
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก 
     สาขาวิชาสัตวเลี้ยง 

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะสัตวแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก 
     สาขาวิชาสัตวเลี้ยง 

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 

     ปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตรเดิม 
     พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 

     คณะสัตวแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 



สารบัญ  

 หนา 
หมวดท่ี 1  ขอมูลโดยท่ัวไป        1 
หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  3 
หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  5 
              1. ระบบการจัดการศึกษา       5 
              2. การดําเนินการหลักสูตร 5 
              3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 7 
                 3.1 หลักสูตร      7 

            3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวม      7 
            3.1.2 โครงสรางหลักสูตร      7 

                      3.1.3 รายวิชา 7 
                 3.2 ตัวอยางแผนการศึกษา 8 

            3.3 คําอธิบายรายวิชา 9 
            3.4 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 13 

                      3.4.1 อาจารยประจําหลักสูตร 13 
                      3.4.2 อาจารยประจํา 14 
             4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)  16 
             5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 16 
หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 15 
หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 18 
หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 18 
หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 19 
หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 25 
  

ภาคผนวก 27 

ภาคผนวกท่ี 1  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 
                   สูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

28 

ภาคผนวกท่ี 2  ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 31 
ภาคผนวกท่ี 3  คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี  4622/2559  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ  
                   ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก สาขาวิชาสัตว               
                     เลี้ยงฯ 

48 

ภาคผนวกท่ี 4  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
                   บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

49 

ภาคผนวกท่ี 5  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 23/2560) เรื่อง การ 
                   เทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษา 
                   ในระบบ 

65 

 
 

 



สารบัญ (ตอ)  

 หนา 
  
ภาคผนวกท่ี 6  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  
                   พ.ศ. 2541 

69 

ภาคผนวกท่ี 7  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับท่ี  1073/2550) เรื่อง  แนวปฏิบัติและ 
                    เกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาท่ีกระทําความผิดอันมีสาเหตุมาจาก 
                    การสอบ 

71 

ภาคผนวกท่ี 8  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  1072/2550) เรื่อง  แนวปฏิบัติการ 
                   ขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

   73 

ภาคผนวกท่ี 9 องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 75 
ภาคผนวกท่ี 10 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม (2552) กับหลักสูตร 
                   ปรับปรุง (2555) 

86 

 



แบบ มคอ. 2 

1 
 

หัวขอและรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสตัวแพทยคลินิก 

สาขาวิชาสัตวเลี้ยง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะสัตวแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี 1  ขอมลูโดยท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย    ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก   สาขาวิชาสัตวเลี้ยง 
ภาษาอังกฤษ   Graduate Diploma Program in Veterinary Clinic in Companion Animal. 

 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย    ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก (สัตวเลี้ยง) 
                  ป. บัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก (สัตวเลี้ยง) 
ภาษาอังกฤษ   Graduate Diploma Program in Veterinary Clinic in Companion Animal. 
                   Grad. Dip. Program in Veterinary Clinic in Companion Animal. 

3.  วิชาเอก 
   สัตวเลี้ยง 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
     27 หนวยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  :  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

5.2 ภาษาท่ีใช :  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเขาศึกษา :   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน :  ไมมี 

      5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา :  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

       คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี      15/2560        .                        
วันท่ี    22 พฤษภาคม 2560     . 
       สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี   8/2560  . วันท่ี   8  สิงหาคม  2560        . 
เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
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7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรโดยสกอ. 
       หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2560 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา 
       สัตวแพทยประจําสถานประกอบการรักษาสัตวเล็ก ท้ังรัฐบาลและเอกชน  หรือ เจาของกิจการรักษา
สัตวเล็ก 
9.  ช่ือเลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 

1 นางสาวฟานาน  สุขสวัสดิ ์ รองศาสตราจารย 
 

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

2 นางสาวสุปราณี  จิตเพียร ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Veterinary Surgery), สพ.บ. 

3 นายพิสิทธ์ิ  สุวรรณโชต ิ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Physiology), สพ.บ.  

4 นางสาวทรรศดิาพลอยงาม อาจารย Ph.D. (Molecular Veterinary 
Biosciences), สพ.บ. (เกียรตินิยม) 

5 นางสาวปาณสิรา  คณุกิตต ิ อาจารย Ph.D. (Reproduction),  
วท.ม.(วิทยาการสืบพันธุสัตว), สพ.บ.  

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
       คณะสัตวแพทยศาสตร และโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   11.1.1  ความกาวหนาทางวิทยาการทางการรักษาสัตวเล็ก เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงตองการ
สัตวแพทยท่ีมีความรูทางวิทยาการและเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการรักษาท่ีทันสมัย 
   11.1.2  การแขงขันของสถานประกอบการรักษาสัตวท่ีมีจํานวนมากข้ึน ตองการสัตวแพทยท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ จะเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
       11.2.3  กรอบแนวคิดในการสรางสรรคผู เรียนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการ
ประยุกตใชความรู และนวัตกรรม ในการปฏิบัติบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาตัวเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม สามารถคิดวิเคราะหเพ่ือการประกอบอาชีพไดอยางสรางสรรค     

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   11.2.1  พฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเลี้ยง ของเจาของสัตว ซ่ึงเพ่ิมการเอาใจใส ดูแลมากข้ึน จึงตองการ
สัตวแพทยท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานสุนัขและแมว 
   11.2.2  การเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยาย เปนครอบครัวเด่ียว ทําใหสัตวเลี้ยงเพ่ิมบทบาทเปน
เพ่ือนและสมาชิกในครอบครัว 
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   11.1.3  ความคาดหวังของเจาของสัตว ตอความสามารถทางวิชาชีพของสัตวแพทยท่ีมีมากข้ึน และ
โอกาสท่ีจะเกิดการฟองรองและรองเรียนจากเจาของสัตวท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   12.1.1 หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจและสังคม และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของโรคในสัตวเล็ก 
   12.1.2 หลักสูตรตองพัฒนาผูเรียนใหมีความรูท่ีเปนมาตรฐาน และสามารถเพ่ิมศักยภาพทางการ
รักษาสัตวเล็กของผูเรียน ใหไดในระดับท่ีเหนือกวา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

   12.1.3 มาตรฐานหลักสูตรตองไดรับการยอมรับท้ังภายในและตางประเทศ 
   12.1.4 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควา และสามารถประยุกตใชขอมูล
จากการคนควาในทางคลินิก และคิดวิเคราะหเพ่ือการประกอบอาชีพไดอยางสรางสรรค     
   12.1.5 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  แกปญหาเฉพาะหนาได และ
ดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   12.2.1  ผลิตบัณฑิตเนนใหมีมาตรฐานตามกรอบวิชาชีพ ตรงตามความตองการของตลาดงาน และ
สังคม  
   12.2.2  ผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําเชิงวิชาการ และการวิจัย เพ่ือนําความรูไปประยุกตใชในการพัฒนา
ชุมชน และสังคม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

13. ความสัมพันธ (หากมี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
       ไมมี 
  13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
       ไมมี 
 

หมวดท่ี 2  ขอมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ 

               หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิกสาขาวิชาสัตวเลี้ยง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) มุงผลิตบัณฑิตสัตวแพทยท่ีประกอบอาชีพการบําบัดโรคสัตวเลี้ยง ใหมีความรูความสามารถ  ทักษะใน
การตรวจวินิจฉัย รักษาโรค  และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะดานโรคสัตวเลี้ยง หลักการและทฤษฎีใน
สาขาวิชาพึงเปนผูท่ีกอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะ
ผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
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1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
                 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก สาขาวิชาสัตวเลี้ยง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีความรู ความสามารถในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
โดยเฉพาะ ดานโรคสัตวเลี้ยง 

2. มีทักษะและประสบการณในการบําบัดรักษาโรคสัตวเลี้ยง  โดยมุงเนนการฝกปฏิบัติงานจริงใน 
3. โรงพยาบาลสัตว 
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี
5. สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชน

ไดในวงกวาง 
6. ภาวะผูนําและปฏิบัตตินอยางมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
                  ปรับปรุงหลักสตูรทุกๆ 5 ป 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน 
   การสอนท่ีเนนผูเรียนเปน    
   ศูนยกลาง 
 
 
 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการ
สงเสริมผูเรียนเปนศูนยกลางใน
การเรียนรู 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 

3. สงเสริมการประเมินผลท่ีเนการ
พัฒนาการของผูเรียน 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู
ดวยตนเอง 

3. จํานวนรายวิชาท่ีใชการประเมินผล
ท่ีเนนพัฒนาการของผูเรียน 

4. ผลการประเมินการมีสวนรวมของ
ผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมการรายงานสัตวปวยและ 

    กิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ ของ
คณะ 

  

2.  แผนการพัฒนาการเรียนกา
สอนใหผูสําเร็จการศึกษามี
ทักษะการวินิจฉัย และการ 

รักษาโรคสัตวเล็กเฉพาะทาง 
 
 
 
 
 

    

1. เพ่ิมวิชาเลือกท่ีเปดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูกับสัตวปวย
จริง และฝกปฏิบัติกับอาจารยท่ีมี 

ความสามารถเฉพาะทาง เชน โรค
ตา โรคหัวใจรวมหลอดเลือด 
และโรคเนื้องอก และศัลยกรรม
กระดูก 

2. เพ่ิมวิชาเลือกทางดานสัตวแปลก 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการ 

 

1. รายวิชาเลือก 7 รายวิชา คือ 
VM 057 005, VM 057 006, 
VM 077 003, VM 077 004, 
VM 077 005, VM 077 006, 
VM 077 007 และรายวิชาท่ี 
อาจเปดเพ่ิมภายหลัง 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
 
 

 
3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย ตาม
ผลการเรียนรูท้ัง 6 ดาน 

แขงขันของผูสําเร็จการศึกษา ใน
ตลาดแรงงาน 
 
1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย
ท่ี เน น ก า ร ส อ น ด าน คุ ณ ธ รรม 
จริยธรรม ดานความรู ทักษะทาง   
ป ญ ญ า   ทั กษ ะค ว าม สั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะในการวิ เคราะหและการ
สื่ อสาร  ทั กษะการปฏิ บั ติท าง
วิชาชีพ 

 
 
 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาทักษะ
การสอนและการประเมินผลของ
อาจารยตามผลการเรียนรูท้ัง 6 ดาน 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา   
    ตอทักษะการสอนของอาจารยท่ีมุง 
    ผลการเรียนรูท้ัง 6 ดาน 

 
 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและ 
โครงสรางของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซ่ึงเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 2 ขอ 7 (ภาคผนวกท่ี 4) หรือระเบียบท่ีจะปรบัปรุงใหม 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 
   เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
          ไมมี 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาดําเนินการเรียนการสอน 
    ภาคการศึกษาตน     เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
    ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
          ภาคการศึกษาพิเศษ   เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน (ถามี) 
    2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
หมวดท่ี 5 ขอ 21.1 (ภาคผนวกท่ี 4) หรือเปนไปตามระเบยีบท่ีจะปรบัปรุงใหม และ 
          2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร 
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 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
   1. นักศึกษามีระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และมีประสบการณการทํางาน
ดานการรักษาสัตวเล็กไมเทากัน 
   2. นักศึกษามีความตองการท่ีหลากหลาย และมีจุดประสงคในการเขาศึกษาในหลักสูตรแตกตางกัน   
   3. นักศึกษายังไมเขาใจระบบการทํางานของโรงพยาบาลสัตว  ซ่ึงเปนสถานท่ีศึกษาหลักของหลักสูตร 
         4. นักศึกษามีบุคลิกท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจไมเหมาะกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตวเล็ก 
 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
   1. จัดอาจารยท่ีปรึกษาใหนักศึกษา เพ่ือประเมินระดับประสบการณและความสามารถของนักศึกษา 
และเพ่ือชี้แนะวิชาพ้ืนฐาน หรือความรูพ้ืนฐาน ท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาดวยตนเอง 
   2. มีการแนะแนวนักศึกษาใหมเพ่ือใหเขาใจระบบการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติ 
   3. มีวิชาเลือกท่ีหลากหลาย เพ่ือใหนักศึกษาไดเลือกเรียนตามความตองการของตนเอง ตามแต
จุดมุงหมาย หลังจากจบการศึกษาของนักศึกษาแตละคน 
   4. กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกความรูและทักษะทางดานการสื่อสาร  และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

    2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ปท่ี 1 5 5 5 5 5 
รวม 5 5 5 5 5 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 5 5 5 5 5 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
คาธรรมเนียมการศึกษา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

งบประมาณแผนดนิ - - - - - 
รวมรายรับ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

 

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบใชสอย ตอบแทนและวัสด ุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

งบดําเนินการ (พัฒนาการเรียน 
การสอน พัฒนานักศึกษา ฯลฯ) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

รวมรายจาย 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
ประมาณการคาธรรมเนียมการศึกษาตอหัวนักศึกษาตอปการศึกษาของหลักสูตร = 50,000  บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
    ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
          ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 23/2560) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ (ภาคผนวกท่ี 5) และระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (ภาคผนวกท่ี 6) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
   3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวม             27 หนวยกิต 
   3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
        1.  หมวดวิชาบังคับ                   19 หนวยกิต 
        2.  กลุมวิชาบังคับ  

                  กลุมวิชาบังคับ                                       16 หนวยกิต 
              หมวดวิชาเลือก                                         8 หนวยกิต 

         3.1.3  รายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ                                                                        19   หนวยกิต 
VM 007 001 การบริหารโรงพยาบาลสัตว                         

Animal Hospital Administration 
1(1-0-2) 

VM 007 002 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
Literature Analysis in Veterinary Science 

1(1-0-2 

VM 007 891 สัมมนาทางสัตวแพทย 1        
Seminar in Veterinary  I 

1(1-0-2) 

 

กลุมวิชาบังคับ                                                                          24  หนวยกิต 
 กลุมวิชาบังคับ 16  หนวยกิต 
VM 047 001 คลินิกพยาธิวิทยาสัตวเลี้ยง                

Companion Anmal  Pathology Clinic 
2(0-4-2) 

VM 057 001 คลินิกสูติศาสตรสัตวเลี้ยง 
Companion Animal  Obstetrics Clinic 

2(0-4-2) 

VM 057 002 คลินิกศัลยกรรมสัตวเลี้ยง                 
Companion Animal Surgery Clinic 

3(0-6-3) 

VM 057 003 คลินิกศัลยศาสตรออรโทพีดิกสสัตวเลี้ยง        
Companion Animal Orthopedic Surgery Clinic 

2(0-4-2) 

VM 057 004 การถายภาพรังสีและการบันทึกดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง                
Radiography and Ultrasonography 

2(0-4-2) 

VM 077 001 คลินิกอายุรกรรมสัตวเลี้ยง 1                              
Companion Animal Medicine Clinic I 

3(0-6-3) 

VM 077 002  คลินิกอายุรกรรมสัตวเลี้ยง 2                              
Companion Animal Medicine Clinic II 

2(0-4-2) 
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              หวมดวิชาเลือก   (ไมนอยกวา)                                           8  หนวยกิต 
              ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีจะเปดเพ่ิมภายหลัง 
VM 057 005 คลินิกพิเศษโรคระบบสืบพันธุในสัตวเลี้ยง 

Specialty Clinic in Companion Animal Reproductive Diseases 
2(0-4-2) 

VM 057 006 คลินิกพิเศษโรคตาในสัตวเลี้ยง 
Specialty Clinic in Companion Animal Ophthalmology  

2(0-4-2) 

VM 077 003 คลินิกพิเศษโรคผิวหนังในสัตวเลี้ยง 
Specialty Clinic in Companion Animal Dermatology 

2(0-4-2) 

VM 077 004 คลินิกพิเศษโรคหัวใจรวมหลอดเลือดในสัตวเลี้ยง 
Specialty Clinic in  Companion Animal Cardiovascular 
Diseases 

2(0-4-2) 

VM 077 005 คลินิกพิเศษโรคระบบประสาทในสัตวเลี้ยง 
Specialty Clinic in Companion Animal Neurological 
Diseases 

2(0-4-2) 

VM 077 006 คลินิกพิเศษสัตวเลี้ยงชนิดแปลก   
Specialty  Clinic in  Exotic Animals 

2(0-4-2) 

VM 077 007 คลินิกพิเศษโรคเนื้องอกในสัตวเลี้ยง 
Specialty Clinic in Companion AnimalTumor 

2(0-4-2) 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
   คณะสัตวแพทยศาสตร ใชระบบวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2083/2559) เรื่อง
การใชระบบรหัสวิชา คือ ใชรหัสวิชาท่ีประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษจํานวน 2 ตัว ตามดวยตัวเลขจํานวน 
6 หลัก 
                    ตัวอักษร 2 ตัวแรก VM แทนคณะ 
                    เลขตัวท่ี 1-3 แทนภาควิชาท่ีเปดสอนวิชานั้น 
                    เลขตัวท่ี 4    แสดงระดับวิชา 
                    เลขตัวท่ี 5    แสดงหมวดวิชา 
                    เลขตัวท่ี 6    แสดงลําดับท่ีของวิชาในหมวดวิชา 
          วิชารวม (ทุกภาควิชารวมกันสอน)     รหัส    710 
          ภาควิชาพยาธิชีววิทยา         รหัส    714 
          ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ   รหัส    715 
          ภาควิชาอายุรศาสตร         รหัส    717 
 

          3.2  ตัวอยางแผนการศึกษา 
                  ภาคการศึกษาตน 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
VM 007 001 การบริหารโรงพยาบาลสัตว                         

Animal Hospital Administration 
1(1-0-2) 

VM 007 891 สัมมนาทางสัตวแพทย 1          
Seminar in Veterinary   I 

1(1-0-2) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

VM 047 001 คลินิกพยาธิวิทยาสัตวเลี้ยง                
Companon Animal  Pathology Clinic 

2 (0-4-2) 

   
VM 057 001 คลินิกสูติศาสตรสัตวเลี้ยง                               

Companion Animal Obstetrics Clinic 
2 (0-4-2) 

VM 057 002 คลินิกศัลยกรรมสัตวเลี้ยง                 
Companion Animal Surgery Clinic 

3(0-6-3) 

VM 077 001 คลินิกอายุรกรรมสัตวเลี้ยง 1                              
Companion Animal Medicine Clinic I 

3(0-6-3) 

 รวม 
หนวยกิตสะสม 

12 
12 

        

      ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

VM 007 002 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
Literature Analysi in Veterinary Science 

1(1-0-2) 

VM 057 003 คลินิกศัลยศาสตรออรโทพีดิกสสัตวเลี้ยง        
Companion Animal Orthopedic Surgery Clinic 

2(0-4-2) 

VM 057 004 การถายภาพรังสีและการบันทึกดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง                
Radiography and Ultrasonography 

2(0-4-2) 

VM 077 002 คลินิกอายุรกรรมสัตวเลี้ยง 2                              
Companion Animal Medicine Clinic II 

2(0-4-2) 

VM 00x xxx วิชาบังคับเลือก (ไมนอยกวา)  
Elective courses 

8 หนวยกิต 

 รวม 
หนวยกิตสะสม 

15 
27 

        
     3.3  คําอธิบายรายวิชา 
 

VM 007 001   การบริหารโรงพยาบาลสัตว                                           1(1-0-2) 
                     Animal Hospital Administration 
                     เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

       การบริหารโรงพยาบาลสัตว ดานบุคคล การเงิน   เวชภัณฑและอุปกรณเก่ียวกับสัตวเลี้ยงการจัด 
ระบบขอมูลประวัติสัตวปวย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร   ในการวิเคราะห การวางแผน 
           Animal hospital administration on personel, financial, pharmacy and pet 
quipment,  management of animal data, computer application in analysis and planning 
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VM 007 002  การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย                    1(1-0-2) 
              Literature Analysis in Veterinary Science 
                 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
               การวิเคราะหบทความ งานวิจัย รายงานสั้น หรือรายงานสัตวปวย จากวารสารทางสัตวแพทย
ท่ีเปนปจจุบนั 
      Literature analysis of articles, research paper case, report from current 
veterinary journal 
 

VM 007 891   สัมมนาทางสัตวแพทย 1                                               1(1-0-2) 
                  Seminar in Veterinary   I 
                  เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

       การทบทวน และอภิปรายวรรณกรรมตาง ๆ ทางสัตวแพทยและวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 
เก่ียวของ และรายงานสัตวปวย 
         Literature review and discussion in veterinary and related medical sciences  
and case report              
 

VM 047 001   คลินิกพยาธิวิทยาสัตวเล้ียง                                                 2 (0-4-2) 
                  Companion Animal  Pathology Clinic   
                  เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

       การเก็บตัวอยาง  การตรวจทางหองปฏิบัติการ  การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ  การ 
ชันสูตร ผาซาก และการแปลผล 

       Sample collection, laboratory examination, laboratory diagnosis, necropsy and  
Interpretation 
 

VM 057 001  คลินิกสูติศาสตรสัตวเล้ียง                                                 2(0-4-2) 
                  Companion Animal Obstetrics Clinic 
                  เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

       การตรวจ วินิจฉัย  รักษาโรคทางระบบสืบพันธุ และการจัดการทางระบบสืบพันธุในสัตวเลี้ยง    
เทคโนโลยีทางดานวิทยาการสืบพันธุในสัตวเลี้ยง 

   Examination, diagnosis and treatment of reproductive diseases in companion  
animals, breeding management, special techniques and instruments for  companion animal 
reproduction 
 

VM 057 002   คลินิกศัลยกรรมสัตวเล้ียง                                                2 (0-4-2) 
                  Companion Animal Surgery Clinic  
                  เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
               การปฏิบัติงานการทําศัลยกรรมเนื้อเยื่อออนในสัตวเลี้ยง การทําศัลยกรรมตกแตงผิวหนัง 
ศัลยกรรมชองอกและชองทอง  เทคนิคในการทําศัลยกรรมของระบบทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  ทางเดิน
ปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม   การทําสูติกรรมสัตวเลี้ยง 
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               Clinical practice in companion animal soft tissue surgery, skin reconstruction, 
thoracic and abdominal surgery, surgical techniques of digestive, respiratory and genitourinary 
systems, emergency surgery and companion animal  obstetrics 
 

VM 057 003   คลินิกศัลยศาสตรออรโทพีดิกสสัตวเล้ียง                              2 (0-4-2) 
                  Companion Animal Orthopedic Surgery Clinic 
                  เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
               การปฏิบัติงานการทําศัลยกรรมกระดูก และขอในสัตวเลี้ยง   เทคนิคในการทําศัลยกรรมของ
กระดูกและขอ 
               Clinical practice of bone and joint surgery in companion animal, surgical 
techniques for bones and joints 
 

VM 057 004   การถายภาพรังสีและการบันทึกดวยคล่ืนเสียงความถี่สูง                    2(0-4-2) 
                  Radiography and Ultrasonography 
                  เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

       เทคนิคการถายภาพรังสีวินิจฉัย และการใชอัลทราซาวด สําหรับการตรวจวินิจฉัยโรค 
สัตวเลี้ยง 

       Techniques on diagnostic radiography, uses of ultrasound for examination  and  
diagnosis of companion animal diseases 
 

VM 057 005   คลินิกพิเศษโรคระบบสืบพันธุในสัตวเล้ียง                              2(0-4-2) 
               Specialty Clinic in Companion Animal Reproductive Diseases  
                  เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

การตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเฉพาะทางระบบสืบพันธุในสุนัขและแมว  การตรวจเพ่ือบงชี้
ถึงการเปนสัด การผสมเทียม การตั้งทอง และการคลอด โดยใชเครื่องอัลตราซาวด ฮอรโมนและเซลลวิทยา 

              Diagnosis and management of reproductive diseases in dogs and cats. By using 
techniques including ultrasonology, hormonal profile and cytology  to diagnosis and manage- 
ment in reproductive problems such as estrus, artificial insemination, pregnancy and partu-
rition 
 

VM 057 006  คลินิกพิเศษโรคตาในสัตวเล้ียง                                      2(0-4-2) 
       Specialty Clinic  in Companion Animal Ophthalmology 

                  เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางโรคตาในสัตวเลี้ยงดวยวิธีการทางอายุรกรรมและหรือ 

วิธีการทางศัลยกรรม 
Physical examination, diagnosis, and medical and/or surgical treatment of all  

eye disorders in companion animal 
 

VM 077 003  คลินิกพิเศษโรคผิวหนังในสัตวเล้ียง                                    2(0-4-2) 
                  Specialty Clinic in Companion Animal  Dermatology 
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                  เง่ือนไขของรายวิชา      :  ไมมี 
      การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษโรคผิวหนัง  เทคนิคในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา 

       Practice in  specialty clinic in companion animaldermatology,  technical 
examination diagnosis and treatment  of dermatology 
 
 

VM 077 004 คลินิกพิเศษโรคหัวใจรวมหลอดเลือดในสัตวเล้ียง                          2(0-4-2) 
                  Specialty Clinic in Companion Animal Cardiovascular Diseases 
                  เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
                  การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษโรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตเทคนิคในการตรวจวินิจฉัย 
และการรักษา 
                  Practice in  specialty clinic in companion animalcardiology and cardiovascular  
diseases,   technical examination diagnosis and treatment 
 

VM 077 005  คลินิกพิเศษโรคระบบประสาทในสัตวเล้ียง                                2(0-4-2) 
                  Specialty Clinic in Companion Animal Neurological Diseases 
                  เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
                  การตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางโรคทางระบบประสาทในสัตวเลี้ยงดวยวิธีการทางอายุร 
กรรมและหรือวิธีการทางศัลยกรรม ในรูปแบบของการใชปญหาเปนตัวตั้ง (Problem-Oriented Approach)  
การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษโรคระบบประสาท 
                  Physical examination, diagnosis and medical and/or surgical treatment of 
neurological  disorders in companion animal by using the problem-oriented approach (POA) 
and problem-oriented veterinary medical record (POVMR), practice in specialty clinic in 
companion animal neurological diseases 
 

VM 077 006  คลินิกพิเศษสัตวแปลก                                           2(0-4-2) 
              Specialty  Clinic in  Exotic Animals 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
           การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษสัตวแปลกเทคนิคในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา 
           Practice in  specialty clinic in exotic animals ,  technical examination diagnosis 
and treatment 
 

VM 077 007  คลินิกพิเศษโรคเนื้องอกในสัตวเล้ียง                                 2(0-4-2) 
                Specialty Clinic in Companion AnimalTumor 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

      การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเนื้องอกในสัตวเลี้ยงการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเนื้องอก 
      Practice in  specialty clinic in companion animaltumor,  examination diagnosis 

and  treatment  of tumor 
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VM 047 001  คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง  1                                          3(0-6-3) 
                 Companion Animal Medicine Clinic I 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

การปฏิบัติงานดานคลินิกฉุกเฉินและการดูแลภาวะวิกฤต คลินิกผิวหนัง   และคลินิกหัวใจของ
สัตวเลี้ยง 
      Clinical practice in emergency service for companion animal, intensive care, 
dermatology clinic and cardiology clinic 
 

VM 077 002 คลินิกอายุรกรรมสัตวเล้ียง  2                                           3(0-4-2) 
                 Companion Animal Medicine Clinic II 
                 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

      การปฏิบัติงานดานคลินิกทางเดินปสสาวะ คลินิกโรคตา และคลินิกสัตวเลี้ยงพิเศษ 
                Clinical practice in companion animal in urology clinic, ophthalmology clinic 
and exotic pet clinic 
 

3.2  ช่ือเลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
 

 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ท่ี ช่ือ นามสกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายสมบูรณ แสงมณเีดช รองศาสตราจารย 
 

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

2 นางสาวฟานาน  สุขสวัสดิ ์ รองศาสตราจารย 
 

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

3 นางสาวกชกร ดิเรกศลิป ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(SwineMedicine), M.S., สพ.บ.(เกียรตินิยม) 

4 นางจารุวรรณ คําพา ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Ruminant Medicine), M.Sc., สพ.บ. 
(เกียรตินิยม)  

5 นายนฤพนธ คําพา ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Vet. Radiology), M.S., สพ.บ.  
6 นายพิสิทธ์ิ  สุวรรณโชต ิ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Physiology), สพ.บ.  

7 นางสาวพัชรา  เผือกเทศ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Molecular Microbiology), M.V.Sc. 
(Molecular Microbiology), สพ.บ. 

8 นางสิริขจร ตังควัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร), วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตว
แพทย), สพ.บ.  

9 นางสาวสุปราณี  จิตเพียร ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Veterinary Surgery), สพ.บ. 

10 นางสาวทรรศดิาพลอยงาม อาจารย Ph.D. (Molecular Veterinary Biosciences), 
สพ.บ. (เกียรตินิยม) 

11 นางสาวปาณสิรา  คณุกิตต ิ อาจารย Ph.D. (Reproduction),  
วท.ม.(วิทยาการสืบพันธุสัตว), สพ.บ.  
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 3.2.2 อาจารยประจํา  
 

ท่ี ช่ือ นามสกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายปรณีัน จิตะสมบัต ิ รองศาสตราจารย วท.ม. (ศัลยศาสตร), สพ.บ.  
2 นายสุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ รองศาสตราจารย วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย), สพ.บ. 

3 นางสาวอารินี ชัชวาลชลธีระ รองศาสตราจารย สพ.บ. 
4 นางสาวดวงเดือน แกนคางพล ู ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (ศัลยศาสตร), สพ.บ. (เกียรตินิยม)  
5 นางสาวนภัทร ทองสรอย ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 

6 นายประวิทย บุตรอุดม ผูชวยศาสตราจารย Ph.D., สพ.บ. (เกียรตินิยม)  

7 นายพงษธร สุวรรณธาดา ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ., วท.บ. 
8 นางพิมชนก สุวรรณธาดา ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 

9 นางสาววราภรณ ศุกลพงศ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ., วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) 
10 นายวีรพล ทวีนันท ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Vet. Parasitology), M.S., สพ.บ.  
11 นายสมโภชน วีระกุล ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Aquatic Medicine), สพ.บ.,  

12 นายสราวุธ ศรีงาม ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (กายวิภาคศาสตร), สพ.บ.  

13 นายสุชาติ วัฒนชัย ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม., สพ.บ.  
14 นางสาวอารยาพร มคธเพศ ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 

15 นายเอกชัย  ภัทรพันธวิเชียร ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. 
16 นายธนาคาร  นะศร ี อาจารย M.S. (Animal Pathology), สพ.บ.  
17 นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน อาจารย วท.ม. (ศัลยศาสตร), สพ.บ. (เกียรตินิยม)  
18 นางนุสรา สุวรรณโชต ิ อาจารย วท.ม. (ชีวเคมี), สพ.บ.  
19 นางสาวนํ้าฟา เพ่ืองบุญ อาจารย วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวแพทย), สพ.บ.  

 
4.   องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) (ถามี) 
           ไมมี 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
           ไมมี 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
            ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีเปนความคาดหวังหรือเปาหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พรอมท้ัง
ระบุกลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการท่ีจะสงผลใหเกิดคุณลักษณะพิเศษดังกลาว 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในหลักการ

และทฤษฎีสําคัญทางดานการตรวจวินิจฉัย 
รักษาโรค และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
โดยเฉพาะดานโรคสัตวเลี้ยง 

- มีรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการฝกรักษาสัตวเลี้ยงท่ีปวยเปน 
โรคตางๆ  และฝกการปฏิบัติงานจริงเพ่ือแกปญหาอาการ
ปวยของสัตว 

 (2) มีทักษะและประสบการณในการบําบัดรักษา
โรคสัตวเลี้ยง  โดยมุงเนนการฝกปฏิบัติงานจริงใน 
โรงพยาบาลสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

- ฝกปฏิบัติงานตามหนวยบริการใหการรักษาใน
โรงพยาบาลสัตวของคณะฯ เพ่ือเพ่ิมทักษาความชํานาญ
ในการใหบริการการรักษา 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน 

2.1 การพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม  
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

                   (1) สามารถปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
               (2) มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตยและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
               (3) มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในสถาบันและประเทศชาติ 

          2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

         (1) สอดแทรกเนื่อหาคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียน 
       (2) การเรียนรูจากสถานการณจริง ยกกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน 
       (3) สอนโดยการอางอิงประมวลกฏหมาย ท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณ 
       (4) การแสดงออกท่ีเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
       (1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน 
       (2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู 
2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

       (1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในหลักการและทฤษฎีสําคัญเก่ียวกับการวินิจฉัยและรักษา
โรคในสัตวเลี้ยงและสัตวแปลก และสามารถนํามาประยุกตในการปฏิบัติงานทางคลินิก 

     (2) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาความรู
ใหมหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 
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         2.2.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
        (1) การบรรยาย อภิปราย ในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการใหศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 
        (2) สอนโดยการสาธิต และการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ  
        (3) มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทํารายงานท้ังเดี่ยวและกลุม 
        (4) ฝกปฏิบัติกับสัตวปวยจริง ภายใตการดูแลอยางใกลชิดจากอาจารยผูสอน 

 
2.2.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

        (1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา
แบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการ 

       (2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1   ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
        (1) สามารถวางแผน และคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวของและวิชาชีพ 
        (2) สามารถสืบคน ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

2.3.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
        (1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
        (2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน และการศึกษาอิสระ  
        (3) การฝกปฏิบัติจากสัตวปวยจริง ภายใตการชี้แนะจากอาจารยผูสอน 

2.3.3   วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
        (1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  
        (2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
       (3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1   ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

        (1) สามารถทํางานรวมเปนทีม เปนสมาชิกท่ีดีของกลุม และมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค 
       (2) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนํา และผูตามในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีใน
กลุมปฏิบัติงาน 
       (3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนได 

2.4.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 
          รับผิดชอบ 

        (1) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  
        (2) บรรจุเนื้อหาความสัมพันธระหวางบุคคล และบทบาทความรับผิดชอบของบุคคลในแตละ
สาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพสัตวเลี้ยง 
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2.4.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 
         รับผิดชอบ 

        (1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ท่ีมีการสงเสริมใหทํางานกลุม 
        (2) ประเมินโดยผรวมชนเรียน และผรวมงาน 
        (3) ประเมินตนเองกอนและหลังการเรียนในรายวิชาตาง ๆ และเม่ือจบหลักสูตร 
        (4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1   ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        (1) สามารถใชเทคนิกทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล ในการปฏิบัติงานได
อยางถูกตองและเหมาะสม 
        (2) สามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร  การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง เพ่ือการดําเนินการทางวิชาชีพสัตวแพทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        (3) สามารถใชภาษาไทยและอังกฤษในการสื่อสารได 

2.5.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การส่ือสารและ การใช 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        (1) การสอนในรายวิชา 
        (2) ฝกการคํานวณภายใตการชี้แนะของอาจารย จากการรักษาสัตวปวยในโรงพยาบาลสัตว 
        (3) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพ 
        (4) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning 
        (5) การเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลในรูปแบบตาง ๆ 
        (6) ฝกใหนําเสนอผลงานจากการคนควาดวยตนเอง 

2.5.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การส่ือสาร และการใช 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        (1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรยีนในรายวิชา 
        (2) ประเมินจากการผลการนําเสนอผลงาน 
        (3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
    2.6 ทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 

2.6.1   ผลการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 
         (1) สามารถประยุกตใชความรูพ้ืนฐานและความรูทางวิชาชีพการสัตวแพทย ในการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยข้ันพ้ืนฐาน 
        (2) สามารถทําหัตถการทางดานสัตวแพทย ไดแก วิธีการเชิงตรรกะในการซักประวัติ การ
บังคับสัตว การชันสูตรโรคสัตว การใชเครื่องมือทางหองปฏิบัติการและคลินิก  การใชเทคนิคทางอายุรกรรม 
ศัลยกรรม และเวชกรรมอ่ืนๆ ไดอยางถูกตอง 
        (3) สามารถบันทึก แปลผลและวิเคราะหผลการตรวจทางคลินิกและทางหอง ปฏิบัติการ  

2.6.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 
     (1) ฝกการซักประวัติ การตรวจรางกาย และเทคนิกตางๆในการวินิจฉัยและรักษาโรคสัตวราย

ตัว ในรายวิชาปฏิบัติตางๆ  
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     (2) ฝกวิเคราะหและแปลผลทางหองปฏิบัติการ การเสนอรายงาน วางแผนในการแกปญหาท่ี
เกิดข้ึน ในรายวิชาปฏิบัติตางๆ  

     (3) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีเปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากข้ึน 
2.6.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย 

     (1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาท่ีไดรับมอบหมาย การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงาน
การวิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหา 

     (2) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา 
                    (3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
    (ภาคผนวกท่ี 1) 
 

หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
          เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
หมวดท่ี 7 (ภาคผนวกท่ี 4) หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
          อาจารยผูสอนแตละรายวิชาทําการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
          - ทบทวนรายละเอียดจาก มคอ. 2 มคอ. 3  มคอ. 5 เนื้อหารายวิชาโดยพิจารณาจากขอสอบท่ีใช
ประเมินความรูของนักศึกษา ชิ้นงานท่ีไดมอบหมายใหนักศึกษาดําเนินการ เกณฑการใหคะแนนในทุกสวน 
เพ่ือใหเกิดความครอบคลุมทุกปการศึกษา 
        - เชิญอาจารยตางสาขา ท่ีมีประสบการการสอน ท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกัน หรือสัมพันธกัน เพ่ือให
การทบทวนดําเนินไปอยางมีคุณภาพ  
     - เทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความวิชาการหรือ
ผลการวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัย และมีมาตรฐานทางวิชาการ 
  
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
           เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 
9 ขอ 54.1 (ภาคผนวกท่ี 4) หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 
 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

           - การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปน
หลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ีของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครูและใหมีทักษะเก่ียวกับ
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การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           - การมอบหมายใหอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียน
การสอน 

         - การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
            - การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่ง
หรือหลายหัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
หรือประธานหลักสูตรหรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
     - กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัย
มีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การผลิตผลงานทางวิชาการเปนประจําทุกป 

     - การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซ่ึงจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน
รวมกับคนอ่ืนรวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

     - การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการ
สอนระหวางอาจารยในหลักสูตร  

     - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหาและแนวทางการแกไข ระหวาง
อาจารยในคณะ/ภาควิชา 

   2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
         - การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
        - การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง 

 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด และอยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของหลักสูตร 

1.2 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาโท 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 4 
คน  คิดเปนรอยละ 80  

1.3 หลักสูตร พ.ศ. 2560 ไดปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ. 2555 เปนไปตามกรอบมาตรฐานฯ (TQF) 
โดยหลักสูตรท่ีปรับปรุงนี้จะใชตั้งแตปการศึกษา 2560 จนถึงปการศึกษา 2564 

1.4 หลักสูตรไดมีการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานฯ (TQF)  
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2. บัณฑิต 
     หลักสูตรเนนใหนักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ระเบียบวินัย ซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจอยางลึกซ้ึงในหลักการและทฤษฎีสําคัญ
เก่ียวกับการวินิจฉัยและรักษาโรคในสัตวเลี้ยงและสัตวแปลก สามารถนํามาประยุกตในการปฏิบัติงานทาง
คลินิก มีความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาความรูใหมหรือการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาขีพ สามารถวางแผน คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถนําองคความรูทางวิชาชีพท่ี
เก่ียวของไปประยุกตใชในการทํางานในวิชาชีพ มีความสามารถสืบคน ประมวลผล วิเคราะหขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ทํางานรวมกันเปนทีม เปนสมาชิกท่ีดี
ของกลุม มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค แสดงออกซ่ึงภาวะผูนํา และผูตามในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ท่ีดีในกลุมปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนได  สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร แสวงหาความรูดวยตนเอง เพ่ือการดําเนินการทาง
วิชาชีพสัตวแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานและความรูทางวิชาชีพการสัตวแพทยใน
การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ทําหัตถการทางดานสัตวแพทย สามารถใชวิธีการเชิงตรรกะในการซัก
ประวัติ การบังคับสัตว การชันสูตรโรคสัตว ใชเครื่องมือทางหองปฏิบัติการและคลินิก การใชเทคนิคทางอายุรก
รรม ศัลยกรรม และเวชกรรม การบันทึก แปลผล และวิเคราะหการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการ  
 

3. นักศึกษา 
      การรับเขาศึกษา หลักสูตรจะรับบุคคลเขาศึกษา เฉพาะบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา
สัตวแพทยศาสตร เทานั้น ระบบการรับบุคคลเขาศึกษาระดับหลังปริญญาเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชระบบเดียวกับการรับบุคคลเขาศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณา กําหนดคุณสมบัติ และจํานวนรับ ใหเปนไปตามแนวคิด/วัตถุประสงคในการจัด
การศึกษาของหลักสูตร และเสนอแผนการรับเขาศึกษาตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ใหความเห็นชอบ กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก  
จัดการสอบคัดเลือก และสงผลการคัดเลือกใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
 

4. อาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 

           การคัดเลือก และรับอาจารย เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของ 

กับการบริหารงานบุคคล โดยในการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร จะพิจารณาดานคุณวุฒิ คุณสมบัติ 

และความเชี่ยวชาญทางคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลสัตว  เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตร 

4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

            อาจารยในสังกัดหลักสูตร จะมีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาค 

การศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การกําหนด

เกณฑคุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล เปนตน โดยจัดใหมีการประชุมระหวาง
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ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยในหลักสูตร ในทุกปการศึกษา เพ่ือรวมกันพิจารณา และทบทวนระบบ 

กระบวนการตางๆ ของหลักสูตร และนําขอมูลมาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความเปนจริงมากยิ่งข้ึน 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาสัตวเลี้ยง เปนหลักสูตรท่ีตองการเติมเต็มความรูใหบัณฑิต

สัตวแพทย ดานการปฏิบัติการ และการดูแลสุขภาพสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะสุนัขและแมว เพ่ือใหมีความรูเชิงลึก
กวาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ผูเรียนจะไดรับการเติมเต็มความรูทางการรักษาสัตว ท้ังภาคทฤษฎีท่ีเชื่อมโยงกับ
หลักปฏิบัติการท่ีเขมขน โดยการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารย และนายสัตวแพทยพ่ีเลี้ยงท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ี

โรงยาบาลสัตว หลักสูตรนี้ยังจะสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงมุงการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย ท่ีประกอบอาชีพ
การบําบัดโรคสัตวเลี้ยงใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชา มุงเนนการฝกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลสัตว เพ่ือใหสามารถคิดวิ

เคราะห สังเคราะห สื่อสาร รวมถึงการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคน และการ
จัดการขอมูลท่ีทันยุคสมัย อันจะนําไปสูการพัฒนาความรู และการนําความรูไปใชประโยชนไดในวงกวาง มี
ภาวะผูนํา และปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เปนไปตามความ

ตองการของตลาด  
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู        
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม    

   ทรัพยากรเรียนการสอนการสอนในสํานักวิทยบริการ ดังนี้  
(1) หนังสือ 

ภาษาไทย                  จํานวน 235  รายการ 
ภาษาตางประเทศ                จํานวน 420  รายการ 

(2) วารสาร 
ภาษาไทย                  จํานวน  49  รายการ 
ภาษาตางประเทศ                จํานวน  29  รายการ 

(3) โสตทัศนูปกรณ                จํานวน   3  รายการ 
(4) ฐานขอมูล 

4.1 ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส          จํานวน    7  ฐาน 
     (Subscribe by database)  
4.2 ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส          จํานวน   26  ฐาน 
     (Subscribe by title)  
4.3 ฐานขอมูลสําหรับการอางอิง            จํานวน    7  ฐาน 
4.4 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี สกอ. บอกรับ      จํานวน    4  ฐาน 
4.5 E-Thesis                  จํานวน    4  ฐาน 
4.6 E-Books บอกรับราย                 จํานวน    7  ฐาน 
4.7 วารสาร                  จํานวน    7  ฐาน 
     - วารสารภาษาไทย              จํานวน 118  ชื่อเรื่อง 
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   - วารสารภาษาตางประเทศ            จํานวน   11  ชื่อเรื่อง 
4.8 ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Books)      จํานวน    7  ฐาน 
4.9 เครื่องมืออ่ืนๆ                 จํานวน    5  ฐาน 
4.10 ขอมูลหนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส               
     - หนังสือภาษาไทย               จํานวน 360  ชื่อเรื่อง 
   - หนังสือภาษาอังกฤษ              จํานวน 307  ชื่อเรื่อง 
  - หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Books) ภาษาอังกฤษ     จํานวน 100  ชื่อเรื่อง 

       6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการ 
      หองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและท่ีเก่ียวของทางดานสาขาวิชา 

สัตวแพทยศาสตร ใหบริการดังนี้ 
ประเภททรัพยากร

สารสนเทศ 
รายชื่อฐานขอมูล URL/ Link 

1. ฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส   
(Subscribe by database) 

1.1. ProQust Agricultural Journal http://search.proquest.com/index?account
id=27797 

1.2. ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 
1.3. Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/ 
1.4. Taylor & Fransis http://www.tandfonline.com/ 
1.5. H.W. Wilson      http://search.ebscohost.com/ 

1.6. ProQuest Dissertation http://search.proquest.com/autologin 

1.7. Project Muse http://muse.jhu.edu/search/search.cgi 

2. ฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส  
(Subscribe by title) 
 

2.1. Agronomy Journal https://dl.sciencesocieties.org/publications
/aj/index 

2.2. Algebra Colloquium http://www.worldscientific.com/loi/ac 
2.3. American Journal of Botany http://www.amjbot.org/search?fulltext=agr

iculture&submit=yes&x=0&y=0 
2.4. Environment and Planning B 
: Planning and Design 

http://epb.sagepub.com/content/by/year 

2.5 Fisheries Research http://www.sciencedirect.com/science/jou
rnal/01657836 

2.6. Food Chemistry http://www.sciencedirect.com/science/jou
rnal/03088146 

2.7. Food Technology http://www.ift.org/food-technology/past-
issues.aspx 

2.8. HortScience http://hortsci.ashspublications.org/content
/by/year 

2.9. Journal of Bioscience and 
Bioengineering 

http://www.sciencedirect.com/science/jou
rnal/13891723 

2.10. Journal of Economic 
Entomology 

http://jee.oxfordjournals.org/content/by/y
ear 

http://search.ebscohost.com/
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ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

รายชื่อฐานขอมูล URL/ Link 

2.11. Journal of Horticultural 
Science and Technology 

http://www.tandfonline.com/loi/thsb20 

2.12. Journal of International 
Agricultural and Extension 
Education 

https://www.aiaee.org/index.php/journal 

2.13. Journal of Soil and Water 
Conservation 

http://www.jswconline.org/content/by/year 

2.14. Livestock Science http://www.sciencedirect.com/science/jou
rnal/18711413 

2.15. North American Journal of 
Aquaculture 

http://www.tandfonline.com/loi/unaj20 

2.16. Phytopathology http://apsjournals.apsnet.org/loi/phyto 
2.17. Plant Science Bulletin http://botany.org/PlantScienceBulletin/iss

ues.php 
2.18. Plant Disease http://apsjournals.apsnet.org/loi/pdis 
2.19. Soil Science http://ovidsp.tx.ovid.com/ 

 

 2.20. Soil Science And Plant 
Nutrition 

http://www.tandfonline.com/loi/tssp20 

2.21. Poultry Science http://ps.oxfordjournals.org/content/by/year 
2.22. Weed Science http://www.wssajournals.org/loi/wees 
2.23. Weed Technology http://wssajournals.org/loi/wete 
2.24. Soil Science Society of 
American Journal 

https://www.soils.org/publications/sssaj 

2.25. The Journal of Agricultural 
Education and Extension 

http://www.tandfonline.com/loi/raee20 

2.26. Trends in Food Science & 
Technology 

http://www.sciencedirect.com/science/jou
rnal/09242244 

2 ฐานขอมูลสําหรับการ 

อางอิง 

3.1 Scopus http://www.scopus.com/ 
3.2 ISI Web of Science http://apps.webofknowledge.com/ 
3.3 SciVal https://www.scival.com/customer/authent

icate/loginfull 
3.4 Web of Science http://apps.webofknowledge.com/ 
3.5 Journal Citation Report  
 

http://isiknowledge.com/JCR 

 4. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

    ท่ี สกอ  .บอกรับ  

4.1. ScienceDirect   http://www.sciencedirect.com/ 
4.2. ProQuest Dissertations & 
Theses Fulltext   

http://search.proquest.com/autologin   
 

4.3. EBSCO Discovery Service https://search.ebscohost.com 

http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
https://www.scival.com/customer/authenticate/loginfull
https://www.scival.com/customer/authenticate/loginfull
http://apps.webofknowledge.com/
http://isiknowledge.com/JCR
http://search.proquest.com/autologin
https://search.ebscohost.com/
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ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

รายชื่อฐานขอมูล URL/ Link 

Plus Fulltex 
4.4. Web of Science http://isiknowledge.com/ 

5. E-Theses 5.1. KKU-E-Theses http://lib18.kku.ac.th/kku/main.nsp?view=
DCMS 

5.2. TDC (Thai Digital Collection) http://www.thailis.or.th/tdc/ 
5.3. STKS (Thai Theses Online) 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

http://thesis.stks.or.th/ 

5.4. CHE PDF (Dissertation Full 
Tex) 

http://ebook.thailis.or.th/ 

6. E–Book บอกรับ
รายฐานขอมูล 

6.1. Knovel https://app.knovel.com/web/index.v?jsp=
basic_search 

6.2. ScienceDirect Ebooks http://www.sciencedirect.com/ 
6.3. Springer Link http://link.springer.com 

 7. วารสาร 7.1.   วารสารภาษาไทย    จํานวน  118   ช่ือ  
7.2.   รายช่ือวารสาร
ภาษาตางประเทศ   

จํานวน    11     ช่ือ 

8. ฐานขอมูล หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-
books) 

8.1. Science Direct eBook http://www.sciencedirect.com/ 

 8.2. Knovel http://app.knovel.com/web/index.v?jsp=b
asic_search&host=www.knovel.com 

8.3.  eBook Academic Collection 
(EBSCOhost) 

URL: search.ebscohost.com 

8.4. SpringerLink eBooks http://link.springer.com/ 
9.  เครื่องมืออ่ืนๆ 9.1. โปรแกรม Turnitin 

สําหรับการตรวจสอบการคัดลอก 
http://www.turnitin.com 

 9.2. โปรแกรม Zotero 
สําหรับการจัดการบรรณานุกรม 

http://www.zotero.org 

 9.3. Impact Factor 
   9.3.1. SCIMAGO Journal Rank 
–SJR 

 
http://www.scimagojr.com/ 

    9.3.2. Journal Citation Impact 
Factor -JCR (ISI Web of 
Knowledge) 

http://apps.webofknowledge.com/ 

    9.3.3. คา Thai-Journal Impact 
Factors – (T-JIF) 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-
JIF.html 
 

http://isiknowledge.com/
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ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

รายชื่อฐานขอมูล URL/ Link 

10. ขอมลูหนังสอื /หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส 

10.1. หนังสือตํารา   แบงออกตามหัว
เรื่องท่ีเก่ียวของ ไดดังน้ี 
   10.1.1. หนังสือภาษาไทย 
   10.1.2. หนังสือภาษาอังกฤษ 
10.2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-
books) ภาษาอังกฤษ                 
 

 
 
360   ช่ือเรื่อง 
307   ช่ือเรื่อง 
100  ช่ือเรื่อง 
 
ขอมูลหนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส ณ วันท่ี  31 
ตุลาคม 2559 
 โทร. 42616 (ญาณปภา เรืองเชิงชุม) 

 
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

    โดยมีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะประเมิน 
และดําเนินการจัดหา อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อ และตําราในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ โดยขอให
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือ จัดซ้ือตํารา คอมพิวเตอร และสื่อตางๆ  
    คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะฯ วางแผน
ประเมินเพ่ือสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน /ความตองการ โดยคํานึงถึงผูเรียน  ผูสอน 
และบุคลากรท่ีรับผิดชอบไดมีสวนรวมพิจารณา อยางเปนระบบ      

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

    ประเมินโดยคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากแผนการจัดหา การติดตามการใชทรัพยากรการเรียน

การสอน ประเมินผูเรียน ผูสอน และบุคลากรท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการพิจารณา 

อยางเปนระบบ 
 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชี้วัดตามท่ี สกอ. 
กําหนด  (ภาคผนวกท่ี 9) 

 

หมวดท่ี 8  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
1.1.1 การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของ

การเรียนแตละรายวิชา 
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1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

1.1.4 การทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
หรือกลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
1.2.1 การประเมินประสิทธภิาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบ

ของมหาวิทยาลัย 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือน

รวมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1.1 การประเมินหลักสูตร โดยนกัศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุง

การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาท่ีอาจซํ้าซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 
2.1.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 
2.1.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากผูใชบัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้ 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     การประเมินผลการจัดการหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมิน
ประจําป และเปนไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มีเกณฑการประเมินประกอบดวย 7 
องคประกอบ 24 ตัวชี้วัด หรือเปนไปตามระเบยีบ/ประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม (ภาคผนวกท่ี  9) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
        กระบวนการทบทวนผลการประเมินท่ีไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมท้ังกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษา ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมี
ขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและ
อาจารย โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตาม
รอบระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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