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คํานํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข มีรูปแบบหลักสูตร ที่เนนการวิจัย
โดยทําวิทยานิพนธ มี 2 แบบ คือ แบบ ก 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยจัดทําวิทยานิพนธเพียงอยาง
เดียว เวนแตคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เห็นควรใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือ
ทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต และแบบ แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย
และมีรายวิชาเรียนเพื่อผลิตนักวิชาการใหมีองคความรูในเนื้อหาวิชา พรอมทั้งมีความสามารถในการวิจัยใน
สาขาวิชาการที่เกี่ยวกับสัตวแพทยสาธารณสุข
การดําเนิ น การจัด การเรีย นการสอนที่ผ านมา มี ผ ลการดํ าเนิน งานด านการเรีย นการสอนและการ
จั ด การของหลั ก สู ต รอยู ในระดั บ ดี และหลั ก สู ต รมี ก ารพั ฒ นาองค ค วามรู ให นั ก ศึ ก ษาในด า นสั ต วแพทย
สาธารณสุขมากขึ้น รายวิชามีความทันสมัยเปนปจจุบันซึ่งทําใหนักศึกษาตางหลักสูตรมาเรียนในรายวิชาตางๆ
ของหลักสูตร ผลงานทางวิชารของอาจารย และผลงานวิจัยของนักศึกษาไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลที่ยอมรับ
ในระดั บ ชาติ และนานาชาติ จึ งเป น สิ่ งแสดงใหเห็ น ถึงมาตรฐานของการจัดเรีย นการสอนของหลักสูตรที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ
อยางไรก็ตาม หลักสูตรยังตองพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีทันสมัยอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา กอปรกับ ใน ป พ.ศ. 2560 นี้ หลักสูตรจะตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ในบางประเด็นใหได
มาตรฐาน เพื่ อเข าสู การรับ รองตามเกณฑ การประกัน คุณ ภาพหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แหงชาติตอไป
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สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
2. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
3. สําเนาหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
5. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การเทียบ
โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541
7. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 946/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอ
อุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
8. องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. ผลการประเมินหลักสูตร
10. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
[4]

หนา
1
4
5
5
5
7
22
22
23
26
27
28
28
28
29
29
29
30
30
31
33
34
36
47
48
64
67
69
71
72
75

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: คณะสัตวแพทยศาสตร ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร:
รหัสหลักสูตร: 551800621160
ชื่อหลักสูตร: ภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Veterinary Public Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา:

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
ชื่อยอ (ภาษาไทย):
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ):

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวแพทยสาธารณสุข)
วท.ม. (สัตวแพทยสาธารณสุข)
Master of Science (Veterinary Public Health)
M.Sc. (Veterinary Public Health)

3. วิชาเอก : ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร:

5.1 รูปแบบ: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข มีรูปแบบของ
หลักสูตร ที่เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ มี 2 แบบ ดังนี้
แบบ ก 1 เป น แผนการศึ ก ษาที่ เ น น การวิ จั ย โดยจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เพี ย งอย า งเดี ย ว เว น แต
คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นควรใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต
แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยและมีรายวิชาเรียน เพื่อผลิตนักวิชาการใหมีองคความรูใน
เนื้อหาวิชา พรอมทั้งมีความสามารถในการวิจัยในสาขาวิชาการที่เกี่ยวกับสัตวแพทยสาธารณสุข
5.2 ภาษาที่ใช: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ในบางรายวิชา)
5.3 การรับเขาศึกษา: รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางชาติ ที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น: ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา: ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:
เป น หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกลั่น กรองหลัก สูตรของมหาวิท ยาลัย ขอนแก น
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 13/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน:
หลักสูตรจะไดรับเผยแพรวา เปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา:
8.1 สัตวแพทยประจําหนวยงานตางๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน
8.2 นักวิชาการ นักวิจัยหรืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
8.3 ตําแหนงงานตางๆ ที่ตองการความรูและการนําไปใชในดานสัตวแพทยสาธารณสุข เชน มูลนิธิคุมครอง
ผูบริโภค องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม พนักงานดานสุขศาสตรในโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตวและ
น้ํานม เปนตน ซึ่งสามารถปฏิบัติงานไดทั้งในและตางประเทศ
8.4 ประกอบอาชีพสวนตั วที่เกี่ยวของกับ งานปศุสัตว และความปลอดภัยในการจัดการอาหารที่ มาจาก
เนื้อสัตวและน้ํานม
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร:
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1 นายไพรัตน
ศรแผลง

เลขประจําตัว
ตําแหนง
บัตรประชาชน
3451000043950 รองศาสตราจารย

2 นายปยวัฒน
สายพันธุ

5349990024667 ผูชวยศาสตราจารย

3 นางสาวชุลีพร
ศักดิ์สงาวงษ

3419900269251 ผูชวยศาสตราจารย

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน:
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

[2]

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สัตวศาสตร)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทยศาสตร)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(สัตวแพทยสาธารณสุข)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สัตวแพทยสาธารณสุข)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทยศาสตร)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทยศาสตร)

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร:
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีการผลิตทั้งดานเกษตรกรรมและปศุสัตวเพื่อการบริโภคภายในประเทศและสงออก
เปนลําดับตนๆของโลกมาอยางตอเนื่อง กอปรกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหประเทศไทยเปนครัวอาหาร
ของโลก ที่ใชเกษตรเพื่อผลิตอาหารเปนฐานที่สําคัญ อันจะเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในฐานเศรษฐกิจของ
ประชาชน จากระดับลางจนถึงระดับบนและเนื่องจากการใชมาตรการดานอาหารปลอดภัยเปนประเด็นสําคัญ
ในการคาขายระหวางประเทศและนํ ามาซึ่ งการกํ าหนดขอบั งคับ ต างๆที่มีการเปลี่ย นแปลงอยูเสมอในด าน
มาตรฐานปศุสัตวและสินคาปศุสัตว ขณะเดียวกันการแขงขันทางการคาระหวางประเทศไดเพิ่มมีมากขึ้น สินคา
อาหารที่มาจากปศุสัตวตองมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และรักษาสิ่งแวดลอมไปดวยจะเป นกฎเกณฑการ
แขงขัน ในทางการคา จึงเป นเหตุผลทํ าใหป ระเทศไทยตองเสียเปรียบในการแขงขัน หรือแมแตการบริโภค
ภายในประเทศที่ประชาชนไทยไดใหความสําคัญและเปนที่ตองการทุกภาคสวน ประกอบกับปจจุบันมีแนวโนม
ที่จะพบโรคติดตอจากสัตวสูคนทั้งชนิ ดโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําเพิ่มขึ้น อันจะสงผลโดยตรงตอสุขภาพของ
ประชาชนและกระทบตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นของประเทศเปนลําดับ ทั้งแนวคิด One World One
Health ขององคการอนามัยโลกที่เสนอแนวทางการจัดการเรื่องปจจัยดานสิ่งแวดลอม มนุษยและปศุสัตวเปน
สิ่งรวมเดียวกันและสงผลกระทบซึ่งกันและกันไดอยางแยกยาก
อนึ่ งพื้ น ที่ และแหล งผลิ ตเนื้ อ สั ตว เพื่ อการบริโภคได มีการขยายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปสู
ประเทศเพื่อนบานมากขึ้น ทําใหมีความตองการทั้งทางดานความรูพื้นฐานและองคความรูใหมในการจัดการ
และควบคุมความปลอดภัยของเนื้อสัตวและน้ํานมเพิ่มมากขึ้น
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วัฒ นธรรมการบริโภคและการคาขายสินคาปศุสัตวระหวางประเทศภายใตระเบียบกฎเกณฑ
สากล สงผลกระทบตอมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย หรือการจัดการดานปศุสัตวและอาหารที่มา
จากสั ต วในประเทศ รวมไปถึงการจัดการและการระบาดของโรคอุบัติใหมห รืออุบัติซ้ําซากในสัตว ตางจะ
กอใหเกิดผลกระทบกับสุขภาพ ความเปนอยูและสภาวะเศรษฐกิจโดยตรงกับประชาชนไทย จากพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ ทําใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตสัตวเพื่อมาเปนอาหารบริโภค
ใหไดมาตรฐานสากลเกิดขึ้น ประชาชน องคกรตางๆตางไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม แมกระทั่ง
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารภายในประเทศที่สะอาดและปลอดภัยไดมีการตระหนักและปฏิบัติมากขึ้นทําให
เกิดการตื่นตัวของประชาชนในทุกระดับ รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหไทยเปนครัวโลก จึงตองมี
กระบวนการที่ ม าจากฐานรากชุ ม ชนอย างแท จ ริง การต อยอดในการพั ฒ นามาตรฐานการผลิ ตหรือความ
ปลอดภัยในอาหารที่คนภายในประเทศจะบริโภคหรือแมแตการสงออก
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน:
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการมีสวนรวมเพื่อรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงต า งๆดั งที่ กล า วถึ งในข อ 11 จึ งจําเปน ตองมี การปรับ ปรุงหลักสูตรใหส อดคลองกับ ความ
เปลี่ยนแปลงและเปนการเปดกวางใหมีการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้นในงานดานสัตวแพทยสาธารณสุข เพื่อมุงเนน
ให นั กศึ กษามี ความรู ความเข าใจในศาสตร ด านดังกลาวในเชิ งลึก และบู ร ณาการไปสูวิธีการดํ าเนิน การที่ มี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบททั้งในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาคหรือระหวางประเทศเพื่อรองรับกระแส
ของโลกและกระแสของภูมิภาค โดยทําการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาบางสวนใหทันสมัยและเพิ่มเติมบางสวนที่
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สังคมหรือประเทศชาติ ต องการพั ฒ นา เป น ความจําเป น อยางยิ่งที่ จ ะตองพั ฒ นาบุคลากรใหมีคุณ ภาพและ
ศักยภาพสูงขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามที่กลาวขางตน อีกทั้งมีแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาที่สําคัญ
ของประเทศ มุงเห็นใหครัวไทยไปสูครัวโลก โดยใชวัตถุกับสินคาปศุสัตวสงออกสูตลาดสากลมากขึ้น ทั้งการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหมั่นคง ดังนั้นเปาหมายการเพิ่มสัดสวนนักวิจัยตอประชากรให
สูงขึ้น เพื่อใหมีความสามารถแขงขันกับนานาประเทศในทุกๆ ดาน ปจจัยสําคัญอันหนึ่งเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาวคือการศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการผลิต
บุคลากรที่สามารถทํางานไดในประชาคมอาเซียนและนานาชาติได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายที่จะพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ เปนศูนยกลางของแหลง
ความรูและขอมูลการวิจัยในอาเซียนและในระดับโลก ตลอดจนนําองคความรูตางๆ ไปสูทองถิ่นและชุมชน จึง
จําเปนตองสรางบุคลากรดานการวิจัยและผลงานวิจัยหรือองคความรูตางๆที่สอดคลองกับพันธกิจ ดังนั้น
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร จึงปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรใหมีความเหมาะสม
กับพันธกิจดังกลาว
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปด
สอน เพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
ไมมี

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุง
ผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจเชิงลึกในดานวิชาการสัตวแพทยสาธารณสุข มีความสามารถในการทํา
วิจัยโดยบูรณาการองคความรูที่เกี่ยวของและถายทอดความรูนั้นสูสาธารณชนทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ มี
ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ในการบู ร ณาการความรูและการปฏิ บั ติไดจ ริง รวมทั้ งมี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการหรือวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความรูความเขาใจเชิงลึกในหลักการและแนวคิดสําคัญในสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขและ
ศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ และนํามาใชในการพัฒนาความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาได
(2) มีความสามารถในการวิจัยโดยบูรณาการองคความรูเพื่อการแกปญหาทางวิชาการหรือการพัฒนา
ความรูในสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ
นําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนในวงกวาง
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมให
ประพฤติตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
การพัฒนาดานการเรียนการ สงเสริมใหอาจารยผลิตสื่อ หรือวิธกี ารสอน
สอนโดยการนําสื่อสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีและสารสนเทศใหมากขึ้น
มาใชใหมากขึ้น
สงเสริมใหนักศึกษาฝกปฏิบัติใหทนั สมัยตอ
เหตุการณปจจุบันใหมากขึ้น
การพัฒนาบุคลากรดานการ - อาจารยใหมตองเขาอบรมดานการจัดการ
เรียน การสอนและวิจัย
เรียนการสอนและการประเมินผลตาม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ
หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อใหมีความรูในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
- สนับสนุนบุคลากรใหพัฒนาสื่อการเรียน
และการวัดการประเมินนักศึกษาใหตรงตาม
วัตถุประสงค
- สนับสนุนบุคลากรใหทําวิจัยเพื่อพัฒนา
องคความรูใหมและการสรางเครือขายทาง
วิชาการและการวิจัย
การพัฒนานักศึกษา
- สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยทั้ง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
- เพิ่มพูนทักษะในศตวรรษที่ 21

หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ
จํานวนงานของรายวิชาที่ใชสื่อ
จํานวนสาระวิชาที่ปรับปรุงและ
กระบวนการสอน
- รายงานการวัดและประเมินผลของ
หลักสูตร
- เอกสารการสอน หนังสือ ตําราหรือ
ระบบการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ผลงานที่ตีพิมพในวารสาร วิชาการทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาติ
- เครือขายการทําวิจัย

- จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่
นําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ
- โครงการสงเสริมความเปนผูนํา เชน
โครงการบริการวิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา:
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึ ก ษาปกติ ใ ห มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาไม น อ ยกว า 15 สั ป ดาห ซึ่ ง เป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ถามี)
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค: ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือนสิงหาคม– เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(1) ให เป น ไปตามระเบี ย บมหาวิทยาลั ยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ.
2559 หมวดที่ 5 ขอ 26.2 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม และ
(2) แผน ก แบบ ก 1 ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบั ณฑิต หรือวิทยา
ศาสตรบั ณ ฑิ ต ในสาขาที่ เกี่ ย วข อง มี ป ระสบการณ ในการทํ างานดานสัตวแพทยส าธารณสุขหรือดานอื่น ที่
เกี่ยวของไมนอยกวา 2 ป และมีผลงานตีพิมพในวารสารทางวิชาการไมนอยกวา 1 เรื่อง
(3) แผน ก แบบ ก 2 ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบั ณฑิต หรือวิทยา
ศาสตรบั ณฑิ ต ในสาขาที่ เกี่ยวข อง หากมีคุณสมบัติน อกเหนือจากขอ 2 และ 3 ให อยูในดุล ยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานความรูในสาขาตางๆในระดับปริญญาตรีแตกตางกัน
และพื้นฐานภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
นักศึกษาที่จะเขาการศึกษาจําเปนตองปรับพื้นทางสัตวแพทยสาธารณสุขและภาษาอังกฤษ โดย
การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมตามคําแนะนําของกรรมการบริหารหลักสูตร หรือทางหลักสูตรจัดอาจารยที่ปรึกษา
พิเศษสําหรับนักศึกษาที่มีปญหา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผน ก แบบ ก 1

ชั้นปที่
1
2

รวม (คน)
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา (คน)
แผน ก แบบ ก 2
แผนการศึกษา
1
2

รวม (คน)
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา (คน)

2560
5
5
2560
5
5
-

เปาหมายการรับนักศึกษา /ปการศึกษา (คน)
2561
2562
2563
5
5
5
5
5
5
10
10
10
5
5
5

2564
5
5
10
5

เปาหมายการรับนักศึกษา /ปการศึกษา (คน)
2561
2562
2563
5
5
5
5
5
5
10
10
10
5
5
5

2564
5
5
10
5
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2.6 งบประมาณตามแผน
รายการ

2560

2561

ปงบประมาณ
2562
2563

2564

ประมาณการรายรับ
700,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
1,050,000
- คาธรรมเนียมการศึกษา
700,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
1,050,000
รวมรายรับ
ประมาณการรายจาย
- งบบุคลากร
- งบดําเนินการ(คาตอบแทน
204,400
314,400
314,400
314,400
314,400
ใชสอย และวัสดุ)
- งบลงทุน (คาครุภัณฑ)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
- งบอุดหนุน (โครงการในแผน)
- อื่นๆ
304,400
414,400 414,400
414,400
1,962,000
รวมรายจาย
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษา = 56,00 บาท/ป
คาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคการศึกษา = 25,000 บาท/ภาคการศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การ
เที ย บโอนรายวิ ช าและค า คะแนนของรายวิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จากการศึ ก ษาในระบบ และระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเปนไปตามระเบียบและ
ประกาศที่จะปรับปรุงใหม
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
2 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
11 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
13 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)
VM 068 891 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1
Seminar in Veterinary Public Health I
VM 068 892 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2
Seminar in Veterinary Public Health II
วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
VM 068 898 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Thesis
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
VM 009 001 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย
Statisticals for Veterinary Research
VM 068 891 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1
Seminar in Veterinary Public Health I
VM 068 892 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2
Seminar in Veterinary Public Health II
*VM 068 013 หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข
Principle of Veterinary Public Health
*VM 068 014 สัตวแพทยสาธารณสุขขั้นสูง
Advanced Veterinary Public Health
หมวดวิชาเลือก ตองเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนอยกวา
VM 009 002 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร
Experiment Design in Veterinary Medicine
VM 068 001 โรครับจากสัตวเขตรอน
Tropical Zoonoses
VM 068 002 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย
Advanced Veterinary Epidemiology
VM 068 003 การวิเคราะหความเสี่ยงดานสัตวแพทยสาธารณสุข
Risk Analysis for Veterinary Public Health
VM 068 004 การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว
Analysis of Residue in food of Animal Origin
VM 068 005 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว
Microbial Control in Food of Animal Origin
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2 หนวยกิต
1(1-0-2)
1(1-0-2)

11 หนวยกิต
3(2-3-5)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3 (3-0-3)
3 (2-2-3)
13 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-3-3)
3(2-3-5)

VM 068 006 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตวและกฎหมาย
2(2-0-4)
ในงานสัตวแพทยสาธารณสุข
Toxicology of Food, Feed and Law in
Veterinary Public Health
VM 068 007 ชีวสถิตทิ างการสัตวแพทย
3(3-0-6)
Biostatistics for Veterinary Research
VM 068 008 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร
2(1-3-3)
Analysis of Microbial in the Food Chain
* VM 068 009 อณูวิทยาของยีนดื้อยาในเชื้อกอโรคทางเดินอาหาร 2(1-3-3)
Molecular biology of Drug Resistance Genes
in Foodborne Pathogen
VM 068 010 การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียจากปศุสัตว
2(2-0-4)
Environmental and Livestock Waste
Management
VM 068 011เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตวแพทยสาธารณสุข 3(3-0-6)
Economics and Administration of Veterinary
Public Health
VM 068 012 เทคโนโลยีจุลินทรียเพื่อการผลิตสัตว
2 (2-0-4)
Microbial Technology for Animal Production
หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาจากรายวิชา
ตางๆตอไปนี้ หรือ จากรายวิชาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปดเพิ่มเติมภายหลัง หรือ รายวิชาอื่นในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข อ งโดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
VM 068 899 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
* หมายถึง รายวิชาใหม
คําอธิบายระบบรหัสวิชา
รหัสวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามดวยตัวเลขจํานวน
6 หลัก ตัวเลขหลักที่ 1 และหลักที่ 2 แสดงรหัสสาขาวิชาหรือหลักสูตรในระบบรหัสวิชาคณะสัตวแพทยศาสตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วแพทยสาธารณสุ ข ใช ร ะบบรหั ส วิ ช าตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2083/2559, ฉบับที่ 999/2560) ดังนี้
ตัวอักษร VM
หมายถึง คณะสัตวแพทยศาสตร
รหัสวิชา 009 xxx หมายถึง วิชารวม (ทุกภาควิชารวมกันสอน)
รหัสวิชา 068 xxx หมายถึง วิชาในหลักสูตรสัตวแพทยสาธารณสุข
ตัวเลข หลักที่ 1 และหลักที่ 2 หมายถึง รหัสสาขาวิชาหรือหลักสูตร
ตัวเลข หลักที่ 3 หมายถึง ระดับของวิชาหลักสูตร
ตัวเลข หลักที่ 4 หลักที่ 5 และหลักที่ 6 หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

* VM 068 013 หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข
Principle of Veterinary Public Health
VM 068 891 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1
Seminar in Veterinary Public Health I
VM 009 001 สถิติเพื่องานวิจัยทางการสัตวแพทย
Statisticals for Veterinary Research
VM xxx xxx วิชาเลือก
Elective
VM 068 898 วิทยานิพนธ
Thesis
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

*VM 068 014

สัตวแพทยสาธารณสุขขั้นสูง
Advanced Veterinary Public Health
VM 068 892 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2
Seminar in Veterinary Public Health II
VM xxx xxx วิชาเลือก
Elective
VM 068 898 วิทยานิพนธ
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วิทยานิพนธ
Thesis
VM 068 898 วิทยานิพนธ
Thesis
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

VM 068 899
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จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
3(3-0-3)
ไมนับหนวยกิต

1(1-0-2)

-

3(2-3-5)

-

5

9

-

9
9

12
12

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
3(2-2-3)
ไมนับหนวยกิต

1(1-0-2)

-

8

9
9
18

12
24

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
9
9

-

9
27

9
33

ปที่2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วิทยานิพนธ
Thesis
VM 068 898 วิทยานิพนธ
Thesis
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

VM 068 899

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2
3
9

-

9
36

3
36

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
VM 009 001 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย
3(2-3-5)
Statistics for Veterinary Research
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การใชสถิติเพื่อบรรยายขอมูลในทางสัตวแพทย การตรวจสอบขอมูลเบื้องตนเพื่อการวางแผนวิเคราะห
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสัตวแพทยศาสตรที่ตัวแปรมีลักษณะตอเนื่อง การหาความสัมพันธแบบเสนตรง
ระหวางขอมูลในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร การวิเคราะหขอมูลทางสัตวแพทยศาสตรที่ตัวแปรมีลักษณะ
ไมตอเนื่อง การวิเคราะหขอมูลทางสัตวแพทยศาสตรเมื่อตัวแปรไมมีการกระจายแบบปกติ การวิเคราะห
ขอมูลที่ขาดความเปนอิสระ การวิเคราะหโอกาสอยูรอดของสัตว การสาธิตวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่
ใชทางสัตวแพทยศาสตร
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.
VM 009 002 การออกเเบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร
2(2-0-4)
Experiment Design in Veterinary Medicine
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความหมายของการทดลอง หนวยตัวอยาง การสุมตัวอยาง การออกแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ
ในงานวิ จั ย ทางสั ต วแพทยศาสตร การทดลองแบบตารางสาน ป จ จั ย แทรกซ อ นในงานวิ จั ย ทางสั ต ว
แพทยศาสตร การออกแบบการทดลองแบบมีบล็อค แบบลาตินสแควร แบบแยกขั้นตอน การออกแบบการ
ทดลองแบบขามกลุมเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพการรักษา การออกแบบการทดลองแบบจับคูเพื่อควบคุม
ปจจัยแทรกซอน และการออกแบบการทดลองแบบเก็บขอมูลซ้ําซอนในงานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร
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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.
VM 068 001

โรครับจากสัตวเขตรอน
2(2-0-4)
Tropical Zoonotic Disease
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
โรครับจากสัตวในเขตรอนที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย จากเชื้อรา จากปรสิต และจากไวรัส สาเหตุที่ทําให
เกิดโรค แหลงโรคและการติดตอโรคที่เกิดในสัตว โรคที่เกิดในมนุษย การวินิจฉัย การปองกันและควบคุมโรค
Tropical zoonoses, bacterial zoonoses, parasitic zoonoses, and viral zoonoses; etiologic
agent, reservoir and mode of transmission, disease in animals, disease in humans, diagnosis,
prevention and control.
VM 068 002 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย
3(3-0-6)
Advanced Veterinary Epidemiology
เงื่อนไขของรายวิชา : 710 701
กรอบของระบาดวิ ท ยา การประเมิ น ความถี่ และความเสี่ ย งของโรค สาเหตุของโรค การวิจั ย ทาง
วิทยาการระบาด การออกแบบการศึกษา ความลําเอียงและความเชื่อถือไดการเลือกตัวอยาง การคํานวณ
ขนาดตั วอย าง การแพรก ระจายและการคงตัว ของโรค การจั ดการข อมูล สรุป ขอมู ล เชิ งพรรณนา การ
วิเคราะหขอมูลและการแปลผล ประเมินผลการศึกษา การนําเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณการทําวิจัยใน
มนุษยและสัตวทดลองแนวโนมในการวิจัยวิทยาการระบาด
Epidemiological framework, assessment of frequency and risk of diseases, causal
association, epidemiological research, study design, bias and validity, sample selection,
sample size calculation, transmission and maintenance of infection, data management,
summary of descriptive data. Data analysis and interpretation, evaluation of study results,
presentation of research results, ethics in human and animal research, trend in
epidemiological research.
VM 068 003 การวิเคราะหความเสี่ยงดานสัตวแพทยสาธารณสุข
2(2-0-4)
Risk Analysis for Veterinary Public Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การวิเคราะหความเสี่ยงของประชากรตอสารเคมี ยาตกคาง โรคติดเชื้อจากสัตวเลี้ยง หรือความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปอนสิ่งไมพึงประสงคจากการเลี้ยงสัตวและการแปรรูปเนื้อสัตว การ
ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การตัดสินใจอาศัยปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการวิเคราะหแตละ
กรณี และการสื่อสารความเสี่ยง
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Risk analysis of people from chemical, drug residue or infectious disease from
livestock companion animals or food contaminated with undesired factors from livestock
and meat processing consisting of risk assessment, risk management, risk communication.
Decision making based on the analyzed risk factors.
VM 068 004 การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว
2(1-3-3)
Analysis of Residue in Food of Animal Origin
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หลักการวิเคราะหหาปริมาณสารเคมีในตัวอยางชีวภาพ การวิเคราะหหาสวนประกอบของน้ํานม โดย
Milko scan การวิเคราะหคุณภาพตัวอยางชีวภาพ เชน เนื้อ นม ไข ทางจุลชีววิทยา การวิเคราะหทางเคมี การ
วิ เ ค ราะห โล ห ะห นั กใน ตั วอย างชี ว ภ าพ ก ารวิ เ ค ราะห ส ารเค มี โด ย High Performance Liquid
Chromatography การวิเคราะหสารเคมีโดย Gas Chromatography การวิเคราะหสารโดยเครื่อง Atomic
Absorption Spectrophotometer การวิ เคราะห Aflatoxin M1 และ Aflatoxin B1 ในผลิ ต ภั ณ ฑ การ
วิเคราะห Biochemical Oxygen Demand ของน้ําเสียจากฟารม
Principle of analytical method of residue in foods of animal origin. Milk composition
analysis by using Milko scan machine. Raw sample, chemical composition and eventually
residues analysis. Metal, alflatoxin and antibiotic residues in animal food or food of animal
origin determination using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Gas
Chromatography (GC) and Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). The environment
indicator like biochemical oxygen demand (BOD) will be explored.
VM 068 005 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว
3(2-3-5)
Microbial Control in Food of Animal Origin
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การจัดการเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยจากจุลชีพที่กอใหเกิดการเนา
เสียหรือเปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภค สุขศาสตรภายในโรงงาน ลักษณะและคุณสมบัติของแบคทีเรียที่เปน
อันตรายที่มักพบในเนื้อ คุณภาพและระบบรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
Managing the meat and food of animal origins from microbial caused of spoilage and
harmful of human consumption. The hygiene in the production line. The characteristics and
properties of bacterial pathogens on raw meat. The quality and safety assurance system of
food and food products.
VM 068 006 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และกฎหมายในงานสัตวแพทย
สาธารณสุข
Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary
Public Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
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2 (2-0-4)

แนวคิ ด ทั่ ว ไปทางพิ ษ วิท ยาที่ นํ ามาประยุกตกับ อาหารและอาหารสัตว บทบาททางพิ ษวิทยาของ
ทางเดิ น อาหาร สารที่ ไม เป น อาหารที่ เกิ ด ในธรรมชาติ สารพิ ษ จากเชื้อ ราที่ ป นเป อนในอาหารสั ตว การ
ปนเป อ นจากแบคที เรี ย ในอาหาร พื ช ที่ เป น พิ ษ และ สารพิ ษ อื่ น ๆ ที่ พ บได ในอาหารสั ต ว และกฎหมาย
ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับ งานทางด านสัตวแพทยสาธารณสุข กฎหมายการคุมครองผูบ ริโภค กฎหมายการ
ควบคุ ม ป อ งกั น โรคระบาดระหว า งสั ตว แ ละโรครับ จากสัต ว กฎหมายและขอ บั งคับ ทางด านสัต วแพทย
สาธารณสุข ตามมาตรฐานองคกรระหวางประเทศ
General toxicological concepts application to food and feed. The toxicological role of
gastrointestinal tract, naturally occurring anti-nutritive substances, mycotoxin contamination
in food and feed, bacterial contaminant, toxic plants and miscellaneous toxic substances
found in foods. Laws and Regulations in Veterinary Public Health with focus on consumer
protection, regulation of zonoses, the prevention of zoonoses to human, international
standard, regulation and laws in veterinary public health.
VM 068 007 ชีวสถิติทางการสัตวแพทย
3(3-0-6)
Biostatistics for Veterinary Research
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
หลักชีวสถิติที่ใชในงานวิจัยดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย ระเบียบวิธีวิจัย และการเลือกใชสถิติ
สําหรับงานวิจัยชนิดตางๆ ทางสัตวแพทย
Principles of biostatistics for veterinary science, research methodology and selection
statistics for various veterinary research design.
VM 068 008 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร
2(1-3-3)
Analysis of Microbial in the Food Chain
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
หลักมาตรฐานการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลชีพ และเชื้อจุลชีพกอโรคในหวงโซอาหาร การตรวจแยกเชื้อ
วิธีการตรวจวิเคราะหแบบรวดเร็ว และวิธีการตรวจโดยใชเครื่องมือที่ซับซอนเชน ELIZA, PCR
Standard methods for microbiological analysis in the food chain additional rapid test,
an applied method of microbial identification and advanced methods including ELIZA, PCR
VM 068 010 การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียจากปศุสัตว
2(2-0-4)
Environmental and Livestock Waste Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
ความสัมพันธระหวางปศุสัตวและสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดเนื่องมาจากการปศุสัตว สิ่งแวดลอมที่
เปนพิษจากโรงฆาและโรงงานผลิตภัณฑจากสัตว วิธีแทรกแซงและสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจของการจัดการ
สิ่งแวดลอม
The relationship of livestock and environment. The impact of intensive livestock
production. Polluted environment from slaughterhouse and meat processing factor. The
intervention method and economics of environment of measurement.
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VM 068 011 เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตวแพทยสาธารณสุข

Economics and Administration of Veterinary Public Health

3(3-0-6)

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
กรอบงานทางด า นเศรษฐศาสตร ข องโรคในปศุ สั ต ว การสร า งแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร ใน
เศรษฐศาสตรสุขภาพสัตว บงปริมาณคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระดับฟารม การใหคาสุขภาพสัตวและ
การตัดสินใจที่ใชการคุมการผลิตสูงสุด และการควบคุมผลผลิต การกําหนดตนทุนและกําไรของโปรแกรม
ปองกันโรค และบทบาทหนาที่ของการบริหารในทางสัตวแพทยสาธารณสุข นโยบายและการวางแผน การจัด
องคกร การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การพัฒนาองคการและการบริหารโครงการทางสัตว
แพทยสาธารณสุข การเปรียบเทียบการจัดการโครงการสัตวแพทยสาธารณสุขและวิทยาศาสตรสาธารณสุข
Economics framework of livestock disease, mathematical modelling in animal health
economics, quantifying financial losses at the farm level, optimizing animal health and
production control decisions, and determining the costs and benefits of preventive
programs. Role and function of administration in veterinary public health, policy and
planning, organizing, staffing, budgeting, organization development, and project
management in veterinary public health. The comparison of the project management in
Veterinary public health and health science will be studied.
VM 068 891 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1
1(1-0-2)
Seminar in Veterinary Public Health I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การวิเคราะหและสังเคราะหรายงานผลทางวิทยาศาสตรจากทางสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและ
การนําเสนอผลงาน
Analysis and synthesis of scientific reports from veterinary public health literature.
and presentation.
VM 068 892 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2
1(1-0-2)
Seminar in Veterinary Public Health II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การเขียนและการนํ าเสนอการศึกษาเบื้ องต นในประเด็นที่ เกี่ยวของกับเคาโครงวิทยานิพนธห รือ
ประเด็นที่นาสนใจ ในทางสัตวแพทยสาธารณสุข
Writing and presentation of preliminary datarelating to proposals or interesting
topics in veterinary public health.
VM 068 012 เทคโนโลยีจุลินทรียเพื่อการผลิตสัตว
Microbial Technology for Animal Production
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
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2 (2-0-4)

ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับจุลินทรีย พัน ธุศาสตรจุลินทรีย เทคโนโลยีจุลินทรียและเทคโนโลยีชีวภาพ
นิเวศวิทยาของจุลินทรียในสัตวและการจําแนกจุลินทรียดวยเทคนิคตางๆ การประยุกตดานเทคโนโลยีจุลินทรีย
เพื่ อการผลิ ต สั ตว การผลิ ตจุ ลิ น ทรีย แบบเพิ่ มปริมาณและเทคนิ คการเก็บ รักษาจุลิน ทรียและแนวทางการ
สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีจุลินทรียเพื่อการผลิตสัตว
A brief basic in microbiology, microbial genetics, microbial technology, biotechnology,
microbial ecology in animals and microbial identification techniques, applications in microbial
technology for animal production, biomass production and microbial preservation
techniques, researches, supports and developments of the microbial technology for animal
production.
* VM 068 009

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีนดื้อยาในเชื้อกอโรคจากอาหาร
Molecular Biology of Drug Resistance Genes in
Foodborne Pathogen

2 (1-3-3)

เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
หลักการของการดื้อยา ชิ้นสวนพันธุกรรมที่เคลื่อนที่ไดของแบคทีเรีย การทดสอบดับเบิ้ลดิสเทสตซินเนอรจี้
การทดสอบหาอีเอสบีแอล ดี เทสต และ ฮอดจ เทสต รูปแบบการดื้อยาและการทดสอบ การตรวจสอบการดื้อยาแบบ
ดั้งเดิม และการตรวจสอบการดื้อยาในระดับยีน อินทิกรอนยีนส กําหนดยีนสหาไพรม สามไพรม เพื่อตรวจสอบการดื้อ
ยาหลายกลุม
Principle of drug resistance test for gene resistance level, bacterial mobile genetic elements,
drug resistance test, double disk synergy test, ESBL detection, D-test/Hodge test, drug resistance
patterns and type sand test, conventional drug resistance test, intergron genes, 5’ 3’ CS genes for
multidrug resistance test
VM 068 898 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
กระบวนการวิจัย การทดลอง การเขียนวิทยานิพนธในงานวิจัยที่ทําในปญหา เนื้อหาดานสัตวแพทย
สาธารณสุขที่กําหนดได
Conduction of research, experiment and writing thesis on the given topic in
Veterinary Public Health problem.
*VM 068 013

หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข
Principle of Veterinary Public Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
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3 (3-0-3)

แนวคิดและหลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข การวัดสุขภาพ ระบบสุขภาพสัตวในประเทศไทยและ
ในระดับสากล โครงสรางทางดานสาธารณสุข กฎหมายในงานสาธารณสุข กรอบงานทางดานเศรษฐศาสตร
ของโรคในปศุสัตว หลักการตนทุนและกําไรของโปรแกรมปองกันโรค ความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระดับ
ฟารม การควบคุมผลผลิตและการตัดสินใจในการควบคุมการผลิต การบริหารจัดการองคกร บทบาทหนาที่
ของการบริหารในทางสัตวแพทยสาธารณสุข โรคสัตวสูคนในการคาสมัยใหม
Concept and principle of veterinary public health, measuring health, animal health
system in Thailand and international level, infrastructure of public health, law in public
health, framework of economics in livestock disease, principle in cost and benefit of
preventive disease control, economics lost in farm level, production control and decision
on the production control, organization management, role of veterinary public health
administration, zoonosis in modern trade
*VM 068 014

สัตวแพทยสาธารณสุขขั้นสูง
3 (2-2-3)
Advanced Veterinary Public Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ผานรายวิชา VM 068 013
อาหารปลอดภัย อาหารที่มีตนกําเนิดจากสัตวและความปลอดภัย ความปลอดภัยทางชีวภาพ โรคปศุ
สัตวที่เกี่ยวของกับงานสัตวแพทยสาธารณสุข การจัดการเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว จุลชีพที่กอใหเกิด
การเนาเสียหรือเปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภค ลักษณะและคุณสมบัติของแบคทีเรียที่เปนอันตรายที่มักพบ
ในเนื้อ สุขศาสตรภายในโรงงาน พิษวิทยาในอาหารสัตวและในทางเดินอาหาร สารพิษจากเชื้อราที่ปนเปอน
ในอาหารสั ตว การปนเป อนจากแบคที เรี ย ในอาหารสัต ว ความสัม พั น ธระหวางปศุสัตวและสิ่งแวดลอ ม
ผลกระทบที่เกิดเนื่องมาจากการปศุสัตวสูส่ิงแวดลอม สิ่งแวดลอมที่เปนพิษจากโรงฆาและโรงงานผลิตภัณฑ
จากสัตว หลักการประเมินความเสี่ยงในงานสัตวแพทยสาธารณสุข
Food safety, food of animal origin and safety, biosecurity, livestock disease related to
veterinary public health task, management of meat and meat products, microbiology caused
meat spoilage and consumer hazard, the characteristics and properties of bacterial
pathogens on raw meat, the hygiene in the production line, toxicology in feed and
gastrointestinal tract, mycotoxin contaminated in feed, bacteria contaminated in feed,
relationship of livestock and environments, the effect of livestock on environment, toxic
environments from slaughterhouse and meat production line, principle of risk assessment in
veterinary public health
VM 068 899

วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ผานการเรียนทุกวิชาในหมวดวิชาบังคับ
กระบวนการวิจัย การทดลอง การเขียนวิทยานิพนธในงานวิจัยที่ทําในปญหา เนื้อหาดานสัตวแพทย
สาธารณสุขที่กําหนดได
Conduction of research, experiment and writing thesis on the given topic in Veterinary
Public Health problem.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นายประพันธศักดิ์
ฉวีราช
นายไพรัตน
ศรแผลง

2
3

นายคมกริช

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3469900064730

ตําแหนง

คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย

3451000043950

รองศาสตราจารย

Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

3400500258610

รองศาสตราจารย

นายบัณฑิตย
เต็งเจริญกุล
นายพีระพล
สุขอวน

3409900123566

รองศาสตราจารย

6

นางสิริขจร
ตังควัฒนา

3409900405332

7

นายปยวัฒน
สายพันธุ

5349990024667

8

นายสมโภชน วีระกุล

3349900578599

9

นางสาวชุลีพร
ศักดิ์สงาวงษ

3419900269251

พิมพภักดี
4
5

3330300549379

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
รองศาสตราจารย Doctor of Philosophy
นิติศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
รองศาสตราจารย ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

10

นางสาวฟานาน

รองศาสตราจารย

3601000419362

สุขสวัสดิ์

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Philosophy
Master of Sciences
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
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สาขาวิชา
Veterinary Public Health
สัตวแพทยศาสตร
สัตวศาสตร
สัตวศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
Toxicology
สัตวแพทยศาสตร
Veterinary Medicine
สัตวแพทยศาสตร

Comparative Veterinary Medicine

นิติศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
ชีวเวชศาสตร
พยาธิชีววิ่ทยา
สัตวแพทยศาสตร
สัตวแพทยสาธารณสุข
สัตวแพทยสาธารณสุข
สัตวแพทยศาสตร
Veterinary Medicine
สัตวแพทยศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร

สัตวแพทยศาสตร
Comparative Biomedical
Sciences
Microbiology
สัตวแพทยศาสตร

3.2.2 อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นายสรรเพชญ
อังกิติตระกูล

2

นายนริศร นางาม

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
รองศาสตราจารย

ตําแหนง

คุณวุฒิ

3409900004940

รองศาสตราจารย

3349900670606

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

3

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

นายประสาน
ตังควัฒนา
นายถาวร มิ่งสกุล

รองศาสตราจารย

3349900180145

รองศาสตราจารย

3200900365580

5

นายชูชาติ
กมลเลิศ

3460300450118

รองศาสตราจารย

6

นายสุทธิศักดิ์
นพวิญูวงศ
นายสมบูรณ
แสงมณีเดช

3409900715994

รองศาสตราจารย

3709900013113

รองศาสตราจารย

นายปรีณัน
จิตะสมบัติ
นางสาวสุณีรัตน
เอี่ยมละมัย

3102001860505

รองศาสตราจารย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

3409900401141

รองศาสตราจารย

Doctor of Philosophy

นางกัลยา
วรวงศ
นายสุรสิทธิ์
อวนพรมมา
นางจารุวรรณ
คําพา

3450100658475

รองศาสตราจารย

3400100367357

รองศาสตราจารย

3309900727195

รองศาสตราจารย

นางราณี ซิงห

3409900112165

4

7
8
9
10
11
12

13

14

นายเจษฎา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy

Master of Sciences

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

3101701477487

รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

จิวากานนท
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สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตร (F.R.V.C.S.)

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Veterinary
Medicine

สาขาวิชา
สาธารณสุข
สัตวแพทยสาธารณสุข
สัตวแพทยศาสตร
อายุรศาสตรเขตรอน
สาธารณสุขศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
Veterinary Bioscience
สัตวแพทยศาสตร
กายวิภาคศาสตร
กายวิภาคศาสตร
พยาบาลศึกษา
สหวิทยาการสัตวแพทย
กายวิภาคศาสตร
นิติศาสตร
รัฐศาสตร
สัตวแพทยศาสตร

พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย

สัตวแพทยศาสตร

Veterinary Parasitology
Veterinary Parasitology

สัตวแพทยศาสตร
ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร
Ruminant Reproduction

Theriogenology
สัตวแพทยศาสตร
อายุรศาสตรสัตวปก
สัตวแพทยศาสตร
พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร
Ruminant Medicine

Master of Science
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy

Ruminant Medicine
สัตวแพทยศาสตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Veterinary
Medicine
Master of Sciences
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

เภสัชวิทยา
สัตวแพทยศาสตร
Immunology of
Reproduction
Veterinary Reproduction
สัตวแพทยศาสตร

Master of Veterinary
Studies

Chemical and Biological Sciences

Chemical and Biological
Sciences

3.2.2 อาจารยผูสอน(ตอ)
ที่

ชื่อ-นามสกุล

15

นายไชยพัศร
ธํารงยศวิทยากุล

16

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3400400456461

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

รองศาสตราจารย

Doctor of Philosophy

(Large Animal Clinical
Sciences (Bovine)
(Large Animal Clinical
Sciences (Bovine)
สัตวแพทยศาสตร
วิทยาศาสตรการสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร
หลักสูตรและการเรียนการสอน
กายวิภาคศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
การวัดและประเมินผลการศึกษา
สัตวแพทยศาสตร
อายุรศาสตรเขตรอน
ชีววิทยา
สัตวแพทยศาสตร
Physiology
สรีรวิทยา
การศึกนอกระบบ
สัตวแพทยศาสตร
วิทยาศาสตรสัตวศาสตร
Veterinary Epidemiology
Veterinary Epidemiology
สัตวแพทยศาสตร
สรีรวิทยา
สัตวแพทยศาสตร
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
สัตวแพทยศาสตร
Veterinary Radiology

Master of Science
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

นางสาวอารยาพร
มคธเพศ
นายสุวิทย
อุปสัย

330991515051

รองศาสตราจารย

3449900306571

ผูชวยศาสตราจารย

นายสายใจ
กองเพชร
นางสาววราภรณ
ศุกลพงศ
สุวรรณโชติ
นางสาวประภาพร
ตั้งธนธานิช

3440500423921

ผูชวยศาสตราจารย

3309900666129

ผูชวยศาสตราจารย

3101501906627

ผูชวยศาสตราจารย

27

นางสาวขวัญเกศ
กนิษฐานนท

3100601640776

28

นางพัชนี
ศรีงาม
นายสุชาติ
วัฒนชัย

3420500029220

ผูชวยศาสตราจารย Doctor of Philosophy
Master of Science
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นายนฤพนธ
คําพา

3580100151418

17
18
19
26

29
30

31
32
33
34
35
36

นางสาวดวงเดือน
แกนคางพลู
นายชัยวัฒน
จรัสแสง
นายสราวุธ
ศรีงาม
นายพงษธร
สุวรรณธาดา
นางสาวสุปราณี
จิตรเพียร
นางสาวสุพรรณิกา
พุทธชาลี

3220600138189

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ผูชวยศาสตราจารย

3400700900579

ผูชวยศาสตราจารย

3460600090036

ผูชวยศาสตราจารย

3150600192214

ผูชวยศาสตราจารย

3449900201892

ผูชวยศาสตราจารย

5450190010565

ผูชวยศาสตราจารย

3360100319451

ผูชวยศาสตราจารย
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สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Veterinary
Medicine
Master of Veterinary
Radiology
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Veterinary Radiology
สัตวแพทยศาสตร
ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร
วิทยาการสืบพันธุสัตว
สัตวแพทยศาสตร
กายวิภาคศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
บริหารธุรกิจ
สัตวแพทยศาสตร
Veterinary Surgery
สัตวแพทยศาสตร
คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร

3.2.2 อาจารยผูสอน(ตอ)
ที่

ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3419900552106

37

นางสาวกชกร
ดิเรกศิลป

38

นายอรัญ
จันทรลุน

3400500975460

39

นายสาธร
พรตระกูลพิพัฒน
นายคณิต
ชูคันหอม
นายประวิทย
บุตรอุดม

3101700426773

40
41

3440300625279
3410101003286

ตําแหนง

คุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารย Doctor of Philosophy
Master of Science
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย Doctor of Veterinary
Master of Science
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย Dr.med.vet.
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย Doctor of Philosophy
Master of Sciences
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย Doctor of Philosophy

42

นายธวัชชัย
โพธิ์เฮือง

3440601143150

43

นางสาวพัชรา
เผือกเทศ

3100502772101

44

นางสาวปาณิสรา
คุณกิตติ

3409900413491

45

นายสุวลักษณ
ศรีสุภา
นางสาวธนิกุล
ศรีธัญรัตน
นางสาวศริญญา
ฤกษอยูสุข

3302100675071

3620100001539

ผูชวยศาสตราจารย Doctor of Philosophy
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย Doctor of Philosophy

48

นางสาวทรรศิดา
พลอยงาม

3110400807860

อาจารย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy

49

นายศักดิ์ศิริ
ศิริเสถียร
นางสาวสุภัทตรา
จิตติมณี
นางสาวน้ําฟา
เฟองบุญ
นางสาวสุชีวา
จันทรหนู

3199900401780

อาจารย

3300200736517

อาจารย

3320100022776

อาจารย

3401600267921

อาจารย

Master of Veterinary Science

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

46
47

50
51
52

3359900164883

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
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สาขาวิชา
Veterinary Medicine
Veterinary Medicine
สัตวแพทยศาสตร
Ruminant Medicine
Ruminant Medicine
สัตวแพทยศาสตร
Swine Diseases
สัตวแพทยศาสตร
Veterinary Medicine
สัตวแพทยศาสตร

Large Animal Clinical Sciences
(Eqiune Exercise)
Large Animal Clinical Sciences
(Eqiune Exercise)

สัตวแพทยศาสตร
อายุรศาสตรสัตวแพทย
อายุรศาสตรสัตวปก
สัตวแพทยศาสตร
Molecular Microbiology
Molecular Microbiology
สัตวแพทยศาสตร

Reproduction
วิทยาการสืบพันธุสัตว
สัตวแพทยศาสตร
วิทยาการสืบพันธุสัตว
สัตวแพทยศาสตร
ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร
Small ruminants health
management
อายุรศาสตรสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร
Molecular Veterinary
Bioscience
สัตวแพทยศาสตร
Reproductive Physiology

สัตวแพทยศาสตร
พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร
อายุรศาสตรสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
สัตวแพทยศาสตร

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา (ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ทําวิทยานิพนธ ภายใตการแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาในประเด็นปญหาที่นักศึกษาสนใจโดยใหมีการเสนอเคาโครง การทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัย
ในรูป บทความตีพิมพในวารสารหรือเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับ ชาติห รือระดับ นานาชาติ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ซึ่งถูกประเมินโดยคณาจารยป ระจําวิชาและ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถ
ทําวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อนําเสนอสูสังคมไดในรูปแบบบทความทางวิชาการ
5.3 ชวงเวลา
แผน ก แบบ ก 1 เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1
แผน ก แบบ ก 2 เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
อาจารยประจําหลักสูตรใหขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยแกนักศึกษาและกําหนดชั่วโมงใหคําแนะนําปรึกษา
ในการทําวิทยานิพนธตลอดจนขั้นตอนตางๆในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ กําหนดเวลาเสนอความกาวหนา
วิทยานิพนธ และการสอบปองกันวิทยานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธโดยการนําเสนอตอคณาจารยซึ่งไดรับการแตงตั้งไมต่ํา
กวา 3 คนหรือตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด การประเมินความกาวหนาโดยจัดใหมีการนําเสนอตอคณาจารยที่
ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งกําหนดใหนักศึกษานําเสนอรายงานความกาวหนาในการทํา
วิทยานิ พ นธอย างน อยเทอมละ 1 ครั้งหลังจากการไดรั บ อนุ มัติเค าโครงวิ ทยานิ พ นธ และการสอบป องกั น
วิทยานิพนธใหผานการประเมินโดยคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะสัตว
แพทยศาสตร การประเมินผลงานตีพิมพเผยแพรกําหนดใหทุกแผนการศึกษาของหลักสูตรจะตองมีผลงานวิจัย
ตีพิมพเผยแพรหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรองกอนการ
ตีพิมพ (Peer Review) อยางนอย 1 บทความ หรือมีบทความที่นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่
มีร ายงานการประชุ ม (Proceedings) อย างนอย 1 เรื่องหรือตามที่บัณ ฑิตวิท ยาลัย กําหนด โดยบทความ
ดังกลาวจะตองเกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ
สามารถบูรณาการการทํางานดานสัตว การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมใหฝกฝนโดยใช
แพทยสาธารณสุขที่สัมพันธกับชุมชน กรณีศึกษา การศึกษาผานประสบการณจริง หรือจากขอ
ประเทศหรือนานาชาติไดเปนอยางดี สารสนเทศ และการศึกษาวิจัยในมิติที่สามารถเชื่อมโยงจาก
ทองถิ่นถึงระดับชาติหรือนานาชาติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพได อยาง
เหมาะสมตามสถานการณ ภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพหรือการวินิจฉัยที่เหมาะสม รวมถึงการใหขอสรุปของ
ปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ
2. มีภาวะผูนําหรือมีสวนริเริ่มใหมีการทบทวนและแกไขปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการ
และวิชาชีพไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
3. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรม และจริยธรรมของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก การมีวินัย ซื้อ
สัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม และสังคม มีจิต
สาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูด านคุณธรรมและจริยธรรม
1. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
2. การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน ประเมินผลงานของ
นักศึกษา
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชา และสามารถ
นํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานวิชาชีพ
2. สามารถทํ าการวิจัย หรือปฏิ บั ติงานในสาขาวิช าการหรือวิช าชีพไดอยางลึกซึ้ ง โดยการ
พัฒนาความรูใหม ๆ หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงานใหม ๆ ได
3. มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบตอการ
พัฒนาความรูใหมหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
4. สามารถใชความรูในสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข โดยตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1. การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรม การเรียนรู เชน การจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชน
เปนฐาน เปนตน การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
2. การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย วิทยานิพนธ
3. การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. ประเมินผลการเรียนรูจากการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินจากผลงาน เชน การทํารายงาน การทําแบบฝกหัด
3. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. สามารถนําความรูทางภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติไปประยุกตใชเพื่อจัดการสถานการณ
ปญหาใหมๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม และพัฒนาแนวคิดใหมเพื่อแกไขประเด็นปญหาทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้ง สามารถวิเคราะห ประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนโดยใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการ ให
ขอสรุปและขอเสนอแนะในประเด็นปญหาโดยคํานึงถึงบริบททางวิชาการและวิชาชีพและ สามารถใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ
2. สามารถสังเคราะห และใชผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา เพื่อพัฒนา
ความรูหรือแนวความคิดใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย
3. สามารถวางแผน และดําเนินโครงการวิจัยไดดวยตนเองโดยใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และหาขอสรุปที่สมบูรณเพื่อขยายองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติ
ในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคัญ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การสอนโดยเนนการทํางานเปนกลุม ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การทํากรณีศึกษาหรือการ
เรียนรูจากสถานการณจริงและการอภิปรายกลุม การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน หรือการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชชุมชนเปนฐาน เปนตน
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินผลการมีสวนรวมและความรับผิดชอบ จากการทํางานกลุม
2. ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การทําโครงงาน การทําวิจัย และ
วิทยานิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถเปนผูนําในการทํางานกลุมในวิชาชีพ และสังคม และ สามารถทํางานรวมมือกับ
ผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาวิชาการตาง ๆไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุม
2. ความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวย
ตนเองและสามารถประเมินตนเองได และวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูง
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
การสอนโดยเนนการทํางานเปนกลุม ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การทํากรณีศึกษาหรือการ
เรียนรูจากสถานการณจริงและการอภิปรายกลุม การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน หรือการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชชุมชนเปนฐาน เปนตน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินผลการมีสวนรวมและความรับผิดชอบ จากการทํางานกลุม
2. ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การทําโครงงาน การทําวิจัย และ
วิทยานิพนธ
2.5 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือ
กระบวนการวิจัยเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา สรุปปญหาและเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาการ
ปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการที่สลับซับซอนได
2. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
3. มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการ
รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทาง
วิชาการในระดับชาติ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การสอนโดยใชรูปแบบตางๆ เชน บรรยาย กรณีศึกษา ในรายวิชาตางๆ
2. การสอนโดยใชรูปแบบกระบวนการทําวิจัย
3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงาน รายงาน การนําเสนอ จากการศึกษาในรายวิชาตางๆ
2. ประเมินผลการเรียนรูจากผลิตผลงานการวิจัยเพื่อนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร
บทความ สื่อตางๆ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) (ภาคผนวก )
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7
หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระดับ รายวิช าโดยประเมิ นและวัดผลการศึ กษาของนักศึ กษาในระดั บ รายวิช า มี
คณะกรรมการซึ่งผานการกําหนดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาความเหมาะสมของ
ขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน รวมทั้งกําหนดเปาหมายที่ผูเรียนพึงจะไดรับในแตละรายวิชาในทุกรายวิชา
ไดจัดทําการประเมินผลการสอนของอาจารยจากนักศึกษา และนําผลการประเมินดังกลาวไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนตอไป กําหนดระยะเวลาและกรอบในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไวอยางชัดเจน
และประเมิน ผลความกาวหน าโดยคณะกรรมการที่ ตั้งขึ้น ทั้ งจากภายในและภายนอกโดยความควบคุมของ
อาจารยที่ปรึกษา
2.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกป และจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก 5 ป
2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมิน
หลักสูตรหรืออาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน ความพรอมในการประกอบอาชีพ และ
คุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ดังนี้
1. แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือ
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
2. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขา
รับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ(Proceedings)ดังกลาว
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เพิ่มเติม โดยใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 หมวดที่ 9 ขอ 50.2 ดังนี้
1. มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
2. แผน ก แบบ ก 1 จะต อ งมี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ เผยแพร หรื อ ได รั บ การตอบรั บ ให ตี พิ ม พ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐาน TCI ขึ้นไป ที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพ (Peer
Review) อยางนอย 1 บทความและมีบ ทความที่ นําเสนอตอที่ป ระชุ มวิช าการระดับ ชาติ หรือนานาชาติ ที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) โดยบทความดังกลาวจะตองเกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธและไดรับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. แผน ก แบบ ก 2 จะต อ งมี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ เผยแพร หรื อ ได รั บ การตอบรั บ ให ตี พิ ม พ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติอยูในฐาน TCI ขึ้นไป ที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพและเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นอยางนอย 1 บทความ

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาอาจารยใหมของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัย
และจรรยาบรรณครู และให มี ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรีย นการสอนที่ เน น ผู เรีย นเป น สํ าคั ญ การสอน
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน เพื่อทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารย
พี่เลี้ยงหรือประธานหลักสูตร
1.3 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีการเปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทาวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองคกรตาง ๆ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(3) สงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน
ระหวางอาจารยในหลักสูตรหรือระหวางหลักสูตรทั้งในและนอกสถาบัน
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(4) สงเสริมอาจารยใหจัดทําตํารา เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการสอน ในวิชาที่เปนผูสอน
ประจําหรือบางสวน เพื่อเปนการพัฒนาองคความรู ทางวิชาการ
(5) พัฒนาและสงเสริมใหอาจารยทํางานรวมเปนทีม
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) การกระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและสงเสริมใหขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลั กสู ตรมี คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรเพื่ อทําหนาที่ กํากับ ดูแลการดําเนิน การของหลักสูตรให
เปน ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป ของหลักสูตรและแผนการพัฒ นา
อาจารยประจําหลักสูตรเปนรายบุคคล แผนการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีการประชุมไมนอยกวา 4 ครั้งตอภาคการศึกษาเพื่อกํากับติดตามแผนการดําเนินการดังกลาว ในดาน
การกํากับมาตรฐานที่ประชุมไดกําหนดประเด็นพิจารณาและแนวปฏิบัติในประเด็นตางๆ เชน การรายงานและ
ทบทวนจํ านวนอาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต ร คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต ร คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารยผูสอน การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธกอนการ
แตงตั้งอาจารยดังกลาว การติดตามผลงานการตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับ บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่ องและสม่ําเสมอ และการกําหนดแนวทางการปรับปรุง
หลั กสูต รตามรอบระยะเวลาที่ กําหนด หากพบวาการดําเนิน การในประเด็นใดที่ คลาดเคลื่ อนไปจากแผนที่
กําหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวมกันพิจารณาหาแนวทางการแกไขและปรับปรุงผลการดําเนินงานตอไป
2. บัณฑิต
การประกันคุณภาพดานบัณฑิต หลักสูตรดําเนินการโดยการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณผูใช
บัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณากําหนดประเด็นในแบบสอบถาม และกําหนดจํานวนบัณฑิต
ที่ตองรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบป
การประเมิน และรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตโดยเปรียบเทียบอยางนอย 3 ปยอนหลัง ใน
ดานผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดแนวทางการดําเนินการโดยมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกําหนดแผนงานรวมกับนักศึกษา
ใหตีพิมพเผยแพรผลงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และใหรายงานผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3. นักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดเปาหมายจํานวนและแผนการรับนักศึกษาโดยใชหลักการใหมี
ความเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตใหไดประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายการรับเขาศึกษาไมนอยกวารอยละ 80
ของจํานวนที่กําหนด หากพบวานักศึกษาที่รับ เขาศึกษาบางสวนอาจมีพื้น ฐานยังไมเหมาะสม หลั กสูตรจะ
เตรีย มความพรอมให นักศึกษาผานการจัดกิจ กรรมหรือโครงการต างๆ เพื่ อให นั กศึ กษามี ความรูและทักษะ
พื้นฐานที่เพียงพอเพื่อการเรียนและผลิตผลงานวิจัยไดตามกําหนด ดานการใหคําปรึกษาหลักสูตรกําหนดใหมี
ช องทางสื่ อสารติ ดต อระหว า งอาจารย และนั กศึ กษาของทั้ งหลักสูต รอยางนอ ย 1 ชองทางและกํ าหนดให
อาจารยที่ปรึกษาจัดทําแผนการเขาพบและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางนอย 3 ครั้งตอภาคการศึกษา และ
รายงานความกาวหนาของการศึกษาหรือวิทยานิพนธในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรมีเปาประสงคที่จะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผานการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป การดําเนินการตางๆนั้น
หลักสูตรมุงหวังใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนด ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร ซึ่งจะทําให
นักศึกษาอยูกับหลักสูตรจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
4. อาจารย
หลั กสู ตรประสงค ที่จ ะได อาจารย ป ระจําหลักสูตรที่ส ามารถดําเนิน การสงเสริมและพั ฒ นาใหผ ลิต
บัณฑิ ตไดตามปรัชญาของหลักสูตร ผลงานวิชาการเปน ที่ยอมรับการบริหารหลักสูตรใหเป นมาตรฐานและ
อาจารยมีความผาสุก โดยเมื่อผานกระบวนการรับเขาและเตรียมความพรอมของอาจารยตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดแลว หลักสูตรจึงมีขอกําหนดเพิ่มเติมวาอาจารยที่จะไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตรตอง
เป น กรรมการบริห ารหลั กสู ต รไม นอยกวา 2 ป ดานการบริห ารและพัฒ นาอาจารย ป ระจําหลั กสู ตรเพื่ อให
สามารถผลิต ผลงานไดอยางน อยตามที่ เกณฑ กําหนด หลักสูตรจึงกําหนดใหอาจารยประจําหลักสู ตรจัดทํ า
แผนปฏิ บัติ การรายบุคคลโดยให ครอบคลุมในประเด็ น ผลงานดานวิช าการ วิจัย การฝกอบรมหรือสัมมนา
ผลลัพธที่เกิดกับนักศึกษา การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ การปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนที่รับผิดชอบใหมี
ความทันสมัยและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน และใหรายงานผลการดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
การพัฒนาหลักสูตรและกําหนดรายวิชาโดยใชขอมูลและสารสนเทศจากการรับฟงผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุม การวิเคราะหแนวโนมและทิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ความตองการของตลาดและองคความรูที่
ทันสมัยในศาสตรที่เกี่ยวของ จากนั้นหลักสูตรจะมอบหมายรายวิชาใหคณาจารยผูที่มีความเชี่ยวชาญในวิชา
นั้น ๆเป นผู จัดการเรียนการสอน โดยเน นใหมีความทั น สมัย เป น ปจ จุบั น การนํ าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช
ประกอบให มีป ระสิ ทธิภ าพ สอดคลองกั บการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21 และดําเนิน ตามเกณฑการกํากับ
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 และ มคอ. 7) รวมทั้งการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา และ
การประเมิ น ผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุ ด มศึกษาแห งชาติ ด านการแต งตั้งอาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักสูตรกําหนดใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยใหเปนไปตามที่เกณฑกําหนดและใหมี
ความเชี่ยวชาญสอดคลองกับศาสตรของวิทยานิพนธนั้น นอกจากนี้หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาตองนําเสนอ
ความกาวหนาวิทยานิพนธตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และมีการประเมินวิทยานิพนธตามแบบฟอรมหรือรูปแบบที่หลักสูตรหรือคณะกําหนด
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อใชในการพัฒนานักศึกษาและไดบัณฑิตตามปรัชญาของ
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงวางแนวทางในการปฏิบัติโดยการสํารวจความตองการของนักศึกษา
อาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาวิเคราะหความสําคัญและจัดลําดับความจําเปนของสิ่งสนับสนุน เพื่อ
การจัดทําแผนการความตองการสิ่งสนับสนุนและเสนอแผนงบประมาณประจําปไปยังคณะ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเปนไปตาม
ระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษา ผานระบบ
ออนไลน http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑการประเมินตัวบงชี้/เปาหมาย จํานวน 12 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1
2
3
4

5
6
7
8
9

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ชอง
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ หนึ่งครั้ง
[30]

ปการศึกษา
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ตัวบงชี้และเปาหมาย
10 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ)ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

ปการศึกษา
ปที่ ปที่ ปที ปที ปที
1 2 3 4 5
√ √ √ √ √
-

√

√

√

√

-

-

√

√

√

9 11 12 12 12
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
8 9 10 10 10

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) การประชุมรวมของอาจารยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะจากอาจารย
ที่มีความรูและประสบการณหรือเพื่อนรวมงาน
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการ
เรียนแตละรายวิชา
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) นั กศึ กษาประเมิ น การสอนของอาจารยทุ กรายวิช าเมื่ อ สิ้น สุ ด ภาคการศึก ษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนรวมงาน
ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารยหรือพนักงานสายผูสอน
ผลการประเมินจะจัดสงถึงอาจารยผูสอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงตอไป คณะรวบรวมผลการ
ประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาใหสอดคลองหรือปรับปรุง
กลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมิ นหลักสูตร โดยนั กศึกษาปจจุ บัน และอาจารย เพื่ อนําขอมู ลมาทบทวนและปรับ ปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพื่อติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษา
ในหลักสูตรไปใชในการทํางาน และประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร
[31]

2.3 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะทําทุกๆ 5 ป ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนภาพรวมและแตละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการจัดการหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑการประเมินประจําป 7 ตัวชี้วัด ตามที่ สกอ.
กําหนดและเปนไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นป
การศึกษา ผานระบบออนไลน http://tqf.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑการประเมินประกอบดวย 6 องคประกอบ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษาหรือผูบังคับบัญชามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ดํ าเนิ น การทุ ก สิ้ น ป ก ารศึ ก ษามาทบทวนและวิ เ คราะห พร อ มนํ า เสนอแนวทางปรั บ ปรุ ง แก ไขในจุ ด ที่ มี
ขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรไปทบทวนและพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

[32]

ภาคผนวก
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

1



















หมวดวิชาบังคับ(Required Courses)
VM 068 891 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1
VM 068 892 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2
VM 068 898 วิทยานิพนธ
VM 068 899 วิทยานิพนธ
VM 009 001 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย
VM 009 002 การออกแบบการทดลองในทางสัตว
แพทยศาสต ร
* VM 068 013 หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข
* VM 069 014 สัตวแพทยสาธารณสุขขั้นสูง

2. ความรู

3










2





3

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคลและ
สือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ทักษะทาง
ปญญา
4

1

2
















3

1












2

3
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ภาคผนวกที่ 1

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

หมวดวิชาเลือก(Elective Courses)
VM 068 001 โรครับจากสัตวเขตรอน
VM 068 002 วิทยาการระบาดเกี่ยวกับทางสัตวแพทยขั้นสูง



VM 068 003 การวิเคราะหความเสี่ยงดานสัตวแพทย
สาธารณสุข
VM 068 004 การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว
VM 068 005 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว

VM 068 006 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และ
กฎหมายในงานสัตวแพทยสาธารณสุข
VM 068 007 ชีวสถิติทางการสัตวแพทย
VM 068 008 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร
VM 068 009 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีนดื้อยาในสเชื้อกอโรค
จากอาหาร
VM 068 010 การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียจากปศุสัตว

VM 068 011 เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตว
แพทยสาธารณสุข
VM 068 012 เทคโนโลยีจุลินทรียเ พื่อการผลิตสัตว

2. ความรู

3

1
















2











3





1
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3
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4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคลและ
สือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2
3

4








3. ทักษะทาง
ปญญา
















ภาคผนวกที่ 2

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
1 นายประพันธศักดิ์ ฉวีราช
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก

วุฒิ

Doctor of
Philosophy
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต
ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัย

สาขา

Veterinary
Public Health

สถาบันทีจ่ บ

University of Utrecht
เนเธอรแลนด
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่จบ
2546
2537

1. A Meenongwa, R Brissos, C Soikum, Prapansak Chaveerach, P Gamez, Yanee
Trongpanich, Unchulee Chaveerach. 2016. Effects of N,N-heterocyclic ligands on the in vitro
cytotoxicity and DNA interactions of copper(II) chloride complexes from amidino-Omethylurea ligands. NEW JOURNAL OF CHEMISTRY. 40(7), 5861-5876.

2. Prachantasena S, Charununtakorn P, Muangnoicharoen S, Hankla L, Techawal N,
Chaveerach P, Tuitemwong P, Chokesajjawatee N, Williams N. 2016. Distribution and Genetic
Profiles of Campylobacter in Commercial Broiler Production from Breeder to Slaughter in Thailand,
PLOS ONE.
3. พิมพสุรีย อัศวินโกวิท ประพันธศักดิ์ ฉวีราช และ บงกช นพผล. 2016. Occurrence of
Campylobacter and Correlation between Campylobacter concentration in broiler farms from Roied procince, Thailand. KKU Veterinary Journal, 25(1).
4. พิมพสุรีย อัศวินโกวิท ประพันธศักดิ์ ฉวีราช และ บงกช นพผล. 2016. Risk Asserssment in Terms
of Campylobacter Concentration at the Slaughterhouse in Khon Kaen Province, Northeastern
Tahiland. 2016.

2. ไพรัตน ศรแผลง
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขา

สัตวศาสตร
สัตวศาสตร

สถาบันทีจ่ บ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่จบ
2552
2545

2536

ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัย
1. Komkrit Puphan, Pairat Sornplang , Suthipong Uriyapongson, Chainarong Navanukraw.
2015. Screening of lactic acid bacteria as potential probiotics in beef cattle. Pakistan Journal of
Nutrition, 14(8), 474-479.

[36]

2. Sornplang P., Leelavatcharamas V., Soikum C. 2015.Heterophil Phagocytic Activity
Stimulated by Lactobacillus salivarius L61 and L55 Supplementation in Broilers with Salmonella
Infection (Asian-Aust. J. Anim. Scie. (Australasian Journal of Animal Sciences). 28(11), 16571661.) Nov. 2015.
3. Pirat Sornplang, Kattinet Sakulsawasdiphan, Sudthiol Piyadeatsoontorn, Benyapha
Surasorn. 2016. Antimicrobial susceptibility of lactic acid bacteria isolated from human and
food-producing animal feces in Khon Kaen Provine, Thailand. Tropical Animal Health and
Production (inpress. (http://link.springer.com/article/10.1007/s11250-016-4/fulltext.html.)
4. Sornplang P., Piyadeatsoonthorn S. 2016. Probiotic isolates from unconventional
sources:a review. J Anim Sci Technol. 2016 Jul 19:58:26, doi: 10.1186/s40781-016-0108-2.
eCollection 2016.Review. PMIDE:27437119. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27437119.)

3. นายคมกริช พิมพภักดี
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

วุฒิ
Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขา
Toxicology
สัตวแพทยศาสตร

สถาบันทีจ่ บ
Texas A&M University, USA

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่จบ
2543
2537

ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัย
1. ศิริศักดิ์ ตาลปอง สาวิตรี วงษตั้ถิ่นฐาน คมกริช พิมพภักดี และเยาวมาลย คาเจริญ 2555. ประสิทธิภาพ
ของไฮเดรตโซเดียมแคลเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกตและผนังเซลลยีสต (Fixar Dry®) ตอการลดความเปนพิษอะฟลาท็อก
ซินและสมรรถนะการผลิตเปดเนื้อ แกนเกษตร. 40(2): 276-279.
2. พจนภิรัชต เนียมจุย คมกริช พิมพภักดี และชนินทร นาชม 2555. ความชุกและปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการ
เกิดพยาธิใบไมตบั ในโค และกระบือในจังหวัดบุรีรัมย วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 22 (1): 10-17.
3. ยุทธนา มัทธุรี บัณฑิตย เต็งเจริญกุล คมกริช พิมพภักดี พีระพล สุขอวน และอุไร เต็งเจริญกุล 2555. ผล
ของอุณหภูมิตอประสิทธิภาพของเบนโทไนทในการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 22
(2): 234-241.
4. เทียนชัย สรอยรักษ สาวิตรี วงศต้ังถิ่นฐาน คมกริช พิมพภักดี และ เยาวมาลย คาเจริญ 2556. ผลการ
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ภาคผนวกที่ 3
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ภาคผนวกที่ 4

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
-----------------------

เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 ประกอบกับ
มติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 จึงวางระเบียบไว ดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกหลักสูตรตั้งแตป
การศึกษา 2559 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนงานที่มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหนา
สวนงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา”
หมายความวา สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี
เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“ประธานหลักสูตร”
หมายความวา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความวา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
[48]

มหาวิทยาลัยขอนแกน
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ในกรณีที่มิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัติไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี และใหอธิการบดีมีอํานาจ
วินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สิ้นสุด
ทั้ งนี้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย หรื อตี ค วามให ยึ ด ประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่ อง เกณฑ ม าตรฐานหลั กสู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สวนคณะและสาขาวิชามีหนาที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวม เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวของกับหลายคณะโดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งป การศึกษาแบงออกเปนสองภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคการศึกษาพิเศษอาจจัดได
ตามความจําเปนของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษา
ภาคปกติ
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออื่นๆ ก็ได โดยใหถือแนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภาค หนึ่ งป การศึก ษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิ เศษ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
ระบบจตุรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
ขอ 8 การคิดหนวยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
รายวิช าภาคทฤษฎี ที่ ใชเวลาบรรยายหรืออภิป รายป ญ หา ไมน อยกวา 15 ชั่วโมงต อภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
รายวิช าการฝก งานหรือ การฝก ภาคสนาม ที่ใ ชเ วลาฝก ไมนอ ยกวา 45 ชั่ว โมงตอ ภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
รายวิชาการศึกษาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
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8.2 ระบบไตรภาค
1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค
8.3 ระบบจตุรภาค
1 หนวยกิต ระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิต ระบบจตุรภาค
ขอ 9 การจัดแผนการศึกษา แบงเปน 3 ประเภทคือ
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย
กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย
กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค
9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะ
ขอ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 3
หลักสูตร
ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
บัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ
และหรือการวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว
11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ
การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาใหเป นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใชภาษาไทย
เปนสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยก็ได
13.2 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองคความรู และ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ เพื่อมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน
คณะหรือสาขาวิชาอาจดําเนิ นการจัด ทําหลั กสูตรรวมกับ สถาบั นอื่ นในลักษณะรวมแบบหลาย
ปริญญา เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตร ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังนี้
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14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา
14.2 ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา
14.3 ปริญ ญาดุษ ฎีบัณ ฑิต ผูที่สําเร็จปริญ ญาบัณ ฑิ ตไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูที่
สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 6 ปการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น
ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 15 การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหเปนไปตามระบบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 4
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
16.1 อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัย ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
สําหรับอาจารยประจําที่ มหาวิทยาลัยรับเขาใหมตั้งแตระเบียบนี้เริ่มบังคับใช ตองมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
16.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว
16.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
16.4 อาจารยพิเศษ หมายถึง อาจารยผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา
16.5 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหทํา
หนาที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา
16.6 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารยประจําที่คณะแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดาน
การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
16.7 อาจารยที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับแตงตั้งให
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรูเพื่อวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง
การใหคําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของ
นักศึกษา
16.8 อาจารยที่ปรึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ คณะแตงตั้ ง เพื่ อให ทํ าหน าที่ รวมกั บอาจารย ที่ ปรึกษาหลั กในการพิ จารณาเค าโครง รวมทั้ งช วยเหลือให
คําแนะนําและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.9 อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับการแตงตั้งให
ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษารวม หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธโดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในหนาที่
นั้นๆ
16.10 อาจารยผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดในหนาที่นั้นๆ แตเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ สูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
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ขอ 17 คุณสมบั ติอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผู รับผิดชอบหลั กสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ
อาจารยพิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 18 ภาระงานของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการศึ ก ษาอิ ส ระ ให เป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ใหดําเนินการ ดังนี้
19.1 หลักสูตรหนึ่งๆ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดีที่
หลักสูตรสังกัดเปนผูแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
19.2 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งนี้ อาจมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
19.3 หนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
19.3.2 ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (ถามี)
19.3.3 ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
19.3.4 ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนา
ขอ 20 ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลคุณภาพและการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะนั้นๆ องคประกอบและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด
หมวดที่ 5
การรับเขาศึกษา
ขอ 21 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญ ญาบั ณ ฑิต หรือเทียบเท า ตามที่หลักสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
21.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญ ญาบัณ ฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิ ต
ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตหรือ
เที ยบเทาตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณ สมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการบริหารหลั กสูตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
21.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือ
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ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีพื้นความรู
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ 22 การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 23 การรับเขาศึกษา
การรับบุคคลใดเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหออกเปนประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
23.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผู
กําหนดเงื่อนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
23.2 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษา
เปนกรณีพิเศษได ทั้งนี้ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ
23.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพื้นความรูไมต่ํากวา
ปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามขอ 21 เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได ทั้งนี้ตอง
ผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ
23.4 ในกรณีที่ผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต
แลวแตกรณี การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่
หลักสูตรที่เขาศึกษานั้นกําหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
23.5 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
23.6 การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นใหเปนไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีไมเปนไปตาม ขอ 23.1 – 23.6 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 24 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 25 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ
25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา
หรือรับเขาเปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแตละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผานการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแตละ
สาขาวิชา จึงจะไดรับเขาเปนนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาตางๆ เพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวมเรียน คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปน
นักศึกษาโดยไมขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวมเรียน
ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ 6
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ขอ 26 การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน
26.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit)
26.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
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26.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ
นั กศึ กษาในหลั กสู ตรที่ จั ดแผนการศึ กษาแบบเต็ มเวลาต องลงทะเบี ยนวิชาเรี ยนไม น อยกว า
9 หนวยกิต และไมมากกวา 15 หนวยกิต
นักศึกษาในหลักสู ตรที่ จัดแผนการศึ กษาแบบไมเต็มเวลาตองลงทะเบี ยนวิชาเรียนไมน อยกวา
3 หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เขาศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่งและ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจไดรับ
การยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ทั้งนี้ตองตอทะเบียนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กําหนด
26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
26.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาที่กําหนดในขอ 26.2 และ 26.3 จะกระทําไดใน
กรณีที่จํานวนหนวยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาที่กําหนดไวขางตน และจําเปนตองสําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และไดผลการ
เรียนตั้งแตระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได
ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00
จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนต่ํากวาระดับคะแนน A ได
26.6 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่
ลาพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
26.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชาที่
เทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ
ขอ 27 เกณฑการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 28 การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวทั้งจากสถาบั นการศึกษาอื่นและจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 29 การเปลี่ยนสาขาวิชา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา
8 หนวยกิต มีรายวิชาที่สามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนตองไดระดับ
คะแนน B ขึ้นไป หรือ S แลวแตกรณี และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป
สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษา
มาแลวไมเกิน 3 ป โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได
การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 30 การเปลี่ยนระดับการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวา หรือ
ในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ํากวา
ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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หมวดที่ 7
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 31 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้

31.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเวนแต

รายวิชาที่ไดถอนโดยถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวิชาสงผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอรมของสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่เกี่ยวของ
แลวแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
31.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบขอเขียน

หรือการสอบปากเปลา หรือการสอบทั้งสองแบบขางตน สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบดวยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรูซึ่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้ง
31.3 การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาใน
หลั กสูตรปริญญามหาบั ณฑิ ต แผน ก และนั กศึ กษาในหลั กสู ตรปริญญาดุษฎี บั ณฑิ ต ประกอบด วยการตรวจอ านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมพิจารณาผลงานของ
กรรมการ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ
31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดวย การตรวจอานและประเมิน
คุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมตัดสินผลงานของกรรมการ
31.5 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบวัดความรูความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก

และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อประเมินวานักศึกษามีความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ และเปนผูมีสิทธิ์เสนอขอ
อนุ มั ติ เค าโครงวิ ทยานิ พนธ ในระดั บปริญญาดุ ษฎี บั ณฑิ ตได ซึ่ งกํ าหนดให นั กศึกษาที่ เขาศึ กษาในหลั กสู ต รปริญ ญา
ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ตองสอบผาน โดยมีหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติดังนี้
31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา หรือทั้ง
สองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
31.5.2 ใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง
ในกรณีที่จําเปนอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได คณะกรรมการสอบวัด
คุณ สมบั ติประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมดวย
ไมเกิน 2 คน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อใหคณบดีที่หลักสูตรสังกัดเปนผูแตงตั้ง
31.5.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ
(1) นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแตภาคการศึกษาแรก เปนตนไป

(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงคจะขอเปลี่ยนระดับ
การศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่
ประเมินผลเปน A B+ B C+ C D+ D F มาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดทายกอน
การสอบวัดคุณสมบั ติไม ต่ํา 3.5 หรือนักศึ กษาหลักสู ตรปริญญามหาบั ณฑิ ต แผน ก แบบ ก 1 ที่ มี ผลงานวิจัย เพื่ อทํ า
วิท ยานิ พ นธอัน มี ศั ก ยภาพที่ จะพั ฒ นาเป น วิท ยานิ พ นธในระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ตได ทั้ งนี้ โดยได รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด
31.5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ใหเปนสัญลักษณ S หมายถึง สอบผาน
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หรือ U หมายถึง สอบไมผาน ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบตอคณะ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการและ
บัณฑิตวิทยาลัย ผาน หัวหนาสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
31.5.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผานแลว จะเรียกวา นักศึกษาปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได
31.5.6 นักศึกษา ตามขอ 31.5.3 (1) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไมผาน
สามารถขอสอบไดอีก 1 ครั้ง และตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดภายใน 2 ปการศึกษา นับตั้งแตลงทะเบียน รายวิชา
วิทยานิพ นธ นั กศึ กษาที่ ส อบวัดคุ ณ สมบั ติค รั้งที่ ส องแลวไมผ าน จะพ น สภาพการเป นนั กศึกษาตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ขอ 55.8 เวนแตไดรับอนุมัติใหเปลี่ยน
ระดับการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
31.5.7 นักศึกษาตามขอ 31.5.3 (2) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแลวไมผาน
จะยังคงมีสภาพเปนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตอไป
31.6 การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป โดยเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 32 การสอบประมวลความรู การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ และการประเมิ น ความรู ค วามสามารถทาง
ภาษาต างประเทศ ตามข อ 31.2, 31.5, 31.6 ให บั ณฑิ ตวิทยาลัย โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจํ าบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ขอ 33 การลงโทษนักศึกษาที่ทําการทุจริตทางวิชาการใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยวินัย
นัก ศึก ษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแกน ฉบั บ ที่ 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบั ติ และเกณฑ ก าร
พิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทํ าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณ ฑิ ตศึกษา หรือขอบังคับและประกาศที่
ปรับปรุงใหม
ขอ 34 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ยกเวนรายวิชาวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาอิสระ ใหมีการประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา
ขอ 35 การประเมินผลรายวิชา ใหกําหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ ซึ่งมีความหมาย และคาคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาคะแนนตอหนวยกิต
A
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
3.5
B+
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
ในกรณีนักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยเหตุสุดวิสัย
โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะตองระบุสาเหตุของการใหสัญลักษณ I แล ะ
แจงใหนักศึกษาทราบภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการประเมินและการแก
สัญลักษณ I ใหดําเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น จ ะ เ ป ลี่ ย น
สัญลักษณ เปน F เวนแตในกรณีที่จําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และใหคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอํานาจอนุมัติให
ขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบลวงหนา
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S

ดังนี้

ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
โดยไมนับหนวยกิต (Audit)
U
ผลการศึกษายังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
โดยไมนับหนวยกิต
W
ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนหรือใชใน
กรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น
ขอ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปน

S (Satisfactory)
หมายความวา สอบผาน
U (Unsatisfactory)
หมายความวา สอบไมผาน
การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกิน ๒ ครั้ง ในแตละหลักสูตร
สําหรับการสอบภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนครั้งที่สอบ
ขอ 37 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวิชาบังคับถือวาต่ํากวา
มาตรฐาน ใหลงทะเบียนเรียนซ้ํา
ขอ 38 การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
38.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิต ตาม
หลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว
38.2 ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณ
จากทุกรายวิชาที่มีคาคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคา
คะแนนที่ไดทุกครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหารถึงทศนิยม 4
ตําแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงที่ 4 เพื่อใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง
หมวดที่ 8
การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
ขอ 39 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่ แตละ
หลักสูตรกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้ หลักเกณฑ
อื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 40 การเสนออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ
40.1 ปริญญาโทตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 1 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ
40.2 ปริญญาเอกตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 2 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ
ขอ 41 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหมีอาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยที่
ปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณี ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี)
ขอ 42 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
42.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทําใน
ทุกภาคการศึกษา โดยผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่เกี่ยวของ
42.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนาใน
การทํ าวิ ทยานิ พนธ หรื อการศึ กษาอิ สระของนั กศึ กษา และรายงานผลการประเมิ นต อคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตร
คณะกรรมการประจําคณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
42.3 ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ
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หรื อ การศึ ก ษาอิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาเป น ที่ พ อใจ ให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ การศึ ก ษาอิ ส ระประเมิ น
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุ จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไม
เกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิตที่ไดในภาคการศึกษา
นั้นๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย))
ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ และ
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
42.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผล
ความกาวหนาเปน S เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูนั้น
ได รับการพิ จารณาให เปลี่ ยนหั วขอเรื่องวิ ทยานิ พนธหรือการศึ กษาอิ สระหรือเปลี่ยนอาจารยที่ ปรึกษาวิ ทยานิ พนธหรือ
การศึกษาอิสระ หรืออืน่ ๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอคณบดีเพื่อหา
ขอยุติ
ขอ 43 ในกรณี ที่นั กศึกษาไดรับ อนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพ นธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอการ
เปลี่ ย นแปลงสาระสํ า คั ญ ของเนื้ อ หาวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ การศึ ก ษาอิ ส ระ ให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาประเมิ น จํ า นวน
หนวยกิตจากหัวขอเดิม ที่สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ผานในหัวขอเดิม ทั้งนี้ให
นับจํานวนหนวยกิต ดังกลาว เปนจํานวนหนวยกิตที่ผานไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรได โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมทั้งใหคณะแจง
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา
ขอ 44 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
44.1 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองสอบภายในเวลา 45 วัน
หลั งจากที่ นั กศึ ก ษาผ า นการประเมิ น ผลความก า วหน าและได สั ญ ลั กษณ S ครบตามจํ านวนหน ว ยกิ ต รายวิ ช า
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ
ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสัญลักษณ S
ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารยที่ปรึกษาตองเสนอใหคณบดี
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งใหเสนอวันที่จะทําการสอบไปพรอมกันดวย
ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ในการ
ประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ
44.2 การสอบวิทยานิพนธ
44.2.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอ
และตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขา
ฟ งถามหรื อแสดงความเห็ นที่ เกี่ ยวข องกั บเนื้ อหาของวิ ทยานิ พนธ รวมทั้ งการจํ ากั ดเวลาการถาม และการควบคุ มให
ดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย
44.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามที่กําหนด
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ

[58]

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลา
พอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม จะไดใชตรวจอานวิทยานิพนธได
44.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผล
โดยใหนับ (คณะ) อาจารยที่ปรึกษาเปน 1 อาจารยประจําหลักสูตรเปน 1 และผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน 1 และให
ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
44.3 การสอบการศึกษาอิสระ
44.3.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบการศึ กษาอิ สระ ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟง
การนําเสนอและตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผู
เขาฟงถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมให
ดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย
44.3.3 ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามที่กําหนดตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ
ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมี
เวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม จะไดใชตรวจอานการศึกษาอิสระได
44.3.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยที่
ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 1 และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
ขอ 45 การประเมิ นผลการสอบวิ ทยานิ พนธ หรื อการศึ กษาอิ สระ โดยให เป นไปตามประกาศบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย
แบงเปน 4 ระดับคือ
Excellent
หมายความวา ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม
Good
หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี
Pass
หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน
Fail
หมายความวา ผลการประเมินขั้นตก
ขอ 46 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบภายใน
5 วันทําการถัดจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการแจงผลไดภายในวันที่กําหนด ถือวาการสอบครั้งนั้นเปนโมฆะ
46.1 ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไข พรอมทั้ง
มีการอธิบายชี้แจงใหผูเขาสอบรับทราบ ทั้งนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบภายใน 45
วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานในการสอบครั้งนั้น
ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทายตอคณบดี
46.2 กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดย
บั น ทึ กเป น ลายลั ก ษณ อั กษร รายงานต อคณบดี ภ ายใน 3 วั น ทํ าการถั ดจากวั น สอบให คณะแจ งผลการสอบให
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน
ขอ 47 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
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ขอ 48 ผูสอบวิทยานิ พนธหรือการศึ กษาอิ สระครั้งแรกไม ผ านตามข อ 46.2 มี สิ ทธิยื่ นขอสอบครั้ งที่ 2 ได
ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ
ในกรณีที่ไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 46.1 ใหยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกําหนดการ
แกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด หากไมดําเนินการ
ตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
การใหโอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑที่
กําหนดไวที่อื่นแตอยางใด
ขอ 49 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ
49.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระใหเปนไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
49.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวนลักษณะ
และระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
49.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระเปนของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน นักศึกษาและ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนําไป
เผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กรณีที่การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ
หมวดที่ 9
การสําเร็จการศึกษา
ขอ 50 การสําเร็จการศึกษา
ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และใหถือวันที่ไดรับอนุมัตินั้นเปนวันสําเร็จการศึกษา
และนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
50.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
50.1.1 สอบไดจาํ นวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
50.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00
50.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
50.2.1 มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
ขั้นสุ ดท าย โดยคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ และผลงานวิ ท ยานิ พ นธ จะต องได รับ การตี พิ ม พ หรืออยา งน อย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
50.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ได
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ไดมาตรฐาน
50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนน
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เฉลี่ ยสะสมไม ต่ํ ากว า 3.00 พร อมทั้ งเสนอรายงานการศึ กษาอิ สระ และสอบผ านการสอบปากเปล าขั้ นสุ ดท าย โดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่ที่มีรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) ที่ไดมาตรฐาน
50.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
50.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
50.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้น
สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตี พิม พในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพอีก 1 เรื่อง
50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาที่ไมต่ํากวาขอ 50.2 หรือ ขอ
50.3 แลวแตกรณีได
ขอ 51 การขออนุมัติปริญญา
51.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหย่นื คํารองแสดงความจํานงขอ
สําเร็จการศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษานั้น
51.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
51.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 50
51.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
51.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา
51.2.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ที่จัดทําตามรูปแบบและจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
51.2.5 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภา
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 52 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง
ผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 53 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จ
การศึกษาผูหนึ่งผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี้
53.1 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา
หรือผู สํ าเร็จการศึ กษา ของหลักสู ตรที่ ตนได สํ าเร็ จการศึ กษา ตามขอ 21 หรือ ข อ 50 แห งระเบี ยบนี้ การเพิ กถอนปริญญาหรื อ
ประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น
53.2 วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เปนองคประกอบสําคัญตอ

[61]

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ลอกเลียนงานผูอื่น หรือดัดแปลงขอมูลที่ไมเปนขอเท็จจริง
หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิไดกระทําดวยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้งแตวันที่
สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น
53.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอ
ศักดิ์ศ รีแหงปริญ ญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญ ญาหรือประกาศนีย บัตรในกรณีนี้ ใหมีผล
ตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน
หมวดที่ 10
สถานภาพของนักศึกษา
ขอ 54 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา
54.1 นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผานการพิจารณาของ
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพื่อเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัติ
54.2 การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี้
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากไดลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษา ตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาในแตละภาคการศึกษากําหนด และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นเรียบรอยแลว แต ภายหลัง มีความประสงคขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ตองยื่นคํารองและไดรับอนุมัติ
ใหลาพักการศึกษา กอนการสอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา 2 สัปดาห
ยกเวน กรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บปวยใหอยูในดุลยพินิจของคณะ
การลาพักการศึกษา ในกรณีที่ไดลงทะเบียนรายวิชาแลว จะไดสัญลักษณ W และ
นักศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไมไดลงทะเบียนรายวิชา ใหยื่นคํารองผาน
กระบวนการ หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษากําหนด นักศึกษาตองชําระ
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
54.3 การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับ
เวลาการลาพักการศึกษา ใหนับรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
54.4 นักศึกษาใหมที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไมมีสิทธิลาพัก
การศึกษา ยกเวน มีเหตุจําเปนสุดวิสัยหรือเจ็บปวย
54.5 นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ
โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ประธาน
หลักสูตร และคณบดีเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
ขอ 55 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
55.1 ตาย
55.2 ลาออกและไดรับอนุมัติแลว
55.3 สําเร็จการศึกษา
55.4 มหาวิทยาลัยสั่งใหออก อันเนื่องมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษา
55.5 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนใน
หลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50
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55.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนน
และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75
55.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกันโดย
ไดสั ญลักษณ S เป น 0 ติ ดตอกัน 2 ภาคการศึกษา ทั้ งนี้ หากได S เป น 0 ก อนและหลั งการลาพั กการศึ กษา ถื อว า
เปนการได สัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา
55.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัด
คุณสมบัติครั้งที่สองไมผาน
55.9 หลังการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 1 ไมผาน หากไมดําเนินการและ/หรือสอบ
วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตามระยะเวลาที่กําหนด
55.10 ใชเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว
55.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด
55.12 ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท
55.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา
ขอ 56 การขอกลับเขาเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 55.2 55.4 อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได ทั้งนี้ ให
เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 57 หลั ก สู ต รใหม หรื อหลั ก สู ต รปรับ ปรุ งที่ ได รั บ อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ก อ นวั น ที่
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให ใช เกณฑ ม าตรฐานที่ เกี่ ย วข องกั บ หลั กสู ต ร ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน 5 ป
นับจากการปรับปรุงครั้งสุดทาย หรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆ แลวแตกรณี
หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
ขอ 58 บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑอนั เกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูกอน
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

ณรงคชัย อัครเศรณี
(นายณรงคชัย อัครเศรณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ภาคผนวกที่ 7
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ภาคผนวกที่ 8

องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
องคประกอบ
สัตวแพทยสาธารณสุข
ตัวบงชี้
จํานวน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
1.1
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.2,2.2
2
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1, 3.2, 3.3
3
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
4.1,,4.2,4.3
3
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1,5.2,5.3,5.4
4
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1
1
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รวมตัวบงชี้
14
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ภาคผนวกที่ 9

ผลการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข ไดรับอนุมัติใหเปดมาตั้งแตป
พ.ศ. 2549 และรับนักศึกษารุนแรกในป 2550 เปนตนมา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป หลักสูตร
ฯมุงเนนการสรางความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในศาสตรที่เกี่ยวของกับงานดานสัตวแพทยสาธารณสุข โดยสามารถ
นําองคความรูและความเขาใจนั้นมาทําวิจัยโดยบูรณาการเพื่อเสนอแนวทางหรือการแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ปญหาที่คนพบในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยและอาเซียน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2555 โดยสภามหาวิทยาลัยรับทราบเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
และ สกอ. รับทราบเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สวนการปรับปรุงหลักสูตร ป พ.ศ. 2560 นี้ เปนการปรับปรุงครั้ง
ที่ 2 ซึ่งทางหลักสูตร ไดประเมินหลักสูตร โดยสอบถามจาก อาจารยประจําหลักสูตร ผูใชบัณฑิต และนักศึกษาทั้ง
ปจจุบันและศิษยเกา ตลอดจนนําผลการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แหงชาติ จากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ทั้งปการศึกษา 2557 และ 2558 มาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
ปการศึกษา 2557
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี ดวยคะแนน 3.33 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีขอเสนอแนะจากกรรมการตรวจ
ประเมินดังนี้
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผาน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
โอกาสในการพัฒนา: หลักสูตรมีโอกาสในการพัฒนาถึงแมในปทผี่ านมายังไมมีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
จากผูใชบัณฑิต ก็สามารถสํารวจยอนหลังจากบัณฑิตที่จบไปแลวเพื่อนาผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตมาวิเคราะหหา
จุดเดนและจุดควรพัฒนาของลักษณะบัณฑิตทีจบไปจากหลักสูตร ซึ่งจะเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมจุดแข็งหรือปรับปรุงในสวนขาดของบัณฑิตตอไป
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเดน 1) หลักสูตรไดเปดรับนักศึกษาเขาเรียนในวันหยุด เปนการเพิ่มโอกาสใหเจาหนาที่ที่มีงานประจา
สามารถเขาศึกษาในสาขาที่ตัวเองสนใจได เปนการพัฒนางานตัวเองไปพรอมกับการทางานไดดวย ทาใหในปที่ผานมา
มีนักศึกษาจานวนมากขึ้น และ 2) นักศึกษามีชองทางหลายชองทางในการเขาขอคาปรึกษาในการทาวิทยานิพนธ
โอกาสในการพัฒนา: 1) หลักสูตรมีโอกาสในการพัฒนาเพื่อใหนักศึกษาจบหลักสูตรเร็วขึ้น โดยการสารวจ
ความตองการเบื้องตนของนักศึกษา เพื่อทราบวาจะตองเพิ่มเติมทักษะดานใดบางแกนักศึกษาในการเรียนในหลักสูตร
ใหมีประสิทธิภาพและไมมีปญหาการตกคาง ประกอบกับการดูแลกากับในการทาวิทยานิพนธ 2) หลักสูตรมีโอกาสใน
การพัฒนาโดยการนาผลการประเมิน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกกิจกรรมเพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง
อยางเปนรูปธรรม และ 3) หลักสูตรมีโอกาสในการพัฒนาโดยการสงเสริมใหนักศึกษาไดตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับนานาชาติได
องคประกอบที่ 4 อาจารย
จุดเดน: อาจารยผูสอนทุกคนมีศักยภาพ สวนใหญมีคุณวุฒิ ป.เอก
โอกาสในการพัฒนา: ควรมีแผนพัฒนาอาจารยของหลักสูตรอยางชัดเจน
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดเดน : การออกแบบหลักสูตรและปรัชญาของหลักสูตรมีการปรับตามความตองการของตลาดและลักษณะ
ผูที่จะเขาศึกษา และยืดหยุนในแผนการเรียน ซึ่งสงผลใหเกิดความหลากหลายทาใหมีผูสนใจเขาศึกษามากขึ้น
โอกาสในการพัฒนา: หลักสูตรมีโอกาสในการพัฒนาโดยการประเมินผลใหเปนระบบในการจัดการเรียนการ
สอน และการกําหนดผูสอน เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรตอไป
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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โอกาสในการพัฒนา: ควรสํารวจความคิดเห็นทั้งสวนนักศึกษาและอาจารยผูสอนและนาผลการสํารวจมา
ปรับปรุงตอไป
ปการศึกษา 2558
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี ดวยคะแนน 3.06 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีขอเสนอแนะจากกรรมการตรวจ
ประเมินดังนี้
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดเดนและโอกาสในการพัฒนา : 1) พัฒนาแนวทางในการสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรเขาสูตําแหนงทาง
วิช าการให สูงขึ้น และเร็วขึ้น 2) พั ฒ นาแนวทางในการพั ฒ นาศักยภาพนั กศึกษาที่ สอดคล องกับ มาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
โอกาสในการพัฒนา: แนวทางในการเรงรัดใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของหลักสูตร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเดน: ผลลัพธมีแนวโนมที่ดีขึ้นในบางเรื่อง เชน ความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกา
โอกาสในการพั ฒ นา: 1) ปรั บ แนวทางในการพั ฒ นากระบวนการรั บ เข า ของผู ส มั ค รในหลั ก สู ต รฯ ที่
หลากหลายชองทาง ใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา
วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร และแสดงหลักฐานการปรับปรุงใหชัดเจน 2) ปรับแนวทางในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายและตรงกั บ ความตองการของนั กศึกษา เพื่ อให สงผลให นักศึกษาเกิ ดการเรียนรู สงผลตอการพั ฒ นา
คุณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค ของหลัก สู ตรและแสดงหลั กฐานการปรั บ ปรุงให ชั ดเจน 3) การกํ ากับ ติ ด ตามและดู แ ล
นักศึกษา ให สําเร็จการศึกษาตามกํ าหนดระยะเวลาของหลักสูตร เป นที่ ยอมรับของสังคมและแวดวงวิชาการ 3)
พัฒนาผลลัพธที่เกิดกับนักศึกษาที่ดีขึ้นทุกเรื่อง ไดแก การคงอยูของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียน
องคประกอบที่ 4 อาจารย
จุดเดน: อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน และมีศักยภาพในการทําวิจัยและตีพิมพ
โอกาสในการพัฒนา: 1) ลักดันใหอาจารยบางสวนเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดสูงขึ้นและเร็วขึ้น 2) แนวทาง
พัฒนาสงเสริมอาจารยใหทําวิจัยและมีผลงานตีพิมพมากขึ้น ในวารสาร ISI และ SCOPUS ที่มี Impact Factor สูงขึ้น
3) แนวทางทบทวนจากการจัดการในปการศึกษาที่ผานมา คํานึงถึงความชํานาญในเนื้อหาที่จะสอน ผลงานวิจัย
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชานั้นๆ เปนหลัก
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผูเรียน
โอกาสในการพัฒนา: 1) สาระของรายวิชา ปรับเนื้อหาในหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร
สาขานั้น ๆ และแสดงหลัก ฐานปรับ ปรุงให ชัด เจน 2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการจั ดการเรียนการสอน
แนวทางทบทวนจากการจั ด การในป ก ารศึ ก ษาที่ ผ า นมา คํ า นึ งถึ งความชํ านาญในเนื้ อหาที่ จ ะสอน ผลงานวิจั ย
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชานั้นๆ เปนหลัก แนวทางการกําหนดใหนักศึกษาตองนําเสนอผลงานเพื่อการ
เผยแพร ซึ่งอาจดําเนิ นการโดยการตีพิ มพลงในวารสารหรือ ไปนําเสนอในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 3) การประเมิ น ผูเรีย น แนวทางในการกํากั บ การประเมิ น การจั ดการเรียนการสอนและการประเมิ น
หลักสูตรตามที่ไดกําหนดไว รวมถึงการวิเคราะหผลการประเมินผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อนําผลการวิเคราะหไปปรับ
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การสอนในปตอไป 4) การดําเนินงานหลักสูตร ตาม มคอ. มาตรการในการกํากับ ติดตามและตรวจสอบตามกรอบ
มาตรฐาน TGF เพื่อใหเกิดวิธีการปฏิบัติที่ดี
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
โอกาสในการพัฒนา: ปรับปรุงใหมีสิ่งแวดลอมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูและการทําวิจัย
ที่เพียงพอ
สวนผลการประเมิน หลั กสู ตร โดยสอบถามจาก อาจารย ป ระจําหลั กสู ต ร ผู ใช บั ณ ฑิ ต และนั กศึ กษาทั้ ง
ปจจุบันและศิษยเกากอนดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ป พ.ศ.2560 มีดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน ไดป ระเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คะแนนเต็ม 5
คะแนนแตละดาน ดังนี้
ดานเนื้อหาหลักสูตร ไดคะแนนประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.22
ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ไดคะแนนประเมินเฉลี่ยเทากับ 3.11
ดานนักศึกษา ไดคะแนนประเมินเฉลี่ยเทากับ 3.76
ดานการบริหารหลักสูตร ไดคะแนนประเมินเฉลี่ยเทากับ 3.80
ผลรวมคาเฉลี่ยทุกดาน ไดคะแนนประเมินเฉลี่ยเทากับ 3.77 อยูในระดับดี
นักศึกษาศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา ที่ตอบแบบประเมินใหทั้งหมด 15 คน ไดประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร คะแนนเต็ม 5 คะแนนแตละดาน ดังนี้
ดานเนื้อหาหลักสูตร ไดคะแนนประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.36
ดานผูสอน ไดคะแนนประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.53
ดานการเรียนของนักศึกษา ไดคะแนนประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.38
ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ไดคะแนนประเมินเฉลี่ยเทากับ 3.59
ดานการประกอบอาชีพ ไดคะแนนประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.03
ผลรวมคาเฉลี่ยทุกดาน ไดคะแนนประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.11 อยูในระดับ ดี
ผูใชบัณฑิต
ผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินใหทั้งหมด 2 คน ไดประเมินการบัณฑิตของหลักสูตรที่ทํางานกับหนวยงาน
คะแนนเต็ม 5 คะแนน แตละดาน ประเมินไดคาเฉลี่ยดังนี้
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ไดคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.60
ดานทักษะทางปญญา ไดคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.63
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.90
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร ไดคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.50

ดานคุณธรรม และจริยธรรม ไดคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 5.00
ผลรวมคาเฉลี่ยทุกดาน ไดคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 อยูในระดับ ดีมาก

[74]

ภาคผนวกที่ 10
รายการ
รหัสหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (2555)
ไมไดระบุ

หลักสูตรปรับปรุง(2560)
ควรระบุรหัสหลักสูตร

นายคมกริช พิมพภักดี
นายประพันธศักดิ์ ฉวีราช
นายปยวัฒน สายพันธุ
งบประมาณตาม รายรับ
ปที่ 1 จํานวน 250,000 บาท
แผน
ปที่ 2-5 จํานวน 700,000 บาท
รายรับ
รายจาย
รายจาย
ปที่ 1 จํานวน 280,000 บาท
ปที่ 2-5 จํานวน 560,000 บาท
แผน ก แบบ ก 1
จํานวนหนวยกิต
36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
-หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
โครงสราง
หลักสูตร
2 หนวยกิต
- วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ 15 หนวยกิต
-หมวดวิชาเลือก 9 หนวยกิต
-วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2

นายไพรัตน ศรแผลง
นายปยวัฒน สายพันธุ
นางสาวชุลีพร ศักดิส์ งาวงษ
รายรับ
ปที่ 1-5 จํานวน 700,000 บาท
รายจาย
ปที่ 1 จํานวน 258,400 บาท
ปที่ 2-5 จํานวน 368,400 บาท

หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2

ไมนอยกวา 13 หนวยกิต

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

แผน ก แบบ ก 1
36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
-หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
2 หนวยกิต
- วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ 11 หนวยกิต
-หมวดวิชาเลือก 13 หนวยกิต
-วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
11 หนวยกิต
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คําอธิบาย
ระบุรหัสหลักสูตรเพื่อความ
สมบูรณยิ่งขึ้น

คํานวณตามเปาหมายที่รับเขา
จริง และรายจายตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง กรณีที่มีผสู ําเร็จ
การศึกษาปละ 5 คน
ไมเปลี่ยนแปลง
ไมเปลี่ยนแปลง
ไมเปลี่ยนแปลง

ลดลง 4 หนวยกิต
บวกเพิ่ม 4 หนวยกิต
คงเดิม
เพิ่มหนวยกิตวิชาใหม 2
รายวิชาๆ ละ 3 หนวยกิต รวม
เปน 6 หนวยกิต
เนื่องจากรายวิชาบังคับของ
หลักสูตร ตองการใหนักศึกษาทุก
คนตองเรียนและรูล ึก เกี่ยวกับ
งานทางดานสัตวแพทย
สาธารณสุขโดยตรง และตองรู
และใชเปนในเครื่องมือที่
เกี่ยวของกับ ระบาดวิทยา การ
วางแผนการทดลอง และสถิติที่
ใชในการทดลอง ตลอดจนจะตอง
มีรายวิชาที่นักศึกษาควรจะได
หรือเปนจุดเดนของสาขา

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (ตอ)
รายการ
เพิ่มรายวิชา

หลักสูตรเดิม
(2555)

หลักสูตรปรับปรุง(2560)

คําอธิบาย

VM 068 013 หลักการทางสัตวแพทย
สาธารณสุข
(Principle of Veterinary Public
Health)

เพิ่มรายวิชาใหม 2 รายวิชาๆ
ละ 3 หนวยกิต รวม 6 หนวยกิต
เปนรายวิชาบังคับ ที่มีเนื้อหา
การเรียนการสอนที่ครอบคลุม
ทุกๆ ดานเนื้อหาการเรียนการ
สอนในหลักสูตรสัตวแพทย
สาธารณสุข และมีวตั ถุประสงค
ตองการใหนักศึกษาทุกคนตอง
เรียนและปรับความรูเ กี่ยวกับงาน
ทางดานสัตวแพทยสาธารณสุข
โดยตรง และสามารถใชเปนใน
เครื่องมือที่เกี่ยวของ เชน วิชา
ระบาดวิทยา วิชาการวางแผน
การทดลอง และวิชาสถิติที่ใชใน
การทดลอง เพื่อนําไปตอยอดใน
การทําวิจัยเฉพาะดานที่จะตอง
เลือกเรียนในรายวิชาเลือกตอไป
ตลอดจนจะตองมีรายวิชาที่เสริม
ใหนักศึกษาควรจะไดหรือเปน
จุดเดนของสาขา โดยอิงไปกับ
ประสบการณและความสามารถ
ของอาจารย
เนื้อหารายวิชา ที่มีความจําเปน
เบื้องตนสําหรับการวางแผน
วิเคราะหขอมูลวิชาวิทยานิพนธ
เนื้อหารายวิชา เปนศาสตรที่
ตนเองสนใจและตอยอดการ
นําไปใชประโยชนจากวิชาบังคับ

VM 068 014 สัตวแพทย
สาธารณสุขขั้นสูง
(Advanced Veterinary Public
Health)

ยายวิชาเลือก

710 721

ไปไวกลุมวิชาบังคับ

ยายวิชาบังคับ

716 711, 716 712, 716 ไปไวกลุมวิชาเลือก
717, 716 718 716 719
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง(ตอ)
รายการ
ผลงานวิจัยแตละ
แผนการศึกษา
ของนักศึกษาที่จะ
สําเร็จการศึกษา

ขอมูลทรัพยากร
การเรียนรู

หลักสูตรเดิม
(2555)

หลักสูตรปรับปรุง(2560)

- หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพร หรือไดรับการตอบรับ
ใหตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่อยูในฐาน TCI ขึ้นไป
ที่มีกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรองกอนการ ตีพิมพ
(Peer Review) อยางนอย 1
บทความและมีบทความที่
นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
รายงานการประชุม
(Proceedings) โดยบทความ
ดังกลาวจะตองเกี่ยวของกับ
หัวขอวิทยานิพนธและไดรับการ
เห็นชอบจากคณะ
- หลักสูตรแบบ ก แบบ 2
กรรมการบริหารหลักสูตร
จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
- หลักสูตรแบบ ก แบบ ก 2
เผยแพร หรือไดรับการตอบรับ จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
ใหตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทมี่ ีกรรมการภายนอก เผยแพร หรือไดรับการตอบรับ
ใหตีพิมพใน
รวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพ
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา วารสารวิชาการระดับชาติอยูใน
ฐาน TCI ขึ้นไป ที่มีกรรมการ
นั้นอยางนอย 1 บทความ
ภายนอกรวมกลั่นกรองกอนการ
ตีพิมพและเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นอยางนอย 1
บทความ

- หลักสูตรแผน ก แบบ 1
จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพร หรือไดรับการตอบรับ
ใหตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทมี่ ีกรรมการภายนอก
รวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพ
(Peer Review) อยางนอย 1
บทความและมีบทความที่
นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
รายงานการประชุม โดย
บทความดังกลาวจะตอง
เกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธ
และไดรับการยอมรับจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร

ขอมูลอาจารย
ประจําหลักสูตร
อาจารยผูสอน
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คําอธิบาย
แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก
แบบ ก 2 เพิ่มเงื่อนไขการ
ตีพิมพ โดย ตองตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่อยูใน
ฐาน TCI
ขึ้นไป

ปรับแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน
โดยทําหนังสือขอขอมูลที่เปน
ปจจุบนั จากหองสมุดคณะ
และสํานักหอสมุด
ปรับแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน
โดยทําหนังสือขอขอมูลที่เปน
ปจจุบนั กับหนวยการเจาหนาที่
คณะ

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง(ตอ)
รายการ
จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร

5 คน

หลักสูตรเดิม
(2555)

แบบสอบถาม
อาจารยประจํา
หลักสูตร
นักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกา และ
ผูใชบัณฑิต
mapping
มี 5 ดาน คือ
รายวิชาของ
ดานที่ 1 มี 2 ขอ
หลักสูตร
ดานที่ 2 มี 5 ขอ
ดานที่ 3 มี 3 ขอ
ดานที่ 4 มี 3 ขอ
ดานที่ 5 มี 3 ขอ

หลักสูตรปรับปรุง(2560)

คําอธิบาย

10 คน

ปรับแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน
และใหมีจํานวนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และให
เปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
ปรับแกไขเพิ่มเติม เนื่องจาก
แบบสอบถามเดิม ยังขาดเนื้อหา
บางสวนที่สําคัญในการบริหาร
จัดการหลักสูตร

มี 5 ดาน คือ
ดานที่ 1 มี 3 ขอ
ดานที่ 2 มี 4 ขอ
ดานที่ 3 มี 3 ขอ
ดานที่ 4 มี 2 ขอ
ดานที่ 5 มี 3 ขอ

ปรับแกไขเพิ่มเติม เพื่อให
ครอบคลุมคุณลักษณะของ
บัณฑิตทั้ง 5 ดานคือ
ดานที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
ดานที่ 2 ความรู ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดาน
ที่ 5 ทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปรับแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน
และใหมีจํานวนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการป 2558

กฎระเบียบ
ขอปฏิบัติตางๆ
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