแตกรณี 

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 หรือหลักเกณฑอันเกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูกอนระเบียบนี้มีผลบังคับ
ใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    14  กรกฎาคม   พ.ศ.  2548   

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)   พลตํารวจเอก เภา   สารสิน 
                                                                                                              (เภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ผลการประเมินหลักสูตร 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทยต์ั�งแต่ พ.ศ. 2549 และจดัใหม้ีการประเมินหลกัสูตรขึ�นเพื�อใหห้ลกัสูตรมีความเหมาะสม และ

ถูกตอ้งตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการประเมินไดแ้บง่กลุ่มผูป้ระเมินออกเป็น 3 

กลุ่ม ไดแ้ก่  

(1) ผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยพิ์เศษ (2) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ และ (3) นกัศึกษาปัจจบุนั  

ซึ� งรายละเอียดและผลการประเมิน มีดงันี�   

1. ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ  

 เอกสารรายละเอียดหลกัสูตรและแบบสอบถามไดถู้กส่งผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยพิ์เศษ  3 ท่าน และ

ได้ตอบกลับแบบสอบถามจาํนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ ���.��)  โดยทั�งสามท่าน ไม่เคยเป็นผู ้ตอบ

แบบสอบถามสําหรับหลกัสูตรนี�  ซึ� งสรุปผลการประเมินและขอ้เสนอแนะที�สําคญัดงันี�  เนื�อหาของหลักสูตร

มีความความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของสังคมหรือหน่วยงานที�ใชบ้ณัฑิตในระดับมากร้อยละ 33.33 และ

ระดบัปานกลางร้อยละ 66.67 ดา้น วัตถุประสงค์และโครงสร้างของหลักสูตรผูป้ระเมินทั�งสามท่านเห็นพ้อง

กนัวา่ มีความเหมาะสม ในระดบัมาก  และแผนการศึกษาในกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก มีจาํนวนหน่วยกิต

และมีความเหมาะสมในรายวิชาในระดบัมาก  เนื �อหารายวิชามีความทนัสมยัอยู่ในระดับมากที�สุดร้อยละ 

33.33 และในระดบัมากร้อยละ 66.67  และเนื�อหารายวิชาที�มีในหลกัสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที�จะ

พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  

และขอ้กาํหนดในการทาํวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์เผยแพร่มีความเหมาะสมในระดับมากที�สุดร้อยละ 33.33 

และมากร้อยละ 66.67 
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แบบสอบถาม ผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์พิเศษ 

เพื�อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

คําชี�แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที�แนบมา เติมหรือทาํเครื�องหมาย √ ในช่องวา่งที�ตรงกบัความ

คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ตอนที� 1. ข้อมูลทั�วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์พิเศษ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามเคยเป็นผูป้ระเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การสัตวแพทย ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

□ เคย     ไมเ่คย 3 

2. ผูต้อบแบบสอบถามเคยสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

□เคย                      ไมเ่คย 3 

 

ตอนที� 2. ความคิดเห็นในด้านต่างๆที�เกี�ยวข้องกับการจัดหลักสูตร 

ความคิดเห็น 

ระดับความเห็น 

คําแนะนํา มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

เนื�อหาหลักสูตร 

1. ความสัมพนัธ์ของหลกัสูตรกบัความตอ้งการ

ของสังคมหรือหน่วยงานที�ใชบ้ณัฑิต 

 � 2   

2. ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์หลกัสูตร  3    

3. ความเหมาะสมของโครงสร้างหลกัสูตร  3    

�. ความเหมาะสมของจาํนวนหน่วยกิต ในกลุ่ม

วิชาบงัคบั 

 3    

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุ่มวิชาบงัคบั  3    

6. ความเหมาะสมของจาํนวนหน่วยกิต ในกลุ่ม

วิชาเลือก 

 3    
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ความคิดเห็น 

ระดับความเห็น 

คําแนะนํา มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

เนื�อหาหลักสูตร 

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  3    

8. เนื�อหาของรายวิชามีความทนัสมยัและ

น่าสนใจ  

1 2    

9. เนื�อหารายวิชาในหลกัสูตรสามารถพฒันาให้

ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�เพียงพอตาม

วตัถุประสงค์หลกัสูตร 

 3    

10. ความเหมาะสมของขอ้กาํหนดในการทาํ

วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1 2    

 

ตอนที� 3 ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม     

1. ควรจดัใหม้ีการสอนเป็นภาษาองักฤษบางวิชา 

2. ควรจะใหบ้างหวัขอ้วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์เป็นภาษาองักฤษ 

3. ควรใหม้ีการบรูณาการการสอนสอนร่วมกบัภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

4. ควรส่งเสริมการวิจยัร่วมกบัหน่วยงานนอกมหาวิทยาลยัและนาํเอาปัญหาสุขภาพสัตวใ์นทอ้งถิ�น

มาวิจยัมากขึ�น 
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�. อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 

 

   แบบสอบถามได้ถูกส่งให้อาจารย์ประจาํหลักสูตรและอาจารย์ประจาํ  8 ท่าน และได้ตอบกลับ

แบบสอบถามจาํนวน 6 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ ��.��) ผลการประเมินดา้นรายดา้นมีดงันี�  

            �) . ด้านเนื�อหาหลักสูตร โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจํา  พบว่าหลักสูตรมี

ความสัมพันธ์กับความต้องการของสังคมหรือหน่วยงานที�ใช้บัณฑิตในระดบั มาก ร้อยละ ���.�� หลกัสูตรมี

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์หลักสูตรในระดับมากที�สุดร้อยละ 33.33 ในระดับมากร้อยละ 66.67 

หลกัสูตรมีความเหมาะสมของโครงสร้างในระดับมากและมากที�สุดร้อยละ ��.�� และ 16.67 ตามลําดับ  

กลุ่มวิชาบังคับมีความเหมาะสมของหน่วยกิตระดบัมากและมากที�สุดร้อยละ ��.�� และ ��.�� ตามลําดับ 

ส่วนความเหมาะสมของรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับพบวา่อยูใ่นระดบัมากร้อยละ 100.00 ในกลุ่มวิชาเลือก มี

ความเหมาะสมของหน่วยกิตและความเหมาะสมในรายวิชา ระดบัมากและมากที�สุดร้อยละ 83.33 และ ��.�� 

ตามลําดับ เนื�อหาวิชามีความทนัสมยัและสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะ ที�เพียงพอตาม

วตัถุประสงค์ในระดบัมากทั�งสองดา้นคิดเป็นเป็นร้อยละ  ��.�� ในส่วนของวนัเวลาเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 

��  เห็นดว้ยระดบัมาก  

�). ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน ร้อยละ 83.33 ของผูป้ระเมิน พบวา่ ระบบสารสนเทศเพื�อ

การคน้ควา้ และการเรียนการสอน มีความเพียงพอในระดบัมาก –ปานกลางผูป้ระเมินเห็นวา่วัสดุอุปกรณ์และ

เครื�องมือสนบัสนุนการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากและปานกลาง ร้อยละ �� เทา่กนั ส่วนวสัดุอุปกรณ์การ

ทาํวิจัยส่วนใหญ่ร้อยละ ��.�� เห็นวา่เหมาะสมในระดบัปานกลาง ความสนับสนุนในด้านการวิจัยโดยคณะ

และมหาวิทยาลัยอยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ ��.�� และ ��.� ตามลาํดบั การสนบัสนุนงบประมาณเพื�อการ

นาํเสนอผลงานทางวิชาการหรือประชุมวิชาการเห็นวา่คณะใหก้ารสนบัสนุนในระดบัมากและปานกลางร้อย

ละ ���.� เทา่กนั ส่วนในระดบัมหาวิทยาลยัใหก้ารสนบัสนุนในระดบัปานกลางร้อยละ 66.67  

�). ดา้นนกัศึกษา ผูป้ระเมินทั�งหมดมีความเห็นวา่วา่ข้อกาํหนดการรับนักศึกษาและคุณสมบัติของ

นักศึกษา มีความเหมาะสมในระดับมาก-ปานกลาง และร้อยละ 50.0 เห็นความเหมาะสมในระดับมากว่า

นกัศึกษาไดเ้รียนรายวิชาที�เหมาะสมและเพียงพอเพื�อการทาํวิทยานิพนธ์   

�). ดา้นการบริหารหลกัสูตร พบวา่ การกาํหนดวิสัยทัศน์และกลยทุธ์ในการบริหารหลักสูตร อยู่ใน

ระดบัมาก ร้อยละ ��.�� การกาํหนดแผนการบริหารหลักสูตรในระยะสั�นและระยะยาวการและกําหนดแนว

ทางการประเมินผลหลักสูตร ผูป้ระเมินไดใ้หค้วามเห็นในระดบัมากที�สุด- ปานกลาง เทา่กนัคือร้อยละ ��.� 
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แบบสอบถาม อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจํา 

เพื�อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

คําชี�แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที�แนบมา เติมและทาํเครื�องหมาย √  ในช่องวา่งที�ตรงกบัความ

คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ตอนที� 1. ข้อมูลทั�วไปของอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจํา 

 

1. ผูต้อบแบบสอบถามเป็นอาจารย์ประจาํหลกัสูตรหรืออาจารยป์ระจาํ ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น 

 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  3 อาจารยป์ระจาํ 3 

2. ผูต้อบแบบสอบถามเคยเป็นผูป้ระเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตว

แพทย ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

□ เคย     ไมเ่คย 6 

3. ระยะเวลาเฉลี�ยที�ผูต้อบแบบสอบถามทาํหนา้ที�อาจารยใ์นหน่วยงาน  15.0 ปี 

4. ผูต้อบแบบสอบถามเคยสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย ์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 เคย 4   ไมเ่คย 2 

5. ผูต้อบแบบสอบถามเคยเป็นกรรมการสอบเคา้โครงหรือสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

 เคย 3    ไมเ่คย 3 
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ตอนที� 2. ความคิดเห็นในด้านต่างๆที�เกี�ยวข้องกับการจัดหลักสูตร 

ความคิดเห็น 

ระดับความเห็น 

คําแนะนํา มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

เนื�อหาหลักสูตร 

1. ความสัมพนัธ์ของหลกัสูตรกบัความ

ตอ้งการของสังคมหรือหน่วยงานที�ใช้

บณัฑิต 

 6     

2. ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์

หลกัสูตร 

2 4     

3. ความเหมาะสมของโครงสร้างหลกัสูตร 1 5     

�. ความเหมาะสมของจาํนวนหน่วยกิต 

ในกลุ่มวิชาบงัคบั 

2 4     

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุ่มวิชา

บงัคบั 

 6     

6. ความเหมาะสมของจาํนวนหน่วยกิต 

ในกลุ่มวิชาเลือก 

1 5     

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุ่มวิชา

เลือก 

1 5     

8. เนื�อหารายวิชามีความทนัสมยัและ

น่าสนใจ  

1 4 1    

9. เนื�อหารายวิชาสามารถพฒันาใหผู้เ้รียนมี

ความรู้และทกัษะที�เพียงพอตาม

วตัถุประสงค์ 

1 4 1   

��. ความเหมาะสมของวนัเวลาที�ใชใ้นการ

เรียนการสอน 

1 3 2   

ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

1. ความเพียงพอของระบบสารสนเทศเพื�อ

การคน้ควา้ และการเรียนการสอน 

1 2 3    

2. วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมือสนบัสนุนการ

เรียนการสอน 

 3 3   
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ความคิดเห็น 

ระดับความเห็น 

คําแนะนํา มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

3. วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมือสนบัสนุนการ

วิจยั 

 1 4 1  

4. การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในระดบั

คณะเพื�อการทาํวิจยั 

 1 4 1   

5. การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในระดบั

มหาวิทยาลยัเพื�อการทาํวิจยั 

 2 3 1   

6. การสนบัสนุนงบประมาณในระดับคณะ

เพื�อการนาํเสนอผลงานทางวิชาการหรือ

ประชุมวิชาการ 

 3 3   

7. การสนบัสนุนงบประมาณในระดับ

มหาวิทยาลยัเพื�อการนาํเสนอผลงานทาง

วิชาการหรือประชุมวิชาการ 

 2 4   

ด้านนักศึกษา 

1. ความเหมาะสมของขอ้กาํหนดการรับ

นกัศึกษาและคุณสมบติัของนกัศึกษา 

 4 2    

2. นกัศึกษาไดเ้รียนรายวิชาที�เหมาะสมและ

เพียงพอเพื�อการทาํวิทยานิพนธ์ 

2 3 1     

เกี�ยวกับการบริหารหลักสูตร (ประเมินเฉพาะอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร) 

1. มีการกาํหนดวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ในการ

บริหารหลกัสูตร 

 2 1    

2. มีการกาํหนดแผนการบริหารหลกัสูตรใน

ระยะสั�นและระยะยาว 

1 1 1    

3. มีการกาํหนดแนวทางการประเมินผล

หลกัสูตร 

1 1 1   

 

ตอนที� 3. ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม   

              ไม่มี 
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�. นักศึกษาปัจจุบัน  

จากจาํนวนแบบประเมินที�ส่งใหน้กัศึกษาปัจจบุนัจาํนวน 8  คน ไดร้ับแบบประเมินตอบกลับจาํนวน 

6 คน คิดเป็นร้อยละ 75  โดย นกัศึกษาที�ตอบแบบสอบถาม อายเุฉลี�ย 30.8 ปี มีนักศึกษาที�ยงัไม่ได้ประกอบ

อาชีพ จาํนวน 2 คนอีก 3 คนทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสาขาวิชาวิทยาศาตร์การสัตวแพทย์  ผลการประเมินด้าน

รายดา้นมีดงันี�  

�). ดา้นเนื�อหาหลกัสูตร นกัศึกษาส่วนใหญ่ เห็นวา่เนื�อหาหลกัสูตรทั�งความเหมาะสมของหน่วยกิ

ตของหลักสูตร เนื �อหาของวิชามีความทันสมัย และสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้าน

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทยท์ี�เพียงพอตามวตัถุประสงค์ ในระดบัที�มากถึงมากที�สุดร้อยละ ���.� แต่ในหัว

ขอ้ความเหมาะสมของรายวิชาเลือกในระดบัที�มากถึงมากที�สุดขึ�นไป เพียงร้อยละ ��.� 

�). ดา้นผูส้อน นกัศึกษาประเมินใหอ้าจารย์มีความรู้ความเชี�ยวชาญการสอน ถ่ายทอดความรู้ ให้

คาํแนะนาํ ปรึกษาในการจัดทาํวิทยานิพนธ์เพียงพอในระดบัมากถึงมากที�สุดร้อยละ ���.� ส่วนการแสวงหา

การสนับสนุนเพื�อให้นักศึกษานาํเสนอผลงานทางวิชาการหรือประชุมวิชาการนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 

��.� มีความเห็นในระดบัปานกลาง  

�). ดา้นการเรียนของนกัศึกษา พบวา่ข้อกาํหนดด้านคุณสมบัติของนักศึกษามีความเหมาะสมระดับ 

มาก ปานกลาง และมากที�สุดร้อยละ ��.�, ��.�� และ ��.�� ตามลําดับ นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ��.� มี

ความเห็นวา่นกัศึกษาไดเ้รียนรายวิชาที�เพียงพอ และมีเวลาเพียงพอในการทาํวิทยานิพนธ์ในระดบัมากถึงมาก

ที�สุด  

�). ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน นกัศึกษาประเมินความเพียงพอของระบบสารสนเทศเพื�อ

การคน้ควา้ และการเรียนการสอน ในระดับมากและปานกลางคิดเป็นค่าเฉลี�ยร้อยละ ��.� และ ��.�� 

ตามลาํดบั และมีขอ้เสนอแนะใหค้ณะเพิ�มอุปกรณ์ เช่น เครื� องพิมพ์ให้แก่นักศึกษา ด้านวัสดุอุปกรณ์และ

เครื�องมือสนบัสนุนการเรียนการสอน ความเพียงพอหอ้งพกั และการสนบัสนุนการทาํวิจยัของนักศึกษาใน

ระดบัคณะและระดบัมหาวิทยาลยั และการสนบัสนุนงบประมาณทั�งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยในการ

ไปประชุมวิชาการ พบวา่ในระดบัมากและปานกลางคิดเป็นค่าเฉลี�ยร้อยละ ��.� และ ��.�� ตามลาํดบั    
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แบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน 

เพื�อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คําชี�แจง โปรดพิจารณาเอกสารประกอบที�แนบมา เติมหรือทาํเครื�องหมาย √  ในช่องวา่งที�ตรงกบัความ

คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ตอนที� 1. ข้อมูลทั�วไปของนักศึกษาปัจจุบัน 

1. เพศของผูต้อบแบบสอบถาม  

 ชาย  �    หญิง  2 

2. อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม  ��.� ปี 

3. อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม  

 ยงัไมป่ระกอบอาชีพ  �   ประกอบอาชีพ  � 

4. ถา้ผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพแลว้ อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามมีความเกี�ยวขอ้งกบัสาขาวิชาสห

วิทยาการสัตวแพทย ์หรือไม่ 

  เกี�ยวขอ้ง �    ไมเ่กี�ยวขอ้ง  3 

 

ตอนที� 2ความคิดเห็นในด้านต่างๆที�เกี�ยวข้องกับการจัดหลักสูตร 

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 

มากที�สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

เนื�อหาหลักสูตร 

1. ความเหมาะสมของจาํนวน

หน่วยกิต ของหลกัสูตร 

1 5    

2. ความเหมาะสมของจาํนวน

หน่วยกิตใน กลุ่มวิชาบงัคบั 

3 3     

3. ความเหมาะสมของรายวิชาใน

กลุ่มวิชาบงัคบั 

3 3     

4. ความเหมาะสมของจาํนวน

หน่วยกิตใน กลุ่มวิชาเลือก 

1 5     

5. ความเหมาะสมของรายวิชาใน

กลุ่มวิชาเลือก 

2 3 1    
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ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 

มากที�สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

 

6. เนื�อหาของรายวิชามีความ

ทนัสมยัและน่าสนใจ (จาก

รายวิชาปัจจบุนั) 

2 4    

7. เนื�อหารายวิชาในหลกัสูตร

สามารถพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้

และทกัษะดา้นสหวิทยาการสัตว

แพทยท์ี�เพียงพอตาม

วตัถุประสงค์ 

1 5    

ด้านผู้สอน 

1. อาจารยม์ีความรู้และเชี�ยวชาญ

ในวิชาที�สอน 

� �    

2. อาจารยม์ีความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการ

เรียนการสอน 

� �    

3. อาจารยใ์หค้าํแนะนาํและให้

การปรึกษาที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

เรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 

� �    

4. อาจารยใ์หค้าํแนะนาํและให้

การปรึกษาในการจดัทาํเคา้โครง

วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์

อยา่งเพียงพอ 

� �    

5. อาจารยใ์หก้ารสนบัสนุนหรือ

แสวงหาการสนบัสนุนดา้น

งบประมาณในการทาํวิจยัของ

นกัศึกษา 

� � �   

6. อาจารยใ์หก้ารสนบัสนุนหรือ � � �   



 

87 
 

ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 

มากที�สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

แสวงหาการสนบัสนุนเพื�อให้

นกัศึกษานาํเสนอผลงานทาง

วิชาการหรือประชุมวิชาการ 

ด้านการเรียนของนักศึกษา 

1. ความเหมาะสมของ

ขอ้กาํหนดการรับนกัศึกษาและ

คุณสมบติัของนกัศึกษา 

� � �   

2. นกัศึกษาไดเ้รียนรายวิชาที�

เหมาะสมและเพียงพอเพื�อการ

ทาํวิทยานิพนธ์ 

� � �   

3. นกัศึกษาสามารถใหเ้วลากบั

การเรียนและการทาํวิจยัไดอ้ยา่ง

เต็มที� 

� � �   

ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

1. ความเพียงพอของระบบ

สารสนเทศเพื�อการคน้ควา้ และ

การเรียนการสอน 

� � �   

2. วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมือ

สนบัสนุนการเรียนการสอน 

� � �   

3. ความเพียงพอของหอ้งพกั 

หอ้งสําหรับคน้ควา้หรือทาํ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

� � �   

4. การสนบัสนุนดา้น

งบประมาณในระดบัคณะเพื�อ

การทาํวิจยัของนกัศึกษา 

� � �   

5. การสนบัสนุนดา้น

งบประมาณในระดบั

มหาวิทยาลยัเพื�อการทาํวิจยัของ

� � �   
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ความคิดเห็น ระดับความเห็น คําแนะนํา 

มากที�สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

นกัศึกษา 

6. การสนบัสนุนดา้น

งบประมาณในระดบัคณะเพื�อ

การนาํเสนอผลงานทางวิชาการ

หรือประชุมวิชาการของ

นกัศึกษา 

 � � �  

7. การสนบัสนุนดา้น

งบประมาณในระดบั

มหาวิทยาลยัเพื�อการนาํเสนอ

ผลงานทางวิชาการหรือประชุม

วิชาการของนกัศึกษา 

 � � �  

 

ตอนที� 3. ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 

1. ทางคณะควรจะมีการสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการทาํวิจยัโดยมีคณะกรรมการในการ

คดัเลือกผูข้อรับทนุ 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลกัสูตรเดิม (2552) กับหลักสูตรปรบัปรุง (2554) 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยมหีนวยกิตในหมวดวิชา ดังน้ี 
  

หลักสูตรเดิม 
(2552) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(2554) 

หนวยกิต 
ที่เปลี่ยน 
แปลง แบบ d1 

หมวดวิชาและกลุมวิชา หนวยกิต หมวดวิชาและกลุมวิชา หนวยกิต  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

36 จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

36 - 

   หมวดวิชาบังคับ 2 
(ไมนับหนวยกิต) 

   หมวดวิชาบังคับ 2 
(ไมนับหนวยกิต) 

- 

   หมวดวิชาเลือก -    หมวดวิชาเลือก - - 
   วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 - 
แบบ ก2  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

36 จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

36 - 

   หมวดวิชาบังคับ 8    หมวดวิชาบังคับ 8 - 
   หมวดวิชาเลือก 16    หมวดวิชาเลือก 16 - 
   วิทยานิพนธไมนอยกวา 12 วิทยานิพนธไมนอยกวา 12 - 
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มคอ. 2 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2549 หมายเหตุ 

แบบ ก1 
  หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาบังคับ ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาดังตอไปนี ้โดยไมนับ

หนวยกิต 
หมวดวิชาบังคับ  ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ โดยไมนับ 
หนวยกิต 

เหมือนเดิม 

 717 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1        1(1-0-2) 
            Seminar in Veterinary Science I 
717 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2        1(1-0-2) 
            Seminar in Veterinary Science II 
 

717 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1        1(1-0-2) 
            Seminar in Veterinary Science I 
717 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2        1(1-0-2) 
            Seminar in Veterinary Science II 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

วิทยานิพนธ 717 898 วิทยานิพนธ                                 36 หนวยกิต 
            Thesis 

717 898 วิทยานิพนธ                                 36 หนวยกิต 
            Thesis 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

แบบ ก2 
หมวดวิชาบังคับ วิชาบังคับ   10 หนวยกิต วิชาบังคับ   10 หนวยกิต เหมือนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 

710 701  สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย                  3(2-3-5)  
             Statistics for Veterinary Research  
710 721  การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร2(2-0-4)  
             Experimental Design in Veterinary Medicine  
717 722  เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ     3(2-3-5)  
             Laboratory Diagnostic Techniques  
717 891  สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1       1(1-0-2)  
             Seminar in Veterinary Science I  
717 892  สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2       1(1-0-2)  
              Seminar in Veterinary Science II     

710 701  สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย                  3(2-3-2) 
             Statistics for Veterinary Research 
710 721  การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร   2(2-0-3) 
             Experimental Design in Veterinary Medicine 
717 722  เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ     3(2-3-2) 
             Laboratory Diagnostic Techniques  
717 891  สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 1       1(1-0-3) 
             Seminar in Veterinary Science I 
717 892  สัมมนาทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2       1(1-0-3) 
             Seminar in Veterinary Science II 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
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มคอ. 2 

โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 
หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเลือก เลือกอยางนอย 14 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้

หรือรายวิชาอื่นที่จะเปดสอนเพิ่มเติมในภายหลัง  
หมวดวิชาเลือก     เลือกอยางนอย 14 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาอื่นที่จะเปดสอนเพิ่มเติมในภายหลัง 

เหมือนเดิม 

 715 750  การจัดการสุขภาพฝูงโคนม                       3(3-0-6)  
             Dairy Cattle Herd Health Management  
715 751  การจัดการสุขภาพฝูงสกุร                        3(3-0-6)  
             Swine Herd Health Management  
717 720  เวชศาสตรคลินกิทางสัตวแพทยขัน้สูง           3(3-0-6)                                                                                                                            
             Advanced Veterinary Clinical Medicine  
717 721  อายุรศาสตรชั้ทางสัตวแพทยนสูง                3(3-0-6)  
              Advanced Veterinary Medicine  
 
 
717 724   อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง                       3(2-3-5)  
             Advanced Small Animal Medicine  
717 725  อายุรศาสตรมาขั้นสูง                              3(2-3-5)  
             Advanced Equine Medicine  
717 726  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง                3(2-3-5)  
             Advanced Ruminant Medicine  
717 727  อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม       3(2-3-5)  
              Aquatic Medicine and Farm Management 
717 728   การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเลี้ยง       3(2-3-5)  
              Equine Stud Farm Health Management  
717 729   เวชศาสตรการกฬีาและสรีรวิทยาการออก 
              กาลังสาหรับมา                                    3(2-3-5)  
              Equine Sports Medicine and Exercise Physiology  
               

715 750  การจัดการสุขภาพฝูงโคนม           3(3-0-3) 
             Dairy Cattle Herd Health Management 
715 751  การจัดการสุขภาพฝูงสกุร           3(3-0-3) 
             Swine Herd Health Management 
717 720  เวชศาสตรคลินกิทางสัตวแพทยขัน้สูง           3(3-0-3) 
              Advanced Veterinary Clinical Medicine 
717 721  อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง                3(3-0-3) 
             Advanced Veterinary Medicine 
717 723  อายุรศาสตรสุกรขัน้สูง                             3(2-3-2) 
             Advanced Swine Medicine 
717 724  อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง                        3(2-3-2) 
             Advanced Small Animal Medicine 
717 725  อายุรศาสตรมาขั้นสูง                               3(2-3-2) 
             Advanced Equine Medicine 
717 726  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง                 3(2-3-2) 
              Advanced Ruminant Medicine 
717 727  อายุรศาสตรสัตวน้ําขั้นสูง                          3(2-3-2) 
             Advanced Aquatic Medicine 
717 728  การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเลี้ยง         3(2-3-2) 
             Equine Stud Farm Health Management 
717 729  เวชศาสตรการกฬีาและสรีรวิทยาการออก 
              กําลังในมา                                          3(2-3-2) 
              Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 
   

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
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มคอ. 2 

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

717 890   การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร 
              การสัตวแพทย                                     1(1-0-2)  
              Literature Analysis in Veterinary Science 

717 890  การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร 
             การสัตวแพทย                                       1(1-0-3) 
             Literature Analysis in Veterinary Science 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

 717 893   ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย  2(0-6-2)  
              Special Problems in Veterinary Science  
 

717 893  ปญหาพเิศษทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย    2(0-6-3) 
             Special Problems in Veterinary Science 

 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

วิทยานิพนธ 717 899   วิทยานิพนธ                              12 หนวยกิต  
  Thesis 
 

717 899   วิทยานิพนธ                                   12 หนวยกิต  
  Thesis 
 

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

 


