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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตรการสัตวแพทย
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะสัตวแพทยศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Veterinary Science (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
ชื่อยอ (ภาษาไทย):
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ):

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรการสัตวแพทย)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการสัตวแพทย)
Master of Science (Veterinary Science)
M.Sc. (Veterinary Science)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาที่สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว
แพทย หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11/2560
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวา เปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ นักวิจัยหรืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
2. ตําแหนงงานตางๆ ที่ตองการความรูในองครวมดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย
ประกอบอาชีพสวนตัวที่เกี่ยวของกับงาน ปศุสัตว สัตวเลี้ยง และเทคโนโลยีการรักษาและปองกันโรคสัตว
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
3400400456461

ผูชวยศาสตราจารย

2 ผศ.พัชรา เผือกเทศ

3100502772101

ผูชวยศาสตราจารย

3 อ.สุชีวา จันทรหนู

3401600267921

อาจารย

ที่

ชื่อ – สกุล

1 ผศ.ไชยพัศร
ธํารงยศวิทยากุล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. (Large Animal Clinical
Sciences; Bovine)
M.S. (Large Animal Clinical
Sciences; Bovine)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)
Ph.D. (Molecular Microbiology)
M.V.Sc. (Molecular Microbiology)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเจริญทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยเฉพาะในสาขาวิชาสัตว
แพทยศาสตรมีการพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว การผลิตสัตวเพื่อการบริโภคทําในรูปแบบเชิงอุตสาหกรรม
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด เพื่อการสงออก เพื่อนํารายไดเขาประเทศในฐานะที่
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เปนครัวของโลก และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศในอนาคต ระบบการผลิตสัตวดังกลาว
จํา เป น ต องอาศั ย องค ค วามรูดา นสุ ขภาพสัตวที่กาวหนามากยิ่งขึ้น ต องมีการคิดคน และใชเทคโนโลยีที่ มี
ประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑสัตว เพื่อควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดตอ โรคติดเชื้อ และโรคอุบัติใหมที่มีมากขึ้นและคอนชางซับซอนในปจจุบัน การแขงขัน
ทางดานวิชาการดวยการพัฒนานักวิจัยที่มีความรูความสามารถเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาประเทศใหกาวทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม วัฒ นธรรมและสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอการจัดการดานปศุสัตวและ
ผลผลิ ต ที่ ม าจากสั ต ว กฎระเบี ย บต างๆที่ เกี่ ย วข อ งซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต อ ชุ ม ชนและสั งคม ซึ่ งการพิ จ ารณา
ดําเนิน การใดๆ ของรัฐหรือเอกชนในการดําเนิน การตั้งฟารมหรือโรงฆาสั ตว การออกประกาศดานมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมของฟารมปศุสัตว นอกจากนี้ คนไดหันมาเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนมากยิ่งขึ้น ทําใหมีความใกลชิดกับ
สัตวซึ่งก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่รับมาจากสัตว ดังนั้น จําเปนจะตองมีกระบวนการศึกษาและวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูความเขาใจและสอดคลองกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญอีกอยางหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศ
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
คณะสัตวแพทยศาสตรต ระหนักถึงหนาที่ความรับ ผิด ชอบในการมีสวนรวมเพื่อการพั ฒ นาและเพิ่ มพู น
ความรูความสามารถของบุคลากรดานการสัตวแพทย ที่มีความรอบรู เขาใจในศาสตรเชิงลึกจึงเปดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทยซึ่งเปน หลั กสูตรที่ เกิด จากความรวมมื อจาก
ภาควิชาตางๆในคณะฯ มีจุดประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีการบูรณาการความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห
วิจัย ชวยพัฒนาประเทศในดานสุขภาพสัตว การเลี้ยงและผลิตสัตว คณะฯ มีความพรอมทั้งดานคณาจารยและ
อุป กรณ เครื่องมือที่ เกี่ยวของกับ การศึกษา มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงมุงเนนใหนักศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรูความเขาใจในศาสตรเชิงลึกสามารถนําไปสูวิธีการ
ดําเนินการที่เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนการสงเสริมการพัฒนาประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขง และสามารถผลิ ต งานวิ จั ย ที่ มี ป ระโยชน เป น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง สามารถนํ าความรู ไป
ประยุกตใชในดานตางๆ ได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายที่จะพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ เปนศูนยกลางของแหลงความรูและ
ขอมู ลการวิจั ยในอนุ ภู มิภ าคลุมน้ําโขง ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญ และวิธีการวิจัยหาความรูเพิ่ มเติมไดใน
อนาคต คณะสัตวแพทยศาสตร ไดกําหนดพันธกิจที่สอดคลองกับการพัฒนาคน พัฒนางานของมหาวิทยาลัยเชนกัน
การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ชวยสนับสนุนพันธกิจของสถาบันทําใหมีความกาวหนา และเกิดความรอบรูในสาขา
สามารถเชื่อมโยงความรูและการประยุกตใชพัฒนาประเทศได
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย (หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ.
2560) หลักสูตรนานาชาติมุงเนนผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทยอยาง
ถองแท โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถในการวิจัย การวิเคราะหและตอบปญหาโดยใชองค
ความรูทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรมุงเนนการจัดการศึกษาและการออกแบบใหสอดคลองกับการ
พัฒ นาขีดความสามารถอยางเต็มที่ตามศักยภาพของนั กศึกษา บัณฑิตแห งมหาวิทยาลัยขอนแกน สะท อน
ความเปนนานาชาติ พึงเปนผูท ี่กอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย
1.2 วัตถุประสงค
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย (หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ.
2560) หลักสูตรนานาชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความรูความเขาใจอยางเชิงลึก ในหลักการและทฤษฎีสําคัญ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตว
แพทยและสามารถประยุกตความรูในการทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได
(2) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะกอใหเกิดการพัฒนาความรูใหม
หรือวิธีปฏิบัติงานใหมๆในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย
(3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม ที่จะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริม
ใหมีการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
การพัฒนาการเรียนการสอน 1. ส ง เสริ ม การเรี ย นการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. สงเสริมการวิเคราะหบทความ
วารสารหรืองานวิจัยที่ชวยพัฒนา
ทักษะในดานการคิดวิเคราะห
1. สงเสริมนักศึกษาใหมีความเปน
การพัฒนานักศึกษา
ผูนําและผูรวมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ
2. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม
จรรยาบรรณ และจริยธรรม
3.สงเสริมนักศึกษาใหมีการ
นําเสนอผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ
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หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. มี จํ านวนชั่ ว โมงหรื อ หั ว ข อ การเรี ย นการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. มีรายวิชาสัมมนา ที่กําหนดใหนักศึกษามี
การศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการ และมี
การนําเสนอผลการคนควาหนาชั้นเรียน
1. จํานวนกิจกรรมหรือรูปแบบการเรียนการ
สอนที่สงเสริมนักศึกษาใหมีความเปนผูนํา
และผูรวมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ
2. จํานวนกิจกรรมหรือรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม
จรรยาบรรณ และจริยธรรม
3. จํานวนผลงานที่นําเสนอในงานประชุม
วิชาการหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจั ด การศึ กษา ใช ร ะบบทวิภ าค โดย 1 ปก ารศึ กษา แบ งออกเป น 2 ภาคการศึ กษาปกติ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
ภาคการศึกษาปลาย

เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แบบ ก 1
(1) เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
หมวด 5 ขอ 21.2 หรือเปนไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม และ
(2) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ และ
(3) เคยนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ในการประชุ ม วิ ช าการที่ มี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณา หรื อ มี ผ ลงานตี พิ ม พ ใน
วารสารวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิพิจารณา อยางนอย 1 เรื่อง หรือ มีเกรดเฉลี่ยเมื่อสําเร็จการศึกษาไมต่ํา
กวา 2.75 (ในระบบเกรด 0-4)
(4) มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่
67/2559 เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต
แบบ ก 2
(1) เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขอ 21.2 หรือเปนไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม
และ
(2) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นชอบ มีเกรดเฉลี่ยเมื่อสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา 2.75 (ในระบบเกรด 0-4) และ
(3) มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่
67/2559 เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต
(4) หากคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ (2) – (3) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึ กษาที่ เขาศึ กษาในหลักสูตรอาจมีพื้น ฐานการเรียนรูในหลักสูตรแตกตางกัน รวมทั้งทักษะและ
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) ใหคําปรึกษาในดานการลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่สงเสริมทักษะ และพื้นฐานการเรียนรู
(2) อาจารยที่ปรึกษาหลักและรวม รวมทั้งและอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ให
คําปรึกษา แนะนํา
(3) จัดใหมีการพบปะพูดคุยระหวางนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอ
(4) มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา พรอมการแนะนําการเรียน
(5) มีระบบทบทวนความรูแกนักศึกษาในหัวขอที่นักศึกษาไมเขาใจอยางตอเนื่อง
(6)
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป
2560

จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม(แตละแผน)
รวมทั้งหลักสูตร
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

ก1
5
5

2561
ก2
5
5

10
-

ปการศึกษา
2562

ก1
5
5
10

ก2
5
5
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน

ก1
5
5
10

2563
ก2
5
5
10

20
10

ก1
5
5
10

2564
ก2
5
5
10

20
10

ก1
5
5
10

ก2
5
5
10
20
10

ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
งบดําเนินการ
650,000
650,000
650,000
650,000
650,000
คาธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ
650,000
650,000
650,000
650,000
650,000
ปงบประมาณ
ประมาณการรายจาย
2560
2561
2562
2563
2564
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
คาตอบแทน
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
คาใชสอย
200,000
400,000
400,000
400,000
400,000
คาวัสดุ
รวมรายจาย
400,000
800,000
800,000
800,000
800,000
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร = 200,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท และคาธรรมเนียนนักศึกษาตางชาติ 15,000 บาท
ประมาณการรายรับ
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2.7 ระบบการศึกษา
รูปแบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 23/2550) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หาวิทยาลัยขอนแกน (ภาคผนวกที่ 6)
หรือเปนไปตามระเบียบ/หรือประกาศฯ ทีจ่ ะปรับปรุงใหม
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา

รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
จําวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
2
8
(ไมนบั หนวยกิต)
16
36
12
36
36

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ
รวมไมนอยกวา

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1
3.1.3.1.1 หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการสัตวแพทย แผน ก แบบ ก 1 จะตองลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ และอาจตองลงทะเบียน
รายวิชาตางๆ ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไมคิดหนวยกิต และคาคะแนน
VM009 891 สัมมนาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย 1
1(1-0-2)
Seminar in Veterinary Science I
VM009 892 สัมมนาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย 2
1(1-0-2)
Seminar in Veterinary Science II
วิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
VM009 898 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Thesis
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3.1.3.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
3.1.3.2.1 หมวดวิชาบังคับ 8
หนวยกิต
VM009 891 สัมมนาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย 1
Seminar in Veterinary Science I
VM009 892 สัมมนาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย 2
Seminar in Veterinary Science II
VM009 001 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย
Statistics for Veterinary Research
VM009 002 การออกแบบทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร
Experimental Design in Veterinary Medicine
VM009 003 การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร
Writing and Presenting Scientific Papers
3.1.3.2.2 หมวดวิชาเลือก (ไมนอยกวา 16 หนวยกิต)
ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่จะเปดสอนเพิ่มเติม
ในภายหลัง
*VM019 004 การวิเคราะหอภิมานสําหรับงานวิจัยในสัตว
Meta-analysis for Animal Research
*VM039 001 ตํารับยาสมุนไพรทางสัตวแพทย
Veterinary Herbal Formulations
VM049 001 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทางสัตวแพทยศาสตร
Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science
VM049 002 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร
Principles of Pathogenesis in Veterinary Science
VM049 003 เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย
Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology
VM049 004 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง
Advanced in Veterinary Parasitology
VM068 001 โรครับจากสัตวเขตรอน
Topical Zoonoses Disease
VM068 002 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย
Advanced Veterinary Epidemiology
VM068 003 การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทยสาธารณสุข
Risk Analysis for Veterinary Public Health
VM068 004 การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว
Analysis of Residue in Foods of Animal Origin
VM068 005 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว
Microbial Control in Food of Animal Origin
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1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
1(1-0-2)

2(1-3-3)
3(2-3-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
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VM068 006 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และกฎหมายในงานสัตวแพทย
สาธารณสุข
Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary Public
Health
VM068 007 ชีวสถิติทางการสัตวแพทย
Biostatistics for Veterinary Science
VM068 008 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร
Analysis of Microbial in the Food Chain
VM068 009 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีนดื้อยาในเชื้อกอโรคจากอาหาร
Molecular Biology of Drug Resistance Genes in
Foodborne Pathogen
VM068 010 การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียทางปศุสัตว
Environmental and Livestock Waste Management
VM068 011 เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตวแพทยสาธารณสุข
Economics and Administration of Veterinary
Public Health
VM079 001 อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง
Advanced Small Animal Medicine
*VM079 002 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง
Advanced Ruminant Medicine
VM079 003 อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม
Aquatic Medicine and Farm Management
VM079 004 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย
Literature Analysis in Veterinary Science
*VM079 005 สุขภาพเตานมสัตวเคี้ยวเอื้อง
Ruminant Udder Health
*VM079 006 โภชนศาสตรคลินิกโค
Clinical Bovine Nutrition
VM089 001 วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง
Advanced Endocrinology of Animal Reproduction
VM089 002 การสืบพันธุในโคและกระบือขั้นสูง
Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo
VM089 003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว
Biotechnology in Animal Reproduction
VM089 004 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม
Dairy Cattle Herd Health Management
VM089 005 โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว
Reproductive System Diseases in Livestock
9

2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

10
VM089 006 การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง
Advanced Reproduction in Companion Animals
3.1.3.3 หมวดวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
VM009 899 วิทยานิพนธ
Thesis

3(3-0-6)
12 หนวยกิต

หมายเหตุ * คือ วิชาใหม
** คือ วิชาเดิมเปลี่ยนแปลงใหม
คําอธิบายระบบรหัสวิชา
ตัวเลขตัวที่ 1 – 2
รหัสสาขาวิชา ดังนี้
00x xxx
รหัสวิชารายวิชากลาง
01x xxx
รหัสวิชารายวิชากายวิภาคศาสตร
02x xxx
รหัสวิชา รายวิชาสรีรวิทยา
03x xxx
รหัสวิชา รายวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
04x xxx
รหัสวิชา รายวิชาพยาธิชีววิทยา
05x xxx
รหัสวิชา รายวิชาศัลยศาสตร
06x xxx
รหัสวิชา รายวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
07x xxx
รหัสวิชา รายวิชาอายุรศาสตร
08x xxx
รหัสวิชา รายวิชาวิทยาการสืบพันธุ
ตัวเลขตัวที่ 3
หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา (ใชเลข 7 - 9)
ตัวเลขตัวที่ 4 – 6
หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
3.1.4 ตัวอยางแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

VM009 001

สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย
Statistics for Veterinary Research
สัมมนาวิทยาการทางสัตวแพทย 1
Seminar in Veterinary Science I
วิชาบังคับเลือก
Elective
วิทยานิพนธ
Thesis
รวม
หนวยกิตสะสม

VM009 891
VMxxx xxx
VM009 898
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แบบ ก 1
หนวยกิต
-

แบบ ก 2
หนวยกิต
3(2-3-5)

1(1-0-2)
ไมนับหนวยกิต
-

1(1-0-2)

9

-

9
9

10
10

6
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สัมมนาวิทยาการทางสัตวแพทย 2
Seminar in Veterinary Science II
VM009 002 การออกแบบทดลองในทางสัตว
แพทยศาสตรExperimental design in
Veterinary Medicine
VM009 003 การเขียนและนําเสนอรายงานทาง
วิทยาศาสตร
Writing and Presenting Scientific
Papers
VMxxx xxx วิชาบังคับเลือก
Elective courses
VM009 898 วิทยานิพนธ
Thesis
รวม
หนวยกิตสะสม
VM009 892

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วิชาบังคับเลือก
Elective courses
VM009 898 วิทยานิพนธ
Thesis
VM009 899 วิทยานิพนธ
Thesis
VMxxx xxx

รวม
หนวยกิตสะสม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
VM009 898
VM009 899

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis

รวม
หนวยกิตสะสม
11

แบบ ก 1
หนวยกิต
1(1-0-2)
ไมนับหนวยกิต
-

แบบ ก 2
หนวยกิต
1(1-0-2)

-

1(1-0-2)

-

5

9

-

9
18

9
19

แบบ ก 1
หนวยกิต
-

แบบ ก 2
หนวยกิต
5

9

-

-

6

9
27

11
30

แบบ ก 1
หนวยกิต
9

แบบ ก 2
หนวยกิต
-

-

6

9
36

6
36

2(2-0-4)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
VM009 891 สัมมนาวิทยาการสัตวแพทย 1
1(1-0-2)
Seminar in Veterinary Science I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การรวบรวมขอมูลและการสังเคราะหรายงานทางวิทยาศาสตร การทบทวนวรรณกรรม
หรือผลงานวิจัยดานสัตวแพทยศาสตร การเขียนเอกสารทางวิชาการ การผลิตและการใชสื่อตาง ๆ
และการนําเสนอ
Information gathering and synthesis of scientific report, literature review or
research in veterinary medicine, academic writing, producing and usage of various
medias and presentation.
VM009 892 สัมมนาวิทยาการสัตวแพทย 2
1(1-0-2)
Seminar in Veterinary Science II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การนําเสนอผลงานคนควาทดลองโดยการสังเคราะหรายงานทางวิชาวิทยาศาสตร การ
ทบทวนวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่มีความสัมพันธกับความรูดานสัตวแพทยเพื่อนําไปสูการทํา
วิทยานิพนธ
Class presentation of knowledge synthesized from scientific report,
literature review or research related to veterinary knowledge leading to the
dissertation work.
VM009 898 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธกอนการกําหนดหัวขอวิจัย
วางแผนและเขียนโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย
Defining research problems, designing and developing a research
proposal, conducting research, and writing a research report.
VM009 899 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนการกําหนดหัวขอวิจัย
วางแผนและเขียนโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย
Defining research problems, designing and developing a research
proposal, conducting research, and writing a research report.
VM009 001 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย
3(2-3-5)
Statistics for Veterinary Research
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การวิเคราะหทางสถิติสําหรับตัวแปรที่มีลักษณะตอเนื่อง การวิเคราะหความสัมพันธแบบ
เส น ตรง การวิ เคราะห ตั ว แปรที่ มี ลัก ษณะไม ต อเนื่ อ ง การวิ เคราะห ข อมู ล เมื่ อ ตั ว แปรไม มี ก าร
กระจายแบบปกติ การวิ เคราะห ขอ มูล ที่ข าดความเป น อิ ส ระ การวิเคราะห โอกาสที่ จ ะรอดชี พ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใชทางสัตวแพทยศาสตร
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Statistical description of data in, preliminary data examination for further
analysis, statistical analysis for continuous variables in veterinary medicine, linear
correlation analysis, statistical analysis for discrete variables, non-parametric test,
non-independence among observations, probability of survival analysis,
demonstration of statistical programs used in veterinary medicine.
VM009 002 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร
2(2-0-4)
Experimental Design in Veterinary Medicine
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
นิยามของการทดลอง หนวยตัวอยาง การสุมตัวอยาง การออกแบบการทดลองแบบสุม
สมบู ร ณ ในงานวิ จั ย ทางสั ต วแพทยศาสตร การทดลองแบบเชิ งตั ว ประกอบ การวิเคราะห ค วาม
แปรปรวนร ว มการออกแบบการทดลองแบบแยกขั้ น ตอน แบบข า มกลุ ม เพื่ อ การประเมิ น
ผลการรักษา แบบจั บ คู เพื่ อควบคุ มป จ จัย แทรกซอน และการออกแบบการทดลองแบบวัดซ้ําใน
งานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร
Definition 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.
VM009 003 การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร
1(1-0-2)
Writing and Presenting Scientific Papers
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย บทนํา วิธีการศึกษา
ผลการศึ กษา วิ จ ารณ การอ า งอิ งเอกสารและการใช โปรแกรมช ว ยในการอ างอิ งเอกสาร การ
นํ า เสนอตาราง รู ป และแผนภู มิ การเขี ย นกิ ต ติ ก รรมประกาศและตั้ ง ชื่ อ งาน การใช คํ า ย อ
นอกเหนือจากนี้ยังประกอบดวย การเขียนวิทยานิพนธ,การนําเสนองานดวยการบรรยายและแผน
โปสเตอรจรรยาบรรณ สิทธิและความยินยอมในการตีพิมพ
Writing and presenting scientific papers provide how to compose an
introduction; methods; results; discussion; citation and computer aid’s programs;
preparation of table, graphic and diagram; acknowledgement; title and use of
abbreviation). Furthermore, the course also provides a guidance for thesis writing,
oral and poster presentation, ethic, right and permission of publication.
*VM019 004 การวิเคราะหอภิมานสําหรับงานวิจัยในสัตว
2(1-3-3)
Meta-analysis for Animal Research
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาที่ตองเรียนมากกอน VM 710 901 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย
บทนํา การปริทัศนอยางเปนระบบ การสกัดขอมูลจากการศึกษาปฐมภูมิ การประเมิน
ความเสี่ยงของความลําเอียง การคํานวณขนาดผลกระทบ การสรางโมเดลผลกระทบแบบคงที่และ
แบบสุม ความไมเป น เอกพั น ธ การวิเคราะหกลุ มยอยและการวิเคราะหการถดถอยเชิ งอภิ มาน
ความลําเอียงจากการตีพิมพ การวิเคราะห ความไว การวิเคราะห อภิ มานสําหรับขอมูลจากการ
ศึกษาเชิงสังเกต การวิเคราะหอภิมานสําหรับขอมูลการรอด การวิเคราะหอภิมานสําหรับขอมูลที่มี
โครงสรางซับซอน การวิเคราะหอภิมานแบบสะสม
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Introduction, Systematic review, data extraction from primary studies,
evaluation for risk of bias, calculation of effect size, fixed and random effect
models, heterogeneity, subgroup analysis and meta-regression, publication bias,
sensitivity analysis, meta-analysis of observational studies, meta-analysis of survival
data, meta-analysis of complex data structures, cumulative mea-analysis
*VM039 001 ตํารับยาสมุนไพรทางสัตวแพทย
3(2-3-3)
Veterinary Herbal Formulations
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ยาเตรียมสมุนไพรทางสัตวแพทย สมุนไพรที่นํามาใชในทางสัตวแพทย การแปรรูปสมุนไพร การ
สกัดสมุนไพร การตั้งตํารับยาสมุนไพรในการทดสอบ ฤทธิ์ตานจุลชีพของตํารับยาสมุนไพร

Veterinary herbal drug preparations, herbs used in veterinary medicine,
herbal transformation, herbal extraction, herbal formulations, antimicrobial testing
for herbal formulations
VM049 001 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทางสัตวแพทยศาสตร
2(2-0-4)
Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
บทนําเกี่ยวกับเทคนิคทางพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยา จุลทรรศน
ศาสตรคลินิกและการประยุกต เทคนิคทางฮิสโตเคมีและการยอมพิเศษ การตรวจทางอิมมูโนฮิสโต
เคมีและอิมมูโนไซโตเคมี การชําแหละระดับไมโคร (microdissection) การลําดับเนื้อเยื่อ (tissue
array) และการนําไปใชเทคนิคอื่น ๆ
Introduction to veterinary pathology techniques, histological techniques,
microscopy and its applications, histochemistry techniques and special stainings,
immunohistochemistry and immunocytochemistry, microdissection, tissue array
and its applications, other techniques.
VM049 002 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร
2(2-0-4)
Principles of Pathogenesis in Veterinary Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ธรรมชาติ การเกิ ด โรค เสน ทางของการติดเชื้ อและการแพรเชื้อโรค การตอบสนอง
ภูมิคุมกัน กลวิธานของเซลลและความเสียหายของเนื้อเยื่อระยะที่ 1 กลวิธานของเชลลและความ
เสียหายของเนื้อเยื่อระยะที่ 2 ตนเหตุของโรคจากไวรัส ตนเหตุของโรคจากแบคทีเรีย ตนเหตุของ
โรคจากเชื้อรา ตนเหตุของโรคจากโปรโตซัว ตนเหตุของโรคจากหนอนพยาธิและสัตวขาปลอง
ตนเหตุของโรคจากสารเคมี ตนเหตุของโรคจากสารพิ ษและการแผรังสี โรคทางพันธุกรรมและ
โภชนาการบกพรอง โรคเนื้องอก
The nature and causes of diseases, routes of infection and disease
transmission, host immune response, mechanism of cell and tissue damages I,
mechanism of cell and tissue damages II, diseases caused by viruses, diseases
caused by bacteria, diseases caused by fungi, diseases caused by protozoa,
diseases caused by parasitic helminthes and arthropods, diseases caused by
chemicals, physical, toxic substances and radiation causes, inherited diseases and
nutritional deficiencies, neoplasia.
14

15
VM049 003 เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย
2(1-3-3)
Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ฝกปฏิบัติดานการตรวจอุจจาระและเลือด การเก็บถนอม การยอมสี การทําสไลดถาวร
ปรสิตเซลลเดียว พยาธิภายนอก และหนอนพยาธิ เทคนิคพิ เศษเกี่ยวกับการเตรียมแอนติเจน
การวิเคราะหโปรตีน และการวิเคราะหดีเอ็นเอ
Practice in fecal and blood examination, preservation, staining, permanent
slide for protozoa, ectoparasite and helminthes; special techniques in antigen
preparation, protein analysis and DNA analysis.
VM049 004 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง
2(2-0-4)
Advanced in Veterinary Parasitology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การเปลี่ยนแปลงระดับเซลลและโมเลกุล ชีวเคมี อิมมูโนวิทยาพยาธิกําเนิดและกลไกของ
ยาตานพยาธิ
Cellular and molecular changes, biochemical changes, immunology,
pathogenesis and mechanism of anti-parasitic drugs.
VM068 001 โรครับจากสัตวเขตรอน
2(2-0-4)
Tropical Zoonoses Disease
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
โรครับจากสัตวในเขตรอนที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย จากเชื้อรา จากปรสิต และจากไวรัส
สาเหตุที่ทําใหเกิดโรค 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.
VM068 002 วิทยาการระบาดเกี่ยวกับทางสัตวแพทยขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Veterinary Epidemiology
เงื่อนไขของรายวิชา : 710 701
กรอบของระบาดวิทยา การประเมินความถี่และความเสี่ยงของโรค สาเหตุของโรค การ
วิจั ยทางวิทยาการระบาด การออกแบบการศึกษา ความลําเอีย งและความเชื่ อถื อได การเลื อก
ตัวอยาง การคํานวณขนาดตัวอยาง การแพรกระจายและการคงตัวของโรค การจัดการขอมูล สรุป
ข อ มู ล เชิ งพรรณนา การวิ เคราะห ข อ มู ล และการแปลผล ประเมิ น ผลการศึ ก ษา การนํ าเสนอ
ผลงานวิจัย จรรยาบรรณการทําวิจัยในมนุษยและสัตวทดลองแนวโนมในการวิจัยวิทยาการระบาด
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.
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VM068 003 การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทยสาธารณสุข
2(2-0-4)
Risk Analysis for Veterinary Public Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การวิเคราะหความเสี่ยงของประชากรตอสารเคมี ยาตกคาง โรคติดเชื้อจากสัตวเลี้ยง
หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปอนสิ่งไมพึงประสงคจากการเลี้ยงสัตว
และการแปรรูปเนื้อสัตว การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การตัดสินใจอาศัยปจจัย
ความเสี่ ย งที่ ม าจากการวิ เ คราะห แ ต ล ะกรณี และการสื่ อ สารความเสี่ ย ง การใช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อประเมินความเสี่ยง
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. The use of risk software program determining each risk level.
VM068 004 การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว
2(1-3-3)
Analysis of Residue in Food of Animal Origin
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หลักการวิเคราะหหาปริมาณสารเคมีในตัวอยางชีวภาพ การวิเคราะหหาสวนประ
กอบของน้ํานม โดย Milko scan การวิเคราะหคุณภาพตัวอยางชีวภาพ เชน เนื้อ นม ไข ทางจุล
ชีววิทยา การวิเคราะหทางเคมี การวิเคราะหโลหะหนักในตัวอยางชีวภาพ การวิเคราะหสารเคมี
โด ย High Performance Liquid Chromatography ก า ร วิ เค ร า ะ ห ส า ร เค มี โด ย Gas
Chromatography การวิ เ คราะห ส ารโดยเครื่ อ ง Atomic Absorption Spectrophotometer
การวิ เ คราะห Aflatoxin M1 และ Aflatoxin B1 ในผลิ ต ภั ณ ฑ การวิ เ คราะห 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.
VM068 005 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว
3(2-3-5)
Microbial Control in Food of Animal Origin
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การจั ดการเนื้ อสั ตวและผลิตภั ณ ฑจ ากสัตวที่ เกี่ย วของกับ ความปลอดภั ย จากจุล ชีพ ที่
กอใหเกิดการเนาเสียหรือเปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภค สุขศาสตรภายในโรงงานลักษณะและ
คุณสมบัติของแบคทีเรียที่เปนอันตรายที่มักพบในเนื้อ คุณภาพและระบบรับรองความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ
Managing the meat and food of animal origins from microbial caused of
spoilage and harmful of human consumption, the hygiene in the production
line, bacterial pathogens on raw meat and their properties, predictive
microbiology, quality and safety assurance system.
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VM068 006

พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และกฎหมายในงานสัตวแพทยสาธารณสุข
2(2-0-4)
Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary Public Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
แนวคิดทั่วไปทางพิษวิทยาที่นํามาประยุกตกับอาหารและอาหารสัตว บทบาททางพิษวิทยา
ของทางเดินอาหาร สารที่ไมเปนอาหารที่เกิดในธรรมชาติ สารพิษจากเชื้อราที่ปนเปอนในอาหารสัตว
การปนเป อนจากแบคที เรียในอาหาร พืช ที่เป นพิ ษและ สารพิ ษอื่น ๆ ที่พบได ในอาหารสัตว และ
กฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของกับงานทางดานสัตวแพทยสาธารณสุข กฎหมายการคุมครองผูบริโภค
กฎหมายการควบคุมป องกั น โรคระบาดระหวางสัต วและโรครับ จากสัต ว กฎหมายและขอบั งคั บ
ทางดานสัตวแพทยสาธารณสุข ตามมาตรฐานองคกรระหวางประเทศ
General toxicological concepts application to food and feed. The
toxicological role of gastrointestinal tract, naturally occurring antinutritive
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 zoonoses, the prevention of zoonoses to human, international
standard, regulation and laws in veterinary public health.
VM068 007 ชีวสถิติทางการสัตวแพทย
3(3-0-6)
Biostatistics for Veterinary Research
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
หลั กชี วสถิ ติที่ใช ในงานวิจัย ดานวิท ยาศาสตรการสัตวแพทย ระเบี ย บวิธี วิจั ย และการ
เลือกใชสถิติสําหรับงานวิจัยชนิดตางๆทางสัตวแพทย
Principles of biostatistics for veterinary science, research methodology
and selection statistics for various veterinary research design.
VM068 008 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร
2(1-3-3)
Analysis of Microbial in the Food Chain
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
หลักมาตรฐานการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลชีพ และเชื้อจุลชีพกอโรคในหวงโซอาหาร
การตรวจแยกเชื้อ วิธีการตรวจวิเคราะหแบบรวดเร็ว และวิธีการตรวจโดยใชเครื่องมือที่
ซับซอนเชน HPLC, Mass spectrophotometry, ELIZA, PCR
Standard methods for microbiological analysis in the food chain
additional rapid test, an applied method of microbial identification and
advanced methods including HPLC, Mass spectrophotometry, ELIZA, PCR
VM068 009 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีนดื้อยาในเชื้อกอโรคจากอาหาร
2(1-3-3)
Molecular Biology of Drug Resistance Genes in Foodborne Pathogen
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
หลักการของการดื้อยา ชิ้น สวนพัน ธุกรรมที่เคลื่อนที่ไดของแบคที เรีย การทดสอบการ
ดื้อเสริมฤทธิ์แบบดับเบิ้บดิสเทสต การทดสอบเพื่อตรวจหาอีเอสบีแอล ดี เทสต และ ฮอดจ เทสต
รูปแบบ ของการดื้อยา และการทดสอบ การตรวจสอบการดื้อยาแบบดั้งเดิมอินทิกรอน ยีนสเพื่อ
ตรวจสอบการดื้อยาหลายกลุม การตรวจยีนส หาไพรม สามไพรม เพื่อตรวจสอบการดื้อยาหลาย
กลุม
Principle of drug resistance, bacterial mobile genetic elements, double
disk synergy test, ESBL detection test, D-test/Hodge test, drug resistance
patterns and tests, conventional drug resistance test, integron genes for
multidrug resistance determination, 5’ 3’ CS genes for multidrug resistance test
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VM068 010

การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียจากปศุสัตว
2(2-0-4)
Environmental and Livestock Waste Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
ความสัมพันธระหวางปศุสัตวและสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดเนื่องมาจากการปศุสัตว
สิ่งแวดลอมที่เปนพิษจากโรงฆาและโรงงานผลิตภัณฑจากสัตว วิธีแทรกแซงและสิ่งแวดลอมทาง
เศรษฐกิจของการจัดการสิ่งแวดลอม
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.
VM068 011 เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตวแพทยสาธารณสุข
3(3-0-6)
Economics and Administration of Veterinary Public Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
กรอบงานทางด า นเศรษฐศาสตร ข องโรคในปศุ สั ต ว การสร า งแบบจํ า ลองทาง
คณิตศาสตรในเศรษฐศาสตรสุขภาพสัตว บงปริมาณคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระดับฟารม
การใหคาสุ ขภาพสั ตวและการตัดสิ นใจที่ใชการคุมการผลิต สูงสุด และการควบคุมผลผลิต การ
กําหนดตนทุนและกําไรของโปรแกรมปองกันโรค และบทบาทหนาที่ของการบริหารในทางสัตว
แพทย สาธารณสุข นโยบายและการวางแผน การจัดองคกร การบริห ารงานบุ คคล การบริห าร
งบประมาณ การพั ฒ นาองค ก ารและการบริ ห ารโครงการทางสั ต วแพทย ส าธารณสุ ข การ
เปรียบเทียบการจัดการโครงการสัตวแพทยสาธารณสุขและวิทยาศาสตรสาธารณสุข
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.
VM079 001 อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Small Animal Medicine
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การศึกษาและอภิปรายในประเด็นใหมๆ ที่เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคหรือ
ปญหาที่สําคัญทางคลินิกของระบบตางๆ ในสุนัขและแมว การแปรผลทางพยาธิวิทยาคลินิกเทคนิค
ขั้นสูงที่ใชในการตรวจโรคสัตวเลี้ยงการตัดสินใจในการรักษากรณีศึกษาสัตวปวยจากโรงพยาบาล
สัตว
Study and discussion in new issues in pathophysiology of disease or clinical
problems in dogs and cats, clinical pathophysiology interpretation, advanced
techniques for companion animal examination, decision for treatment, case study
of animals from the teaching hospital.
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*VM079 002 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง
2(2-0-5)
Advanced Ruminant Medicine
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
กลไกของโรคการศึกษาและวิธีการวิจัยขั้นสูงในเทคนิคการตรวจวินิจฉัยการบําบัด การ
ปองกัน วิธีการจัดการสําหรับความผิดปกติเฉพาะของสัตวเคี้ยวเอื้อง
Disease mechanism, Advanced study and research methodology in
diagnostic technique, therapy, prevention and management strategies for specific
disorders of ruminant species
VM079 003 อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม
3(2-3-5)
Aquatic Medicine and Farm Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การจัดการฟารมสั ตวน้ํ าขั้ นสูงพยาธิส รีรวิทยาของการเกิดโรคในสัตวน้ําหลักการตรวจ
วินิจฉัยโรคสัตวน้ําโรคที่สําคัญในสัตวน้ํา หลักการปองกันและรักษาโรคสัตวน้ําการเก็บขอมูลและ
ใชคอมพิวเตอรวิเคราะห ขอมูลและปญหาฟารมสัตวน้ํา
Advanced aquatic farm management, pathophysiology of aquatic diseases,
principles of examination and diagnosis of aquatic animal diseases, principles of
diseases prevention and control in aquatic medicine, data collection and
application of computer to increase efficacy of farm management and production.
VM079 004 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย
1(1-0-2)
Literature Analysis in Veterinary Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หลักการทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย ประยุกตหลักการคิดเชิ ง
วิพากยในการวิเคราะหวรรณกรรม โดยคํานึงถึง การกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต การสํารวจ
เอกสาร การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การดําเนินการทดลอง การเลือกใชวิธีการ
ทางสถิติที่เหมาะสม การนําเสนอขอมูลที่กระชับ เขาใจงาย และนาสนใจ และขอจํากัดของการ
ศึกษาวิจัยในแงตาง ๆ
Principles of literature review in veterinary science. Application of
principles of critical thinking in literature analysis by considering objectives, scope
of study, hypothesis development, experimental design, methods, appropriate
statistical analyses, paper presentation, and limitations.
*VM079 005 สุขภาพเตานมสัตวเคี้ยวเอื้อง
2(2-0-4)
Ruminant Udder Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
สถานการณ ข องโรคเต า นมอั ก เสบ การหลั่ ง น้ํ านม การเกิ ด โรคเต า นมอั ก เสบ ความ
หลากหลายทางชีวภาพของเชื้อกอโรคและปจจัยกอความรุนแรง กลไกการสนองและปองกันของ
โฮสต บทบาทของระบบการรีดนมตอโรคเตานมอักเสบ หลักการและความกาวหนาของการสืบคน
การวินิจฉัยการบําบัดและการเฝาสังเกตโรคเตานมอักเสบ การใชยาอยางสมเหตุผลและการดื้อยา
การปฏิบัติและความกาวหนาในการควบคุมโรคเตานมอักเสบในสัตวเคี้ยวเอื้อง
Recent mastitis situation, lactation, mastitis occurrence, pathogen diversity
and virulent factors, host response and defense mechanism, role of milking system
in mastitis, principle and advances in mastitis investigation, diagnosis, therapy and
monitoring, prudent use of drug and drug resistance, practical and advances in
mastitis control in ruminant
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*VM079 006 โภชนศาสตรคลินิกโค
2(2-0-4)
Clinical Bovine Nutrition
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ระบบทางเดินอาหารและเมแทบอลิซึมของโค บทบาทของโภชนาการตอสุขภาพภูมิคุมกัน
และการผลิต ความตองการโภชนาการขั้นตํ่าของโค ความผิดปกติทางเมแทบอลิซึมของโค และ
ความพรองโภชนาการที่สําคัญ หลักและความกาวหนาของการวินิจฉัยการสืบคนและการเฝาสังเกต
ป ญ หารายตั ว และระดั บ ฝู ง หลั ก การบํ า บั ด และการใช ย าอย า งสมเหตุ ผ ลวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ แ ละ
ความกาวหนาในการจัดการดานโภชนาการเพื่อเพิ่มการผลิตและสงเสริมสุขภาพโค
Bovine alimentary system and metabolism, nutritional roles in health,
immunity and production, minimal requirements for bovine nutrition, major
metabolic disorders and nutritional deficiency, principles and advances in
diagnosis, investigation and monitoring in each individual and herd level, principle
of therapy and prudent use of drug, practical and advances in nutritional
management enhancing bovine production and health
VM089 001 วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Endocrinology of Animal Reproduction
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
กายวิภาคของตอมไรทอในระบบสืบพันธุสัตวฮอรโมนและสารกระตุนการเจริญที่เกี่ยวของ
กับระบบสืบพันธุสัตวการใชฮอรโมนเพื่อการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติในระบบสืบพันธุเพศ
เมียการใชฮอรโมนเพื่อการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติในระบบสืบพันธุเพศผูการใชฮอรโมนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ
Anatomy of endocrine glands in reproductive system, hormones and
growth factors involved in reproductive system, applications of hormones for
diagnostic and therapeutic of female reproductive disorders, applications of
hormones for diagnostic and therapeutic of male reproductive disorders,
applications of hormones to improve production and reproductive efficiency.
VM089 002 การสืบพันธุในโคและกระบือขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
วิทยาตอมไรทอในระบบสืบพันธุของโคและกระบือการโตเต็มวัยของโคและกระบือการ
ปฏิสนธิและการตั้งทองของโคและกระบือ การคลอดและภาวะหลังคลอดของโคและกระบือ การ
สูญเสียลูกหลังจากคลอดความไมสมบูรณพันธุในโคและกระบือเพศเมียความไมสมบูรณพันธุในโค
และกระบือเพศผู
Reproductive endocrinology of cattle and buffalo, puberty cattle and
buffalo, fertilization and pregnancy of cattle and buffalo, parturition and
postpartum of cattle and buffalo, neonatal loss, infertility in male and female of
cattle and buffalo.
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VM089 003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว
3(3-0-6)
Biotechnology in Animal Reproduction
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การควบคุ มกระบวนการสื บ พั น ธุ สัต ว เทคโนโลยี ตั ว ออ นเทคโนโลยี เซลล สื บ พั น ธุสั ต ว
เทคโนโลยีการยายฝากนิวเคลียสเทคโนโลยีการผลิตสัตวปรับแตงพันธุกรรม
Manipulation of animal reproductive processes, embryo technology,
oocyte and semen technology, nuclear transfer and transgenic animal technology.
VM089 004 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม
3(3-0-6)
Dairy Cattle Herd Health Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การคัดเลือกพอพันธุโคนมการจัดการพอพันธุโคนมการคัดเลือกและการจัดการโคสาวและ
แมโคการจัดการโคอุมทองและโครอคลอดการเก็บและวิเคราะหขอมูลโดยคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ
Selection of male stock breeders, management of male stock breeders,
selection and management of heifers and cows, management of pregnant animals,
data collection and analysis by computers to increase reproductive performance
and production.
VM089 005 โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว
3(3-0-6)
Reproductive System Diseases in Livestock
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
โรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุท่ีมีสาเหตุ
จากเชื้ อแบคที เรี ย โรคที่ มีผ ลต อระบบสืบ พั น ธุที่ มี ส าเหตุ จ ากเชื้อ โปรโตซั ว โรคที่ มี ผ ลต อ ระบบ
สืบพันธุที่มีสาเหตุจากเชื้อราและสารพิษโรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุที่มีสาเหตุจากสารอาหาร
Reproductive diseases caused by virus, reproductive diseases caused by
bacteria, reproductive diseases caused by protozoa, reproductive diseases caused
by fungi and toxin, reproductive diseases caused by nutrient substances.
VM089 006 การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Reproduction in Companion Animals
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
วัฏจักรการสืบพันธุของสัตวเลี้ยงความไมสมบูรณพันธุของสัตวเลี้ยงเพศผูความไมสมบูรณ
พั น ธุ ข องสั ต ว เลี้ ย งเพศเมี ย การสู ญ เสี ย ตั ว อ อ นและลู ก ขณะตั้ ง ท อ งและขณะคลอดการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสืบพันธุในสัตวเลี้ยง
Reproductive cycle of companion animals, infertility problems in male
companion animals, infertility problems in female companion animals, fetus loss
during gestation and laboring, companion animal reproductive efficiency
improvement.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวบงกช
นพผล

ชื่อตําแหนง
รองศาสตราจารย

เลขประชาชน
3450101397551

2

นายสรรเพชญ
อังกิติตระกูล

รองศาสตราจารย

3409900004940

3

นายบัณฑิตย
เต็งเจริญกุล
นายประสาน
ตังควัฒนา
นายชูชาติ
กมลเลิศ

รองศาสตราจารย

3409900123566

รองศาสตราจารย

3349900180145

รองศาสตราจารย

3460300450118

6

นายสมบูรณ
แสงมณีเดช

รองศาสตราจารย

3709900013113

7

นางสาวสุณีรัตน
เอี่ยมละมัย

รองศาสตราจารย

3409900401141

8

นายไพรัตน
ศรแผลง

รองศาสตราจารย

3451000043950

9

นายพีระพล
สุขอวน

ผูชวยศาสตราจารย 3330300549379

10

นายวีรพล
ทวีนันท

ผูชวยศาสตราจารย 3451200079583

11

นางสิริขจร
ตังควัฒนา

ผูชวยศาสตราจารย 3409900405332

12

นางจารุวรรณ
คําพา

ผูชวยศาสตราจารย 3309900727195

นางสาวจรีรัตน
เอี่ยมสะอาด

ผูชวยศาสตราจารย 3609900617974

4
5

13

ไดรับวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
Doctor of Philosophy
Master of Public
Health
Master of Philosophy
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัต
ร (F.R.V.C.S.)
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

นิติศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
Master of Sciences
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
ประกาศนียบัตร
(F.R.V.C.S.)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
Master of Sciences
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Veterinary
Medicine
Master of Science
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
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สาขาวิชา
Veterinary Medicine
Public Health
Food Technology
ชีววิทยา
สาธารณสุข
สัตวแพทยสาธารณสุข
สัตวแพทยศาสตร
Veterinary Embryology
สัตวแพทยศาสตร
Veterinary Bioscience
สัตวแพทยศาสตร
สหวิทยาการสัตวแพทย
กายวิภาคศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร
นิติศาสตร
Veterinary Parasitology
Veterinary Parasitology
สัตวแพทยศาสตร
Ruminant Reproduction
Theriogenology
สัตวแพทยศาสตร
สัตวศาสตร
สัตวศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
Comparative Veterinary
Medicine
สัตวแพทยศาสตร
นิติศาสตร
Veterinary Parasitology
Veterinary Parasitology
สัตวแพทยศาสตร
ชีวเวชศาสตร
พยาธิชีววิทยา
สัตวแพทยศาสตร
Ruminant Medicine
Ruminant Medicine
สัตวแพทยศาสตร
วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ
เภสัชวิทยา
ชีววิทยา
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ที่
14

ชื่อ-สกุล
นางราณี ซิงห

ชื่อตําแหนง
เลขประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย 3409900112165

ไดรับวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

15

นางสาวขวัญเกศ
กนิษฐานนท

ผูชวยศาสตราจารย 3100601640776

16

นายนฤพนธ
คําพา

ผูชวยศาสตราจารย 3580100151418

นางสาวสุปราณี
จิตรเพียร
นายสมโภชน
วีระกุล
นางสาวกชกร
ดิเรกศิลป

ผูชวยศาสตราจารย 5450190010565

นายสาธร
พรตระกูลพิพัฒน

ผูชวยศาสตราจารย 3101700426773

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

นายเจษฎา
จิวากานนท

ผูชวยศาสตราจารย 3101701477487

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

นายคณิต
ชูคันหอม
นายไชยพัศร
ธํารงยศวิทยากุล

ผูชวยศาสตราจารย 3440300625279

17
18
19
20
21

22
23

ผูชวยศาสตราจารย 3349900578599
ผูชวยศาสตราจารย 3419900552106

ผูชวยศาสตราจารย 3400400456461
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นายธวัชชัย
โพธิ์เฮือง

ผูชวยศาสตราจารย 3440601143150

25

นายปยวัฒน
สายพันธุ

ผูชวยศาสตราจารย 5349990024667

26

นางสาวพัชรา
เผือกเทศ

ผูชวยศาสตราจารย 3100502772101

นายสุวิทย อุปสัย

ผูชวยศาสตราจารย 3449900306571

สาขาวิชา
Chemical and Biological
Sciences
Master of Veterinary Laboratory
Studies
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร
Doctor of Philosophy Veterinary Epidemiology
Master of Science
Veterinary Epidemiology
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร
Doctor of Philosophy Veterinary Radiology

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

Master of Science
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
Master of Science
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Veterinary
Medicine
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Veterinary
Medicine
Master of Sciences
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy

ปริญญาโท

Master of Science

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
Master of Veterinary
Science
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี
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คุณวุฒิ
Doctor of Philosophy
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Veterinary Radiology
สัตวแพทยศาสตร
Veterinary Surgery
สัตวแพทยศาสตร
Veterinary Medicine
สัตวแพทยศาสตร
Veterinary Medicine
Veterinary Medicine
สัตวแพทยศาสตร
Swine Diseases
สัตวแพทยศาสตร
Immunology of
Reproduction
Veterinary Reproduction
สัตวแพทยศาสตร
Veterinary Medicine
สัตวแพทยศาสตร
Large Animal Clinical
Sciences (Bovine)
Large Animal Clinical
Sciences (Bovine)
สัตวแพทยศาสตร
อายุรศาสตรสัตวแพทย
อายุรศาสตรสัตวปก
สัตวแพทยศาสตร
สัตวแพทยสาธารณสุข
สัตวแพทยสาธารณสุข
สัตวแพทยศาสตร
Molecular Microbiology
Molecular Microbiology
สัตวแพทยศาสตร
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน
กายวิภาคศาสตร
สัตวแพทยศาสตร

24
ที่
28

ชื่อ-สกุล
นางสาวปาณิสรา
คุณกิตติ

ชื่อตําแหนง
อาจารย

เลขประชาชน
3409900413491

29

นางสาวสุภัทตรา
จิตติมณี
นางสาวสุชีวา
จันทรหนู
นางสาวชุลีพร
ศักดิ์สงาวงษ

อาจารย

3300200736517

อาจารย

3401600267921

อาจารย

3419900269251

30
31

ไดรับวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

คุณวุฒิ
Doctor of Philosophy
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาตรี

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
Reproduction
วิทยาการสืบพันธุสัตว
สัตวแพทยศาสตร
พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
สัตวแพทยศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร
สัตวแพทยศาสตร

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) (ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ ภายใตการ
แนะนํ าของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา ในประเด็ น ป ญ หาที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจโดยให มี ก ารเสนอเค าโครง การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การ
เสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพในวารสารหรือเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 มีความรูและทักษะดานการวิจัย ไดแก การสืบคนขอมูล การจัดทําโครงรางงานวิจัย การนําเสนอโครง
รางงานวิจัย การดําเนินการวิจัย การนําเสนอความกาวหนางานวิจัย การวิเคราะหขอมูลการนําเสนอ
ผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ การตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในวารสารวิชาการ และหรือ
การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
5.2.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตอสื่อสาร การจัดเตรียมสื่อ
(power point) เพื่อการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ
5.2.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทําวิจัย และการทํางานเปนทีม
5.3 ชวงเวลา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 36 หนวยกิต
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 คณะฯแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและประสานงานรายวิชา
5.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนตางๆ พรอมจัดทําคูมือรายวิชา
5.5.3 ชี้แจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษา
5.5.4 แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงรางงานวิจัย วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย
การจัดเตรียมสื่อหรือเครื่องมือที่ใชในการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ
24

25
5.5.5 คณะฯแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย
5.5.6 อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพื่อเลือกเรื่องที่จะศึกษา และใหคําปรึกษาตางๆ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธโดยการนําเสนอตอคณาจารยซึ่งไดรับการแตงตั้งไมต่ํากวา 3
คนหรื อ ตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ าหนด การประเมิ น ความก าวหน า ดํ าเนิ น การโดยจั ด ให มี ก ารนํ าเสนอต อ
คณาจารย ท่ี ได รับ แต งตั้ งจากคณะกรรมการบริห ารหลักสู ตร และการสอบป องกัน วิท ยานิพ นธ ให ผ านการ
ประเมิน โดยคณะกรรมการที่มีคุณสมบั ติต ามขอบังคับ ของบั ณ ฑิ ตวิทยาลัยและคณะสัต วแพทยศาสตร การ
ประเมินผลงานตีพิมพเผยแพร กําหนดใหทุกแผนการศึกษาของหลักสูตรจะตองมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรหรือ
ไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ อยางนอย 1 บทความ หรือมีบ ทความที่นําเสนอตอที่ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการ
ประชุมอยางนอย 1 เรื่องหรือตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ
1. ความสามารถดานการ
- เรียนรูและปฏิบัติในกระบวนการวิจัย ทั้งจากรายวิชาที่เปดสอนและการทํา
วิจัย พรอมที่จะพัฒนาเปน
วิทยานิพนธ
นักวิจัยหลักดานสุขภาพสัตว - ศึกษา นําเสนอ และแสดงความคิดเห็นในศาสตรตางๆดานสุขภาพสัตว ผาน
ตอไปในอนาคต
การเรียนในรูปแบบกลุมศึกษาในรายวิชาสัมมนา การเขียนและนําเสนอ
รายงานทางวิทยาศาสตร รวมทั้งการนําเสนอความกาวหนาประจําป
- สงเสริมใหนักศึกษาไดนําเสนองานวิจัย ในการประชุมสัมมนาวิชาการของ
คณะสัตวแพทยศาสตร และสาขาอื่นทีเ่ กี่ยวของ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพได อยางเหมาะสม
ตามสถานการณ ภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพหรือการวินิจฉัยที่เหมาะสม รวมถึงการใหขอสรุปของ
ปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ
(2) มีภาวะผูนําหรือมีสวนริเริ่มใหมีการทบทวนและแกไขปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการ และวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
(3) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรม และจริยธรรมของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก การมีวินัย
ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม และสังคม
มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(2) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน
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(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย และวิทยานิพนธ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูความเขาใจอย างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญ ในสาขาวิชา และสามารถนํามา
ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานวิชาชีพ
(2) สามารถทํ าการวิจั ยหรือปฏิ บัติ งานในสาขาวิช าการหรือวิช าชีพไดอยางลึกซึ้ง โดยการพั ฒ นา
ความรูใหม ๆ หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงานใหม ๆ ได
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนา
ความรูใหมหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
(4) สามารถใชความรูในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย โดยตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ
ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย วิทยานิพนธ
(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา
แบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถนําความรูทางภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติไปประยุกตใชเพื่อจัดการสถานการณปญหา
ใหมๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม และพัฒนาแนวคิดใหมเพื่อแกไขประเด็นปญหาทางวิชาการ
และวิชาชีพ
(2) สามารถวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนโดยใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการ ให
ขอสรุปและขอเสนอแนะในประเด็นปญหาโดยคํานึงถึงบริบททางวิชาการและวิชาชีพและ
สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ รวมทั้ง สามารถ
สังเคราะหและใชผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา เพื่อพัฒนาความรูหรือ
แนวความคิดใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย
(3) สามารถวางแผนและดําเนินโครงการวิจัยไดดวยตนเองโดยใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และหาขอสรุปที่สมบูรณเพื่อขยายองคความรูหรือ
แนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคัญ
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยทํากรณีศึกษาหรือการเรียนรูจากสถานการณจริงและการ
อภิปรายกลุม การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําวิจัย ดุษฎีนิพนธ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย และ
วิทยานิพนธ
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถเปนผูนําในการทํางานกลุมในวิชาชีพ และสังคม และ สามารถทํางานรวมมือกับผูอื่นอยาง
เต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาวิชาการตาง ๆไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุม
(2) ความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองไดและวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม
(2) การจัดใหมีรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย และวิทยานิพนธ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย และวิทยานิพนธ
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยเพื่อ
นํามาใชในการศึกษาคนควา สรุปปญหาและเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติงานหรือ
ปญหาทางวิชาการที่สลับซับซอนได
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอขอมูลสารสนเทศที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ
(2) การเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ และวิทยานิพนธ

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลิตผลงานการวิจัยเพื่อนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร บทความ สือ่ ตางๆ

ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต

3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูต รสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)(ภาคผนวกที่ 1)

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน
เป น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว าด ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7
(ภาคผนวกที่ 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเปน ตางกลุม ตางชั้นป ตางคณะ แลวแต
กรณี เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหา
ใกลเคียงกัน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเนื่อง แลวแตกรณี และทบทวนเนื้อหา
โดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย
เพื่อใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
ทบทวนและวิเคราะหจากผลงานการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ
14.2.1 และ 14.2.2 ดังนี้
14.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปนระบบเป ดให ผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ งของ
วิทยานิพ นธตองไดรับ การตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ การยอมรับ ให ตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ
14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปนระบบเปด ใหผูสนใจเขารับฟงได
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ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับ
สมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ดังกลาว
และเพิ่มเติมดังนี้
เป น ไปตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลัย ขอนแก น ว าด วยการศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ทุ กข อ
(ภาคผนวกที่ 4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
1. มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและ
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) ที่ไดมาตรฐาน

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การให เขา รับ การอบรมตามหลั กสู ตร “การพัฒ นาอาจารยใหม ” ของมหาวิท ยาลั ย ซึ่งเป น หลั กเกณฑ ให
อาจารย ใหม ทุ ก คนต อ งข า รั บ การอบรม ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการบริ ห ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ
ที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพื่อทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพี่เลี้ยง หรือประธาน
หลักสูตรการกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทาง
วิชาการ เปนประจําทุกป
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(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคนอื่น
รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน
(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนระหวาง
อาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการหลักสูต รฯให เป นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสู ตรที่ ประกาศใช และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนตน
2. บัณฑิต
หลักสูตรฯ มีการควบคุมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย
พิจารณาจากผลลัพธการเรียนรูทั้ง 5 ดาน จากผลผลการประเมินโดยบัณฑิต อาจารย และผูใชบัณฑิต และมีการ
พิจารณาจากภาระการไดงานทา การเผยแพรผลงานของบัณฑิต รวมทั้งรางวัลที่ไดรับ
3. นักศึกษา
หลั กสู ต รฯ มี ข้ัน ตอนการคั ดเลื อกนิ สิ ตศึกษา เป น ไปตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย ขอนแกน เรื่อง
ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งมีกระบวนการ
คัดเลือก และรับเขาเพื่อสอดคลองกับลักษณะของหลักสูตรฯ เมื่อนิสิตเขามาศึกษา หลักสูตรฯ มีการเตรียมความ
พรอมก อนเข าศึ กษา ได แก การปฐมนิ เทศ และการดูแลเฉพาะโดยอาจารยที่ป รึกษาวิท ยานิพ นธในระหวาง
การศึกษา หลักสูตรฯ มีการควบคุมการดูแลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอ
อาจารยที่ปรึกษา และการรายงานความกาวหนาการศึกษาของนิสิต เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการเก็บขอมูลการ
แสดงผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ เปนอัตราการคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจในดานตางๆ ของ
นิสิตดวย
4. อาจารย
การรับอาจารยใหมดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดโดยคณะ ซึ่งมีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อ ดําเนินการประกอบดวย รองคณบดี ประธานหลักสูตร และตัวแทนคณาจารยเปนกรรมการคัดเลือก มีการ
ทดลองปฏิ บั ติ งาน 1 ป โดยมีคณะกรรมการประเมิน การทํ างานทุ ก 6 เดือน มี การปฐมนิเทศและมอบหมาย
อาจารย พี่เลี้ ย งให คาแนะนาเพื่ อให เข าใจถึ งวัตถุป ระสงคและเปาหมายของหลักสูตร ตลอดจนวิสัยทั ศนของ
ภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งแตละรายวิชามีอาจารยประจาวิชาเปนผูเสนอชื่อวิทยากร หรืออาจารย
พิเศษ ทั้งนี้โดยแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินการเรียน
หลักสูตรฯ มีการวางระบบผูสอน โดยอาจารยผูสอนตองเปนอาจารยบัณฑิตที่เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน
และมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน
ตองประชุมรวมกันในการกําหนดผูรับผิดชอบรายวิชา วางแผนจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เมื่อ
ดําเนินการสอน หลักสูตรฯ จะมีการติดตามการจัดการสอนผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และมีการทวน
สอบวิ ธี ก ารประเมิ น ผู เรี ย นให มี ก ารประเมิ น ผลที่ ห ลากหลายตามผลลั พ ธก ารเรีย นรู ตลอดจนเพื่ อ ให บ รรลุ
เปาหมายของ หลักสูตรฯ และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค การดาเนินงานของหลักสูตรฯ
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คณะฯ มีห องปฏิบั ติการที่มีอุป กรณ และเครื่องมือวิทยาศาสตรที่พรอมในการเรียนการสอนและการวิจัย
รวมทั้ง มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพิ่มเติมเพื่อการจัดซื้อหนังสือ ตารา และทรัพยากรการเรียนการสอน
เพิ่มเติม
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชี้วัดตามที่สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(ภาคผนวกที่ 8)

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะ
จากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการเรียนแตละ
รายวิชา
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน
(4) การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุม
รายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนรวมงาน ตาม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน
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2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพื่อติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใชในการทํางาน
การประเมิน ผลโดยผูใชบัณ ฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็ นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิ ต
เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตาม ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชี้วัดตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด (ภาคผนวกที่ 8)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย ป ระจํา วิช า อาจารย ผู ส อน นํ าผลการประเมิน ประสิท ธิภ าพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา
ผูบ ังคับบัญชา และหรือเพื่อรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการ
ทุ กสิ้ น ป การศึ กษามาทบทวนและวิ เคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับ ปรุงแกไขในจุดที่ มีขอบกพรอง
สําหรับปการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย
โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรนานาชาติ
●= ความรับผิดชอบหลัก ○= ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

VM009 891 สัมมนาวิทยาการสัตวแพทย 1
VM009 892 สัมมนาวิทยาการสัตวแพทย 2
VM009 898 วิทยานิพนธ
VM009 899 วิทยานิพนธ
VM009 001 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย
VM009 002 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร
VM009 003 การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร
*VM019 004 การวิเคราะหอภิมานสําหรับงานวิจัยในสัตว
*VM039 001 ตํารับยาสมุนไพรทางสัตวแพทย
VM049 001 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทางสัตวแพทยศาสตร
VM049 002 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร
VM049 003 เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย
VM049 004 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง
VM068 001 โรครับจากสัตวเขตรอน
VM068 002 วิทยาการระบาดเกี่ยวกับทางสัตวแพทยขั้นสูง
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●
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●

●
●
○
○

○

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

3
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●
●
●

○
○
●
●
●
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5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล สือ่ สาร และการใช
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

VM068 003 การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทยสาธารณสุข
VM068 004 การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว
VM068 005 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว
VM068 006 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว และกฎหมาย
ในงานสัตวแพทยสาธารณสุข
VM068 007 ชีวสถิติทางการสัตวแพทย
VM068 008 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร
VM068 009 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีนดื้อยาในเชื้อกอโรคจาก
อาหาร
VM068 010 การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียจากปศุสัตว
VM068 011 เศรษฐศาสตรและการบริหารดานสัตวแพทยสาธารณสุข
VM079 001 อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง
*VM079 002 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง
VM079 003 อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม
VM079 004 การวิเคราะหวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทย
*VM079 005 สุขภาพเตานมสัตวเคี้ยวเอื้อง
*VM079 006 โภชนศาสตรคลินิกโค
VM089 001 วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง
VM089 002 การสืบพันธุในโคและกระบือขั้นสูง
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3. ทักษะทาง
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2. ความรู
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5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล สือ่ สาร และการใช
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

VM089 003
VM089 004
VM089 005
VM089 006

เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว
การจัดการสุขภาพฝูงโคนม
โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว
การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขัน้ สูง

1
●
●
●
●

2

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

3

1

●

2
●
●
●

3

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล สือ่ สาร และการใช
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

4
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ผลการเรียนรูระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลการเรียนรู
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ดานที่ 1 คุณธรรมและ 1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพได อยางเหมาะสมตามสถานการณภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพหรือ
การวินิจฉัยที่เหมาะสม รวมถึงการใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ
(2) มีภาวะผูนําหรือมีสวนริเริ่มใหมีการทบทวนและแกไขปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการ และวิชาชีพไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
(3) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการประพฤติ ปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรม และจริยธรรมของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก การมีวินัย ซื้อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม และสังคม มีจิต
สาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
ดานที่ 2 ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชา และสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
(2) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรูใหม ๆ หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงานใหมๆ ได
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาความรูใหมหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ
หรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
36

ดานที่ 3 ทักษะทาง
ปญญา

ดานที่ 4 ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ดานที่ 5 ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(4) สามารถใชความรูในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย โดยตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถนําความรูทางภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติไปประยุกตใชเพื่อจัดการสถานการณปญหาใหมๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม และพัฒนา
แนวคิดใหมเพื่อแกไขประเด็นปญหาทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) สามารถวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนโดยใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการ ใหขอสรุปและขอเสนอแนะในประเด็นปญหาโดยคํานึงถึง
บริบททางวิชาการและวิชาชีพและ สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ รวมทั้ง สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา เพื่อพัฒนาความรูหรือแนวความคิดใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย
(3) สามารถวางแผนและดําเนินโครงการวิจัยไดดวยตนเองโดยใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และหาขอสรุปที่
สมบูรณเพื่อขยายองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคัญ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถเปนผูนําในการทํางานกลุมในวิชาชีพ และสังคม และ สามารถทํางานรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหา
วิชาการตาง ๆไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและ สถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุม
(2) ความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได และวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา สรุปปญหาและ
เสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการที่สลับซับซอนได
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศที่ซับซอนได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการในระดับชาติ
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ภาคผนวกที่ 2
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
1. นายไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
(Large Animal Clinical Sciences (Bovine) 2546
ปริญญาโท Master of Science
(Large Animal Clinical Sciences (Bovine) 2542
ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2536
ผลงานทางวิชาการ
1) ปองพล พงไธสงค สุภร กตเวทิน ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล. 2557. โปรตีนตานเชื้อแบคทีเรียใน
น้ํานมจากเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการจากการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae.
วารสารสัตวศาสตรแหงประเทศไทย. 1(2): 51-54.
2) ปองพล พงไธสงค, สุภร กตเวทิน ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล. 2556. Changes in bovine milk
protein profile of subclinical mastitis caused by Streptococcus agalactiae. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร. 14(1) (suppl.): 211-214.
3) PongthaisongP., KatawatinS., ThamrongyoswittayakulC.and RoytrakulS.2016. Milk
protein profiles in response to Streptococcus agalactiae subclinical mastitis in
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Wachirapakorn C., Everts H., Vlaeminckd B., Doekese G., Hendriks W.H. 2014.
Hydrate sodium calcium aluminosilicate does not reduce rumen lipopolysacharide
concentrations in cows. Anim Feed Sci Technol. 191: 111–115. [Impact factor 1.608]
6) Pilachai R., SchonewilleT.J., ThamrongyoswittayakulC., Aiumlamai S.,
Wachirapakorn C., Everts H., Hendriks W.H. 2013. Diet factors and subclinical
laminitis score in lactating cows of smallholder dairy farms in Thailand. Livest Sci.
155: 197–204. [Impact factor 1.249]
7) Pilachai R., SchonewilleT.J., ThamrongyoswittayakulC., Aiumlamai S.,
Wachirapakorn C., Everts H., Hendriks W.H. 2012. Starch source in high concentrate
rations does not affect rumen pH, histamine and lipopolysaccharide
concentrations in dairy cows. Livest Sci. 150(1-3): 135-142.
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8) PhomhaksaS., C.Thamrongyoswittayakul, A. Chanlun, S.Chanlun, N.Somphol,
C.Yeanpet. 2012. Prevalence of Fasciolagiganticainfestation in beef cattle at
Nongduang slaughterhouse in Vientiane Capital of Lao People’s Democratic
Republic using iELISA approach. KKU Vet J. 22(2): 155-166.
2. นางสาวพัชรา เผือกเทศ
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
Molecular Microbiology 2552
ปริญญาโท
Master of Veterinary Science Molecular Microbiology 2545
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2538
ผลงานทางวิชาการ
1. Aupanun S, Phuektes P, Poapolathep S, Sutjarit S, Giorgi M, Poapolathep A. 2016.
Apoptosis and gene expression in Jurkat human T cells and lymphoid tissues offusarenon-Xtreated mice. Toxicon. 123:15-24. doi:10.1016/j.toxicon.2016.10.012.
2: Wu KX, Phuektes P, Kumar P, Goh GY, Moreau D, Chow VT, Bard F, Chu JJ. 2016.
Humangenome-wide RNAi screen reveals host factors required for enterovirus 71replication.
Nat Commun. 7:13150. doi: 10.1038/ncomms13150.
3: Phuektes P, Chu JJ. 2016. Reverse Genetics Approaches for Chikungunya Virus.
MethodsMol Biol. 1426:283-95. doi: 10.1007/978-1-4939-3618-2_26.
4: Lam S, Nyo M, Phuektes P, Yew CW, Tan YJ, Chu JJ. 2015. A potent neutralizing
IgMmAb targeting the N218 epitope on E2 protein protects against Chikungunya
viruspathogenesis. MAbs. 7:1178-94. doi: 10.1080/19420862.2015.1083664.
5: Zaini Z, Phuektes P, McMinn P. 2012. Mouse adaptation of a sub-genogroup B5
strainof human enterovirus 71 is associated with a novel lysine to glutamic acidsubstitution at
position 244 in protein VP1. Virus Res. 167:86-96.doi: 10.1016/j.virusres.2012.04.009.
6: Zaini Z, Phuektes P, McMinn P. 2012. A reverse genetic study of the adaptation
ofhuman enterovirus 71 to growth in Chinese hamster ovary cell cultures. Virus Res.165:151-6.
doi: 10.1016/j.virusres.2012.02.009.
7: Kok CC, Phuektes P, Bek E, McMinn PC. 2012. Modification of the untranslated
regionsof human enterovirus 71 impairs growth in a cell-specific manner. J Virol. 86:542-52. doi:
10.1128/JVI.00069-11.
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3. นางสาวสุชีวา จันทรหนู
ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
2558
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2548
ผลงานทางวิชาการ
1. ธวัชชัย โพธิ์เฮือง สุชีวา จันทรหนู สุวิทย โชตินันท. 2558. ลักษณะทางโมเลกุลของยีนเอสวันของเชื้อ
ไวรัสหลอดลมอักเสบติดตอชนิดที่ทําใหเกิดรอยโรคที่ไตซึ่งเพาะแยกเชื้อไดจากการระบาดในจังหวัดเชียงใหมของ
ประเทศไทย. เชียงใหมสัตวแพทยสาร.13(2): 81-91.
2. สุชีวา จันทรหนู, ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, สิริลักษณ จาละ, สกุณา พัฒนกุลอนันต, อังคษิญาร มั่นคง
, สิทธิณี กุลประเสริฐศรี, โชติกา ทิวาลัย, วรัญญา ชาคริตบุษบง, กฤษฎา ใจชื้น, ทวีศักดิ์ สงเสริม. 2558. การ
พัฒนาวัคซีนเชื้อตายสําหรับปองกันและควบคุมโรคอินคลูชั่นบอดี เฮปาไตติสในประเทศไทย. Thai J Vet Med,
2015, 45 (1), 55-62.
3. Sucheeva JUNNU, Preeda LERTWATCHARASARKUL, Siriluk JALA, Sakuna
PHATTANAKUNANAN, Pattra MOONJIT and Thaweesak SONGSERM. 2014. Developing an Indrirect
ELISA Based on Recombinant Hexon P:rotein for Serological Detection of Inclusion Body
Hepatitis in Chickens. J.Vet.Med.Sci. 76(2): 289-293.
4. นายเจษฎา จิวากานนท
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน ภาควิชา อายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก Docter of Veterinary Medicine
Immunology of Reproduction 2552
ปริญญาโท Master of Sciences
Veterinary Reproduction
2547
ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2536
ผลงานทางวิชาการ
1. หนังสือและเอกสารประกอบการสอน
1. เจษฎาจิวากานนท. 2542. เอกสารประกอบการสอนการวินิจฉัยแยกปญหาในระบบการผลิตสุกร.
ขอนแกน. : คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน.
2. บทความวิชาการ
1. JatesadaJiwakanon. (2014). Expression of Cytokines in Porcine Endometrium after
Artificial Insemination: A Clinical Implication. The Thai Journal of Veterinary Medicine 44 (Suppl.
1), Review article, Page 37-42.
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3.ผลงานวิจัย
1. Jiwakanon, J., Dalin, A.M., 2012. Short communication: Concentration of TGFbeta1, IL-10 and IL-6 in boar seminal plasma and TGF-beta1 level in different fractions of
ejaculates. AnimReprodSci 131, 194-198.มี impact factor 1.750
2. Jiwakanon, J., Persson, E., Dalin, A.M., 2013. Seminal plasma did not influence the
presence of transforming growth factor-ß1, interleukine-10 and interleukin-6 in porcine follicles
shortly after insemination. ActaVeterinariaScandinavica, 55:66(September), 1-7. มี impact factor
1.345
3. AnchisaChaipreedaporn, TheerayutThongrin, ManassananBorisutpeth, SuthidaChanlun,
JatesadaJiwakanon. Influence of parity on leukocytes in the sow colostrum. The 38th
International Conference on Veterinary Science. 16-18 January 2013. Bangkok, Thailand.
4.Nguyen Duc Truong, ManassananBorisutpeth, JatesadaJiwakanon. Prevalence and risk
factors of Isosporasuis infection in pig in KhonKaen, Thailand. The Graduate Research
Conference.28 March 2014, KhonKaen University, KhonKaen, Thailand.
5. SarthornPorntrakulpipat,YaowapaTuangtananan, Sutisa Choosing, NontawitYochai,
PittayaPapirom, JatesadaJiwakanon, PeerapolSukon, WilairatChumsing, OrawanBoodde and
WorawidhWajjwalku. 2016.Mannan oligosaccharide supplementation during gestation can
enhance porcine reproductiveand respiratory syndrome virus (PRRS)-specific antibody levels of
sows and their piglets. Pakistan Veterinary Journal 36(1), 106-108.
6. Robinson, T.P., Bu, D.P., Carrique-Mas, J., Fevre, E.M., Gilbert, M., Grace, D., Hay, S.I.,
Jiwakanon, J., Kakkar, M., Kariuki, S., Laxminarayan, R., Lubroth, J., Magnusson, U., Thi Ngoc, P.,
Van Boeckel, T.P., Woolhouse, M.E., 2016. Antibiotic resistance is the quintessential One Health
issue. Trans R Soc Trop Med Hyg 110, 377-380.
7. Robinson, T.P., Bu, D.P., Carrique-Mas, J., Fevre, E.M., Gilbert, M., Grace, D., Hay, S.I.,
Jiwakanon, J., Kakkar, M., Kariuki, S., Laxminarayan, R., Lubroth, J., Magnusson, U., Thi Ngoc, P.,
Van Boeckel, T.P., Woolhouse, M.E., 2016. Antibiotic resistance: mitigation opportunities in
livestock sector development. Animal, 1-3.
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน
710 534
คลินิกปฏิบัติดานสุกร 1
710 633
คลินิกปฏิบัติดานสัตวปก 2
710 636
คลินิกปฏิบัติดานสัตวน้ําและสัตวปา 2
710 634
คลินิกปฏิบัติดานสุกร 2
710 644
เตรียมสหกิจศึกษาดานสุกร
710 663
สหกิจศึกษาทางสัตวแพทย
717 555
อายุรศาสตรสุกร
710 896
การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร
710 898
วิทยานิพนธ
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5. นายนฤพนธ คําพา
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก Doctor of Veterinary Medicine
Veterinary Radiology
2549
ปริญญาโท
Veterinary Radiology
Veterinary Radiology
2544
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2537
ผลงานทางวิชาการ
1. SuppawiwatPonglowhapan, PintiraThiangthientham, NarueponKampa,
SuwichaChuthatep. 2012. Comparative study on prostate diameter measurement using
transabdominal ultrasound and magnetic resonance imaging in intact dogs. Proceeding
International Conference on International Veterinary Radiology Association (IVRA) Meeting 16th,
26th -31st August 2012, Bursa, Turkey.
2. Nguyen Hoai Nam and NarueponKampa. Bone Cell Function: A Review. Thai J
Vet Med. 2013. 43(3): 329-336.
3. Nguyen Hoai Nam, PeerapolSukon, SirikachornTangkawattana,
PipopSutthiprapaporn, PornpopRattana-arpha and NarueponKampa. 2014. Stimulatory effects
of low intensity laser therapy on the healing of rabbit tibial defects. Thai J Vet Med. 2014.
44(4): 487-495.
4. Frida Westgren, Charles J. Ley, NarueponKampaand Peter Lord. 2014. Effects of
hydration on scintigraphic glomerular filtration rate measured using integral and plasma
volume methods in dogs with suspected renal disease. Vet Radiol Ultrasound. 55(6):632-637.
5. ThetNaing Aye, NarueponKampa, KingkarnSarachu, KanlayaChuachan,
TawatchaiPohuang. 2014. The Efficacy on Inactivation of Newcastle Disease Virus by Using
Different Types of Commercially Available Detergents. KKUVetJ. 24(1):31-42
ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน
710 631
คลินิกปฏิบัติดานสัตวเล็ก 2
710 898
วิทยานิพนธ
710 899
วิทยานิพนธ
710 997
ดุษฎีนิพนธ
715 413
ศัลยศาสตรออรโธปดิคสทางสัตวแพทย
715 421
รังสีวิทยาทางสัตวแพทย
715 544
การผสมเทียมและเทคโนโลยีการสืบพันธุ
717 724
อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง
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6. นายวีรพล ทวีนันท
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy
Veterinary Parasitology
2553
ปริญญาโท
Master of Sciences
Veterinary Parasitology
2547
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2536
ผลงานทางวิชาการ
1. พริมาภรณ พละไกร อรจิรา สิงหคา สวรรยา แสงจันทร วีรพล ทวีนันท และ ชัยวัฒน จรัสแสง.
2555. การศึกษาปจจัยดานระบาดวิทยาที่มีผลกระทบตอการติดเชื้อ Giardia duodenalisในโคนมใน
เขตจังหวัดขอนแกน. เชียงใหมสัตวแพทยสาร. 10(2): 67-74.
2. Weerapol Taweenan TheerakulNilnont Atchara PoopuakSuneeratAiumlamai. 2013. The
prevalence of Bluetongue in dairy cattle in Phimai Thailand. The 38th International
Conference on Veterinary Sciences 2013 (ICVS 2013). 16-18 January 2013. Bangkok. 259-260.
3. SomphanhBounyavongSomboonSangmaneedet Gun
RungpiriyadejSupitchaSettavakinNapatHirunsirapat Weerapol Taweenan
PeerapolSukon and JareeratAiemsaard. 2014. Effects of Galangal (Alpiniagalanga)
Ethanolic Extracts against Caecal Coccidiosis caused by Eimeria tenella in Broilers.
15thKhonKaen Veterinary Annual International Conference: Sustainable Development
on One Health. KhonKaen. p164.
4. Minetti, Taweenan W, Hogg R, Featherstone C, Randle N, Latham SMand Wastling JM.
2014. Occurrence and diversity of Giardia duodenalis assemblages in livestock in the UK.
Transboundary and Emerging Diseases. 6 (61) e60-67.
5. Wichaya Thomas,SaknarinYoshpunya,HutsathornJamsri,JareeratAimsaard and Weerapol
Taweenan. 2014. Acaricidal Properties of the Essential Oil of Syzygiumaromaticum
(Clove Oil) against Brown Dog Tick (Rhipicephalussanguineus). The 15thKhonKaen
Veterinary Annual International Conference: Sustainable Development on One Health.
KhonKaen. p225.
6. ChalermponAkkahart, NisachonJaroenkornburi, NattananChuawatthanakun,
SuthidaChanlun and Weerapol Taweenan. 2015. The Prevalence of Equine Strongyles in
KhonKaen and the Effects of Different Temperatures on the Cultivation of Equine
Strongyle Larvae. The 16th KhonKaen Veterinary Annual International Conference:
KhonKaen. P78.
7. PattanaJantaban, SermchaiDeeduaychart, TeerasakWaenkoksung and Weerapol
Taweenan. 2016. Study of Betel nut Chalk Balls with Medicinal Plant Extracts. The 17th
KhonKaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2016. March 24th-25th,
2016
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ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน
714 331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย
714 332 กีฎวิทยาและวิทยาสัตวเซลลเดียวทางสัตวแพทย
714 551 คลินิกปฏิบัติทางพยาธิวิทยา 1
714 652 คลินิกปฏิบัติทางพยาธิวิทยา 2
714 653 คลินิกปฏิบัติทางพยาธิวิทยา 3
7. นายพีระพล สุขอวน
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โทรศัพทภายใน
47031 สายตรง 043 364496 โทรสาร 043 364496 โทรศัพทเคลื่อนที่ 0810521723
E-mail : sukonp@kku.ac.th
ประวัติการศึกษา
ระดับ วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Comparative Veterinary Medicine
2545
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร
2535
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร
2541
สาขาที่ความชํานาญพิเศษ
(1) กายวิภาคศาสตร
(2) สัตวแพทยศาสตร
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ (ฐานขอมูล SCOPUS หรือ ISI)
1. S Wongtangtintan, L Neeratanaphan, P Ruchuwararak, S Suksangawong, U
Tengjaroenkul1, P Sukon and B Tengjaroenkul. Comparative study of aflatoxin B1
adsorption by Thai bentonite and commercial toxin binders at different temperatures in
vitro. Livestock Research for Rural Development. 2016; 28(4).
2. Chuchat Kamollerd, Preeyaporn Surachon, Punchompoo Maunglai, Wilailak
Siripornadulsil, Peerapol Sukon. Assessment of probiotic potential of Lactobacillus
reuteri MD5-2 isolated from ceca of Muscovy ducks. Korean J Vet Res. 2016; 56: 1-7.
3. Sarthorn Porntrakulpipat, Yaowapa Tuangtananan, Sutisa Choosing, Nontawit Yochai,
Pittaya Papirom, Jatesada Jiwakanon, Peerapol Sukon, Wilairat Chumsing, Orawan
Boodde, Worawidh Wajjwalku. Mannan oligosaccharide supplementation during
gestation can enhance porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRS)specific antibody levels of sows and their piglets. Pakistan Veterinary Journal.
2015;35:online.
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4. Nalisa Khochamit, Surasak Siripornadulsil, PeerapolSukon, Wilailak Siripornadulsil.
Antibacterial activity and genotypic-phenotypic characteristics of bacteriocin-producing
bacteria Bacillus subtilis KKU213: Potential as a probiotic strain. Microbiol Res.
2015;170:36-50.
5. Nguyen Hoai Nam, PeerapolSukon, SirikachornTangkawattana, PipopSutthiprapaporn,
PornpopRattana-arpha, NarueponKampa. Stimulatory effects of low intensity laser
therapy on the healing of rabbit tibial defects. Thai J Vet Med. 2014;44(4):487-495.
6. ArayapornMacotpet, FananSuksawat, PeerapolSukon, KomgritPimpakdee,
EkkachaiPattarapanwichien, RoongpetTangrassameeprasert, PatchareeBoonsiri. Oxidative
stress in cancer-bearing dogs assessed by measuring serum malondialdehyde. BMC Vet
Res. 2013;9:101.
7. WanwisaSuwannaloet, WiroonLaupattarakasem, PeerapolSukon, Siriwan Ong-Chai, and
PisamaiLaupattarakasem. Combined Effect of Subchondral Drilling and Hyaluronic Acid
with/without Diacerein in Full-Thickness Articular Cartilage Lesion in Rabbits. The
Scientific World Journal. 2012;2012:310745.
8. PanyaWaewdee, PeerapolSukon, PrapansakChaveerach, PreeyapornSurachon and
ChaiyapornSoikum. Effect of a Single Dose of Lactobacillus salivariuson Prevention of
Salmonella enteritidis Infection in Young Broilers. J Anim Vet Advances. 2012;11(7):955961.
งานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
1. อารินี ชัชวาลชลธีระ, จินดา หวังบุญสกุล, ฉวี เย็นใจ, ธนพร ทองเชื้อ, พิชญา แสนอุบล, หยาดฝน พล
ธงชัยสวัสดิ,์ พีระพล สุขอวน. การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ตานแบคทีเรียกอโรคหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข
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สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
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สถานที่ทํางาน: ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
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ปริญญาโท
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Sawada,Tetsuo Asai. 2014. Is Water at Farms a Source of Campylobacter spp. Contamination in Live
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ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
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ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาธารณสุข
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ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยสาธารณสุข
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ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
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ผลงานทางวิชาการ
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เทศบาลนครขอนแกน. วารสารวิจัย มข. 19 (6): 900-904.
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Isolated from Dogs and Cats in Northeastern Thailand. Journal of Animal and Veterinary
Advances. 11 (5): 618-621 (Impact: 0.390)
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9. Nuananong Sinwat, Sunpetch Angkittitrakul, and Rungtip Chuanchuen.
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Lulitanond, Sriwanna Huttayananont, Wanlop Kaewkes, Kiatichai Faksri, Chariya Chomvarin.
2016. Serogroup, virulence, and molecular traits of Vibrio parahaemolyticus isolated from
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ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สหวิทยาการสัตวแพทย
2559
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กายวิภาคศาสตร
2541
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2537
ปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต
2549
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต
2546
ผลงานทางวิชาการ
1.ชูชาติ กมลเลิศ ปรียาภรณ สุระชน พรรณชมพู มวงลาย วิไลลักษณ ศิริพรอดุลยศิลป พีระพล สุขอวน กชกร
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Veterinary Parasitology
2539
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2531
ผลงานทางวิชาการ
1. Bounyavong S,Sangmaneedet S,Rungpiriyadej G,Settavakin S,Hirunsirapat
N,Taweenan W, Sukon P and Aiemsaard J. 2014. Effects of galangal (Alpinia galanga)
ethanolic extracts against caecal coccidiosis caused by Eimeria tenella in broilers. The 15th
Khon Kaen Veterinary International Annual Conference (KVAC), 24-25 April 2014, Pullman
Hotel, Khon Kaen, Thailand.
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2. Mityodwong T,Potchimplee P, Khianman P,Sangmaneedet S and Boonmars T.
2014.Detection of Babesia, Ehrlichia and Hepatozoon in domestic dogs using microscopy
examination and PCR techniques in Prakou villages Phalub District, Khon Kaen. The 15th
Khon Kaen Veterinary International Annual Conference (KVAC), 24-25 April 2014, Pullman
Hotel, Khon Kaen, Thailand.
3. Wattanasinpisal S,Suwannasaeng N, Uthakum P,Toanan W and Sangmaneedet S.
2014. Prevalence of gastrointestinal helminthes in house rats in 4 districts of Khon Kaen
province. The 15th Khon Kaen Veterinary International Annual Conference (KVAC), 24-25 April
2014, Pullman Hotel, Khon Kaen, Thailand.
4. Chumsang S, Phatthong T and Sangmaneedet S. 2014. The potentialuses of
avermectin derivatives for anti-Trichinella spiralis in mice. The 15th Khon Kaen Veterinary
International Annual Conference (KVAC), 24-25 April 2014, Pullman Hotel, Khon Kaen,
Thailand.
5. Billeter SA, Colton L, Sangmaneedet S, Suksawat F, Evans BP and Kosoy MY. 2013.
Short Report: Molecular Detection and Identification of Bartonella Species in Rat Fleas from
Northeastern Thailand. Am. J. Trop. Med. Hyg., 89(3), 2013, pp. 462–465.
6. Suksawat F, Sangmaneedet S, Desquesnes M, Pinyopanuwat N, Chimnoi W,
Kamyingkird K, Jittapalapong S, 2012. Molecular detection of Trypanosoma evansi from
slaughtered cows in Khon Kaen province. The 37th International Conference on Veterinary
Science IICAB, APHIS, FAO Joint Symposiums “ASIA Web for World Food Security”,
Muangthong Thani Convention Halls, Bangkok, February 29th - March 2nd, 2012, p. 147.
7. Suksawat F, Sangmaneedet S, Inpankaew T, Chimnoi W, Pinyopanuwat N,
Jittapalapong S, 2012. The Prevalence and genotypes of Cryptosporidium spp. from water
buffaloes in Khon Kaen province. The 37th International Conference on Veterinary Science
IICAB, APHIS, FAO Joint Symposiums “ASIA Web for World Food Security”, Muangthong Thani
Convention Halls, Bangkok, February 29th - March 2nd, 2012, p. 146.
8. Sangmaneedet S, Pata P, Phookrongta N and Duangprathum K, 2012. Rapid frozen
oocyst against caecal coccidiosis in broilers. The 37th International Conference on Veterinary
Science IICAB, APHIS, FAO Joint Symposiums “ASIA Web for World Food Security”,
Muangthong Thani Convention Halls, Bangkok, February 29th - March 2nd, 2012.
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15. นางสาวสุณีรัตน เอี่ยมละมัย
ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy
Ruminant Reproduction
2534
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร (F.R.V.C.S.) Theriogenology
2530
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2528
ผลงานทางวิชาการ
1. Suvaluk Seesupa,Kwankate Kanistanon, Rittichai Pilachai ม Suneerat Aiumlamai.
2016. Prevalence of subclinical laminitis and its effects on reproductive
performance in lactating cows in Thailand. Thai J Vet Med, 2016 46(1): 109-117
2. Theerakul, Suneerat Aiumlamai, Kwankate Kanistanon, Chaidate Inchaisri, Jaruwan
Kampa. 2016. Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) infection in dairy cattle herds in
northeast Thailand. Tropical Animal Health and Production 2016
3. Aiumlamai, S. 2016. Clinical Problems in Thai Dairy Farms. Thai J Vet Med Suppl.,46
:71-72
4. Pha-obnga N, Aiumlamai S, Wachirapakorn C. 2016. Nutritive value and effect of
different levels of rubber seed kernel in total mixed ration on digestibility using in
vitro gas production technique. KKU Res J. 20(3): 51-62.
5. Navanukraw, C., Khanthusaeng, V., Kraisoon A., Duangkamon, Jarassaeng, C.,
Aiumlamai, S. 2015. Synchronization of ovulation with human chrrionic
gonadotropin I lactating dairy cows with ovarian cysts during heat stress. Tropical
Animal Health and Production. DOI 10, 1007/s11250-015-0813-8 published online
12 April 2015
6. สุวลักษณ ศรีสุภา, สุณีรัตน เอี่ยมละมัย. ภาวะกีบอักเสบจากความเปนกรดในกระเพาะหมัก:
ผลกระทบตอผลผลิตน้ํานมและระบบสืบพันธุในโคนม: บทความทบทวนวรรณกรรม. วารสาร
สัตวแพทยศาสตร มข. 25(2): 171-196
7. นวรัตน ผอบงา, สุณีรัตน เอี่ยมละมัย. เนื้อในเมล็ดยางพารา: วัตถุดิบทางเลือกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสืบพันธุในโคนม: บทความทบทวนวรรณกรรม. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข.
25(2): 151-170
8. R. Pilachai, J.Th. Schonewille, C. Thamrongyoswittayakul, S. Aiumlamai, C.
Wachirapakorn, H. Everts, B. Vlaeminck, G. Doekes, W. H. Hendriks. 2014. Hydrate
sodium calcium aluminosilicate does not reduce rumen lipopolysacharide
concentration in cows. Animal Feed Science and Technology. 191: 111-115.
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9. Khampasong Ninnasopha, Saksiri Sirisatien, Niran Junkoup, Suvaluk Seesupa,Suneerat
Aiumlamai*. 2014. Comparison of progesterone implant and GnRH administration
after insemination on pregnancy rate in dairy cows exposed to summer heat stress
in Thailand. KKU.vet J. 24(1): 57-66.
10. Pilachai R, Schonewille J, Thamrongyoswittayakul C, Aiumlamai S, Wachirapakorn C,
Everts H, Hendriks W. 2013. Diet factors and subclinical laminitis score in lactating
cows of smallholder dairy farms in Thailand. Livestock Science. 155(2-3): 197-204.
11. Moonmanee T, Navanukraw C, Uriyapongson S, Kraisoon A, Aiumlamai S,
Guntaprom S, Rittirod T, Borowicz P, Redmer D. 2013. Relationships among
vasculature, mitotic activity, and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) in bovine
antral follicles of the first follicular wave. 2013. Domestic Animal Endocrinology.
45(1): 11-21
12. Sukteab, P., Aiumlamai, S., Wachchirapakorn, C.2013. Effects of crude protein in feed
and serum urea nitrogen on reproductive performance and milk production in dairy
cows in small holder dairy farms. KKU Vet J. 23 (1) : 87-97
13. Nam, N.H., Chanlun, A., Kanistanon, K. and Aiumlamai, S*. 2012. Seroprevalenceof
Neospora caninum in swamp buffaloes and beef cattle in the North-east of
Thailand. Thai J Vet Med. 42(2): 213-218.
14. Pilachai R, Schonewille J, Thamrongyoswittayakul C, Aiumlamai S, Wachirapakorn C,
Everts H, Hendriks W. 2012. Starch source in high concentrate rations does not
affect rumen pH, histamine and lipopolysaccharide concentrations in dairy cows
Livestock Science . 150(1-3): 135-142
15. Pilachai R, Schonewille J, Thamrongyoswittayakul C, Aiumlamai S, Wachirapakorn C,
Everts H, Hendriks W, 2012. The effects of high levels of rumen degradable protein
on rumen pH and histamine concentrations in dairy cows. Journal of Animal
Physiology and Animal Nutrition. 96(2): 206-213
16. Jarassaeng C, Aiumlamai S, Wachirapakorn C, Techakumphu M, Noordhuizen J,
Beynen A, Suadsong S, 2012 Risk Factors of Subclinical Mastitis in Small Holder Dairy
Cows in Khon Kaen Province. Thai J Vet Med . 42(2): 143-151
17. Navanukraw, C. Moomanee, T., Aiumlamai, S., Jarukamjoin, K., Thammasiri, J and
Redmer, D. 2012. Quantitative vascularity of preovulatory follicle in Bos Indicus
using Factor VIII immunolocalization. Animal Science Journal. (ID ASJ 2012-0012)
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16. นางสิริขจร ตังควัฒนา
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
ชีวเวชศาสตร
2551
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
พยาธิชีววิ่ทยา
2545
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2536
ผลงานทางวิชาการ
1. L’vova MN, Tangkawattana S, Balthaisong S, Katokhin AV, Mordvinov VA, Sripa B. 2012.
Comparative histopathology of Opisthorchis felineus and Opisthorchis viverrini in a
hamster model: An implication of high pathogenicity of the European liver fluke.
Parasitol Int. 61:167-172.
2. Aunpromma S, Tangkawattana P, Papirom P, Kanjampa P, Tesana S, Sripa B,
Tangkawattana S. 2012. High prevalence of Opisthorchis viverrini infection in reservoir
hosts in four districts of Khon Kaen Province, an opisthorchiasis endemic area of
Thailand. Parasitol Int. 61: 60-64.
3. Nam N H, Sukon P, Tangkawattana S, Sutthiprapaporn P, Rattana-arpha P, Kampa N.
2014. Stimulatory Effects of Low Intensity Laser Therapy on the Healing of Rabbit
Tibial Defects. Thai J Vet Med. 44(4): 487-495.
4. Sripa B, Tangkawattana S, Laha T, Kaewkes S, Mallory FF, Smith JF, Wilcox BA. 2015.
Toward integrated opisthorchiasis control in northeast Thailand: the Lawa project.
Acta Trop. 141(Pt B):361-7.
5. Rungsipipat A, Sitthicharoenchai P, Marlow P, Prutthithaworn P, Tangkawattana S. 2016.
Expression of metallothionein protein relating to proliferative cell index in malignant
feline mammary tumors using high throughput tissue microarray technique. Comp Clin
Pathol. 25(2): 449-57. (online since 27 Nov 2015).
6. Siri Teimoori S, Arimatsu Y, Laha T, Kaewkes S, Sereerak P, Tangkawattana S, Brindley
PJ, Sripa B. 2015. Immunodiagnosis of opisthorchiasis using parasite cathepsin F.
Parasitol Res. 114(12):4571-8
7. Hanpanich P, Laha T, Sripa B, Mairiang E, Sereerak P, Upontain S, Tangkawattana P,
Brindley PJ, Tangkawattana S. 2016. Decreased risk of Cholangiocarcinogenesis
following repeated cycles of Opisthorchis viverrini Infection-Praziquantel treatment:
Magnetic resonance imaging (MRI) and histopathological study in a hamster model.
Parasitol Int. Apr 30. pii: S1383-5769(16)30101-5. doi: 10.1016/j.parint.2016.04.012.
8. Setthawongsin C, Techangamsuwan S, Tangkawattana S, Rungsipipat A. 2016. Cellbased polymerase chain reaction for canine transmissible venereal tumor (CTVT)
diagnosis. J Vet Med Sci. Apr 14. [Epub ahead of print]
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9. Sirivisoot S, Techangamsuwan S, Tangkawattana S, Rungsipipat A. 2016. Application of
Immunophenotyping and Heteroduplex Polymerase Chain Reaction (hPARR) for
Diagnosis of Canine Lymphomas. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(6):2909-16.17(6):
2909-2-16.
10. Teimoori S, Arimatsu Y, Laha T, Kaewkes S, Sereerak P, Sripa M, Tangkawattana S,
Brindley PJ, Sripa B. 2016. Chicken IgY-based coproantigen capture ELISA for diagnosis
of human opisthorchiasis. Parasitol Int. Apr 29. pii: S1383-5769(16)30093-9. doi:
10.1016/j.parint.2015.10.011. [Epub ahead of print] PMID: 27140305
11. Sophita Thongsen, Sirikajorn Tangkawattana, Banchob Sripa, Paul J. Brindley and
Thewarach Laha. Efficacy of praziquantel for treatment of repeat infection of
Opisthorchis viverrini in hamster. Suranaree J. Sci. Technol. 2016;23(1):17-24.
12. Sereerak P, Upontain S, Tangkawattana P, Mallory FF, Sripa B, Tangkawattana S.
Efficacious and safe dose of praziquantel for the successful treatment of feline
reservoir hosts with opisthorchiasis.Parasitol Int. 2016 Aug 26. pii: S1383-5769(16)302951. doi: 10.1016/j.parint.2016.08.005. [Epub ahead of print] PMID: 27576001
13. Sripa B, Tangkawattana S, Sangnikul T. The Lawa model: A sustainable, integrated
opisthorchiasis control program using the EcoHealth approach in the Lawa Lake region
of Thailand. Parasitol Int. 2016 Nov 24. pii: S1383-5769(16)30503-7. doi:
10.1016/j.parint.2016.11.013. [Epub ahead of print] PMID: 27890720
14. Suwannatrai K, Suwannatrai A, Tabsripair P, Welbat JU, Tangkawattana S, Cantacessi C,
Mulvenna J, Tesana S, Loukas A, Sotillo J. Differential Protein Expression in the
Hemolymph of Bithynia siamensis goniomphalos Infected with Opisthorchis viverrini.
PLoS Negl Trop Dis. 2016 Nov 28;10(11):e0005104. doi: 10.1371/journal.pntd.0005104.
17. นางจารุวรรณ คําพา
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก Doctor of Veterinary
Ruminant Medicine
2549
Medicine
ปริญญาโท
Master of Science
Ruminant Medicine
2545
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2539
ผลงานทางวิชาการ
1. Piumsakul C, Tangkawattana S, Aiumlamai S, Nopwinyuwong S and Kampa J
(2012). Relevant evidence for the diagnosis of atypical pestivirus infection in a calf. The
37thInternational Conference on Veterinary Science, Bangkok, Thailand.
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2. Nilnont T, Poopuak A, Piamsakun C, Aiumlamai S, Kanistanon K and Kampa J
(2012). Epidemiology of bovine viral diarrhea virus infection in dairy farms in northeastern
Thailand. The 37th International Conference on Veterinary Science, Bangkok, Thailand.
3. Piamsakun C, Tangkawattana S, Nopwinyoowong S, Suwannachote N, Chanlun S,
Papirom P and Kampa J (2012). Pathological study in a persistently atypical pestivirus
infected calf. Graduate Research Conference 2012, Khon Kaen, Thailand.
4. Wetchapan T, Promsut W, Chanapea W, Aiumlamai S and Kampa J (2012). Bulk
tank milk investigation of BVDV infection in an extensive dairy population. The 13th KVAC
International Conference on Transboundary Diseases: Impact on ASEAN One Health, Khon
Kaen, Thailand.
5. Nilnont T, Aiumlamai S., Kanistanont K, Inchaisri C. and Kampa J (2016). Bovine
viral diarrhea virus (BVDV) infection in dairy cattle herds in northeast Thailand. Tropical Animal
Health and Production: 48, 1201-1208. (Link full text
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11250-016-1075-9 )
18. นางราณี ซิงห
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน:ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
Chemical and Biological Sciences 2555
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เภสัชวิทยา
2543
ปริญญาโท Master of Veterinary Studies Laboratory
2547
ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2536
ผลงานทางวิชาการ
ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
1. ราณี ซิงห. 2559. ยาตานการอักเสบทางสัตวแพทย. ขอนแกน.คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
2. ราณี ซิงห. 2559. เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย. ขอนแกน. คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ผลงานวิจัยยอนหลัง
1. NicholasFrank, Pilar Hermida, Alfredo Sanchez-Londoño, Ranee Singh, Carlos M.
Gradil, Cassandra K. Uricchio. Blood glucose and insulin concentrations following
octreotide administration in horses with insulin dysregulation. (Submitted to
Journal of Veterinary Internal Medicine. Dec 2016).
2. Ranee Singh,PatchareewanPannangpetch. Roselle (Hibiscus sabdariffa)
CalyceEthanolic Extract Decreases InsulinResistance in High Carbohydrate Diet
Fed Cats. (Submitted to KKU research Journal. Nov 2015)
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3. Singh, R.; Reid, and Fairlie, D.P. Molecular Pharmacology ofHuman C3a
ReceptorModulators.In Proceedings of ASCEPT-MPGPCR2016, Melbourne,
Australia. 2016 (poster presentation).
4. R. Singh, Robert C. Reid, Mei-Kwan Yau, Johan K. Hamidon, Junxian Lim,David P.
Fairlie. Potent complement C3a receptor agonists derived from oxazole amino
acids: Structure activity relationships. Bioorganic & Medicinal chemistry
letters. 2015. 25(Dec): 5604-5608.
5. R. Singh, JS Rand, M Coradini, JM Morton. Effect of acarbose on postprandial
blood glucose concentrations in cats fed low and high-carbohydrate
dietsJournal of Feline Medicine and Surgery. 2015. 17(10): 848-857.
6. Singh, R.; Reid, and Fairlie, D.P. Potent Non-peptide agonists for human C3a
receptors.In Proceedings of ASCEPT-MPGPCR2014, Melbourne, Australia.2014
(poster presentation).
7. Robert C. Reid, Mei-Kwan Yau, Ranee Singh, Johan K. Hamidon, Junxian
Lim,Martin J. Stoermer, David P. Fairlie. Potent heterocyclic ligands for human
C3a Receptor. Journal of Medicinal Chemistry. 2014 (September). 57: 84598470.
8. Robert C. Reid, Mei-Kwan Yau, Ranee Singh, Junxian Lim, David P. Fairlie.
Stereoelectronic Factors Dictate Conformation and Function of Heterocyclic
Amides. Journal of the American Chemical Society. 2014. (August). 136:
11914-11917.
9. Singh, R. Effect of Thunbergialaurifolia Linn. Extract in hyperglycemic cats. In
Proceedings of the 20th VPAT Regional Veterinary Congress. Bangkok, May 2014.
(Oral and Poster Presentation).
10. Singh, R. Effect and Concentration of Roselle (Hibiscus sabdariffa)calyces extract
on blood glucose, insulin, triglyceride and cholesterol levels in induced
hyperglycemic cats (abstract). In Proceedings of the 15thKhonKaen Veterinary
Annual International Conference: “Sustainable development on One
Health”. KhonKaen, Thailand, April 2014. (Oral Presentation).
11. Robert C. Reid, Mei-Kwan Yau, Ranee Singh, Johan K. Hamidon, Anthony N.
Reed, Peifei Chu, Jacky Y. Suen, Martin J. Stoermer, Jade S. Blakeney, Junxian
Lim, David P. Fairlie. Downsizing a Human Inflammatory Protein to a Small
Molecule with Equipotent Functions. Nature Communications, Nov., 2013.
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19. นางสาวขวัญเกศ กนิษฐานนท
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
Veterinary Epidemiology
2544
ปริญญาโท
Master of Science
Veterinary Epidemiology
2540
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2536
ผลงานทางวิชาการ
1. อุดม เจือจันทร ขวัญเกศ กนิษฐานนท จารุวรรณ คําพา อังคณา ฉายประเสริฐ. อณูระบาดวิทยาของเชื้อ
วัณโรคในฟารมกระบือปลัก ในภูมิภาคอีสานใตของประเทศไทย ดวยเทคนิค Spoligotyping. วารสาร
สัตวแพทยศาสตร มข. 2559. 26(1): 62-77.
2. บพิธปุยะติภัทรเจริญพันธเบญจมาสบุญศาสตรขวัญเกศกนิษฐานนทจารุวรรณคําพา.การตรวจสอบเชื้อ
เฮอรปสไวรัสในชางเอเชียจากตัวอยางอวัยวะและการกวาดงวง. เชียงใหมสัตวแพทยสาร. 2558;
13(3): 153-164.
3. T. Nilnont, S. Aiumlamai, K. Kanistanon, J. Kampa. Effect of Bovine Diarrhea Virus
Infection on Herd’s Fertility of Dairy Heifers in Northeastern Thailand. ตีพิมพบทคัดยอใน
Proceeding of the 15th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC).
หนา132. 24th-25th April 2014, Khon Kaen.
20. นางสาวสุปราณี จิตรเพียร
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
Veterinary Surgery
2558
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2542
ผลงานทางวิชาการ
1. Jitpean S, Holst BS, Emanuelson U, Höglund OV, Pettersson A, Alneryd-Bull C,
Hagman R (2014). Outcome of pyometra in female dogs and predictors of peritonitis
and prolonged postoperative hospitalization in surgically treated cases. BMC
Veterinary Research 10(1):6.
2. Jitpean S, Holst BS, Höglund OV, Pettersson A, Olsson U, Strage E, Södersten F,
Hagman R. (2014). Serum insulin-like growth factor-I, iron, C-reactive protein, and
serum amyloid A for prediction of outcome in dogs with pyometra. Theriogenology,
82(1):43-48.
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3. Jitpean S, Pettersson A, Höglund OV, Holst BS, Olsson U, Hagman R. (2014).
Increased concentrations of Serum amyloid A in dogs with sepsis caused by
pyometra. BMC Veterinary Research 10: p 9.
4. Jitpean S, Stridsberg M, Pettersson A, Höglund OV, Holst BS, Hagman R. (2015).
Decreased plasma Chromogranin A361-372 (Catestatin) but not Chromogranin A1738 (Vasostatin) in female dogs with bacterial uterine infection (pyometra). BMC
Veterinary Research 11(1): p 14
21. นายสมโภชน วีระกุล
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
Veterinary Medicine
2551
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2537
ผลงานทางวิชาการ
1. Tanapol Ampra, Nopporn Surdprakhon, Machima Polyeam, Sompoth Weerakhun and
Naruepon Kampa (2012). Study of gastro-intestinal transit time in rabbit using barium
sulphate International conference on transboundary disease: Impact on ASEAN One
health. 7-8June 201/, Khon Kaen (The13th KKU Veterinary Annual Conference 2012)
2. Patipant Punchupet, Sompoth Weerakhun, Peerapol Sukon, Patara Charoenpunt,
Marnoch Yindee (2012). Seroprevalence of Burkholderia pseudomallei in Asian
elephants in Thailand by indirect hemagglutination test. KKU Vet J. 22: July-December
2012.
3. Rattikan Woralar, Pranee Juruwattanadilok, Prinya Charuwattanadilok, Prapan
Kanchampa, Sompoth Weerakhun (2012). Nasal flora of healthy rabbits and drugs
sensitivity. VPAT Regional Veterinary Congress 2012: Toward one health, one standard.
13-16 May 2012. IMPACT Muang Thong Thani.
4. Akkarapat Butsurin, Suthawadee Limaroon, Panjarat Watanawongwiboon, Ruttikan
Woralar, Jirawan Rungruengkolkit, Duangkhae Siriporn, Suweena Sangaroon, Sompoth
Weerakhun (2012). Diagnosis and treatment of rabbit gastrointestinal syndrome. VPAT
Regional Veterinary Congress 2012: Toward one health, one standard. 13-16 May 2012.
IMPACT Muang Thong Thani.
5. Duangkhae Siriporn, Suthawadee Limaroon, Suweena Sangaroon, Panjarat
Watanawongwiboon, Ruttikan Woralar, Akkarapat Butsurin, Yanisa Singhapong, Jirawan
Rungruengkolkit, Sompoth Weerakhun (2012). Using metoclopramide and cisapride in
rabbit gastrointestinal syndrome. VPAT Regional Veterinary Congress 2012: Toward one
health, one standard. 13-16 May 2012. IMPACT Muang Thong Thani.
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6. กรกฤต วิวัฒนเมธานนท, โชตินันท อังคฉัตรชัย, อรุณี ธนบริสุทธิกุล, สมโภชน วีระกุล, บงกช นพผล,
เรืองทอง กิจเจริญปญญา (2556). ความชุกของการติดเชื้อซัลโมเนลลาและความไวยาในงูเลี้ยงและงูปา
ในเขตภาคอีสาน. เอกสารสัมมนาทางวิชาการสัตวปาสวนสัตว ครั้งที่ 7 โรงแรมรามาดาพลาซาแมน้ํา
วันที่ 17-18 กันยายน 2556
7. จิรปภัส พลพณะนาวี, ปวีณ ศรีเรไร, อรวิภา สุริยศ, วันเสนห โตอนันต, สมโภชน วีระกุล, สมบูรณ แสง
มณีเดช (2556). การศึกษาความสัมพันธของชนิดปรสิตภายนอกของหนู ชนิดหนู กับการเกิดโรคสครัป
ไทฟสในจังหวัดขอนแกน. เอกสารสัมมนาทางวิชาการสัตวปาสวนสัตว ครั้งที่ 7 โรงแรมรามาดาพลาซา
แมน้ํา วันที่ 17-18 กันยายน 2556
8. Piyawat Saipan, Sompoth Weerakhun et al. (2013). Arsenic, Cadmium and Lead levels in
freshwater fish collected from paddle field ponds in the northeastern of Thailand. J.
Animal. Vet. Adv. 2013. 12(4): 425-457
9. Patthanun jitlerd , Areeya Korzem, Jariya Chaykaew, Akkarapat Butsurin , Peerapol
Sukon, Sompoth Weerakhun (2014). The retrospective study of age, sex, body weight
and body condition score in relation to dysbiosis in rabbits. VPAT Regional Veterinary
Congress 2014: IMPACT Muang Thong Thani.
10. Ponlakrit Charoenchanikran, Nuttawut Panpet, Danaipat Suksawat, Sompoth Weerakhun
(2014). Relation of age, sex, breed and weight to gastrointestinal syndromes in rabbits: a
retrospective. VPAT Regional Veterinary Congress 2014: IMPACT Muang Thong Thani.
11. Akkarapat Butsurin, Sompoth Weerakhun (2014). Relation of pain score to
gastrointestinal hypomotility syndrome grading in domestic rabbits (Oryctolagus
cuniculus): clinical prospective study. VPAT Regional Veterinary Congress 2014: IMPACT
Muang Thong Thani.
12. Borisuthpeth M., Kanbutra, P., Weerakhun, S., Wada, S., Hatai, K. 2014. In vitro antifungal
activity of Cassia fistula L. against selected pathogenic water molds. International
Journal of Phytomedicine. 6 (2); 13. บุณณดา ศิริพร และ สมโภชน วีระกุล. (2557). การศึกษาปจจัยเสี่ยง อาการทางคลินิก และ
ภาพรังสีวิทยาในโรคฟนของกระตายเลี้ยง. The 39thInternational Conference on
Veterinary Sciences (The 39th ICVS) วันที่ ๑๖ –๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถานที่ ศูนยประชุมอิม
แพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
22. นางสาวกชกร ดิเรกศิลป
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
Veterinary Medicine
ปริญญาโท
Master of Science
Veterinary Medicine
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
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ผลงานทางวิชาการ
1. Direksin, K., Kunchol, K., Kunchol, P., Sinhnart, J. and Nopwinyoowong, S. Direksin,
K., Kunchol, K., Kunchol, P., Sinhnart, J. and Nopwinyoowong, S. 2013. Hematology and
Serologic immune response to vaccination of nursery pigs feeding fresh Siamese Neem
leaves. The 14th KhonKaen Veterinary Annual International Conference. 7-8 June, 2013.
KhonKaen. pp.236.
2. Phommasichan, S., Direksin, K., Chatchawancholtheera, A. andSrisupa, S.
Phommasichan, S., Direksin, K., Chatchawancholtheera, A. andSrisupa, S. 2013. Comparison of
Humoral immune responses in pigs vaccinated intramuscularly and intradermally against Classical
swine fever. The 14th KhonKaen Veterinary Annual International Conference. 7-8 June, 2013.
KhonKaen. pp.240.
3. Direksin, K., Sirisombat, K., Khunsath, T. and Saman, U. Direksin, K., Sirisombat, K.,
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weaned pigs. The 14th KhonKaen Veterinary Annual International Conference. 7-8 June,
2013. KhonKaen. pp.238.
4. กชกร ดิเรกศิลป, มนตรา มานะกุล และ เทอดศักดิ์ คําเหม็งการเฝาระวังโรคไขหวัดนกสายพันธุ H5N1
ในสัตวปก ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป พ.ศ. 2554-2555 (Monitoring of bird flu subtype H5N1 in
poultry of the 3 northeastern provinces of Thailand in the years of 2011-2012). 2013.
5. กชกร ดิเรกศิลป, มนตรา มานะกุล และ เทอดศักดิ์ คําเหม็ง KHON KAEN AGR. J. 41 SUPPL. 1 :
(2013). แกนเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1 : (2556).
6. อารินี ชัชวาลชลธีระ กชกร ดิเรกศิลป นภดล สมผล จินดา หวังบุญสกุล ฉวี เย็นใจ นิสา
มุทุตานนท วนิดา เกียรติเจริญเสรี ขันน้ําทอง พูลนอย การเปรียบเทียบฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัด
หยาบClausenalansiumSkeels (มะไฟจีน)และ ClausenawallichiiOliv (เพี้ยฟาน) ในการตานเชื้อ
Staphylococcus aureusที่กอโรคเตานมอักเสบในโค. 2015.อารินี ชัชวาลชลธีระ กชกร ดิเรกศิลป นภดล สมผล
จินดา หวังบุญสกุล ฉวี เย็นใจนิสา มุทุตานนทวนิดา เกียรติเจริญเสรีขันน้ําทอง พูลนอย KK Vet Journal.
2015. Vol1 45-55.
7. Direksin K,Chatchawancholtheera A, Pachariyanon S. Direksin K,
Chatchawancholtheera A, Pachariyanon S. 2016. Serologic Profiles of Classical Swine Fever
Vaccinated Backyard Pig Farms in KhonKaen Province, Thailand Journal of Animal Research.
2016. Vol 6 (4): 559-562.
8. KochakornDireksin, SisavathPhommasichan, SuttisakNopwinyoowong.
KochakornDireksin,SisavathPhommasichan, SuttisakNopwinyoowong. 2016.On-farm trial of
modified live Classical swine fever vaccine induced neutralizing antibody titers: Comparison of
intradermal and intramuscular vaccination methods Journal of Applied Animal Science. 2016
Vol 9(2):19-30
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23. นายสาธร พรตระกูลพิพัฒน
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
Swine Diseases
2542
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2536
ผลงานทางวิชาการ
1. Chung Hoang, Porntrakulpipat Sarthorn and Supankong Sunsanee (2014):Antiviral
Activity of Tilmicosin on Highly Pathogenic PRRSV Isolated from North-Eastern Part of
Thailand during 2010. Graduate Research Conference 2014, March 28, 2014, Khon Kaen
University, Khon Kaen, Thailand
2. S. Porntrakulpipat, J.Jiwakanon, T.C.Nutravong, S.Angkititrakul (2014): PRRS
viurs/Streptococcus suis co-infection in nursery pig which have unstable status of PRRS
from farm in North-Eastern part of Thailand. In: International Meeting on Emerging
Diseases and Surveillance during October 31 to November 3, 2014, at Vienna, Austria.
3. Wuttisak Kunu and Sarthorn Pomtrakulpipat (2015): Oral CSF Vaccine Using Bread as the
Bait in Wean Pigs, The 16th KKU Veterinary International Annual Conference from 23-24
July 2015, Centara Hotel, Khon Kaen, Thailand.
4. Juthathip Jangjaras, Sasimon Piyapong, Kannawee Swangneat and Sarthorn Porntrakulpipat
(2015): Comparative study of using metal amino acid chelates and metal methionine
complexes on culling rate of sows. The 7th Asian Pig Veterinary Society Congress, from 25 to
27 October, 2015 at Sofitel Philippine Plaza, Manila, Philippines.

5. Sarthorn Porntrakulpipat, Sunsanee Supunkong, Vannaphone Putthana, Sisavath
Phommasichan, Sithong Phiphakhavong, Saksit Tipayatorn, Komvut Thammasar, Klaas
Dietze and Klaus Depner (2016): Potential of Oral Vaccination against Classical Swine
Fever in Backyard Pigs in Thailand and Laos PDR, Pak Vet J, 2016, 36(1): 103-105
6. Sarthorn Porntrakulpipat, Yaowapa Tuangtananan, Sutisa Choosing, Nontawit Yochai,
Pittaya Papirom, Jatesada Jiwakanon, Peerapol Sukon, Wilairat Chumsing, Orawan
Boodde and Worawidh Wajjwalku (2016): Mannan oligosaccharide supplementation
during gestation can enhance porcine reproductive and respiratory syndrome virus
(PRRS)-specific antibody levels of sows and their piglets. Pakistan Veterinary Journal
36(1): 106-108.
7. Sunsanee Supunkong and Sarthorn Porntrakulpipat (2016): Antiviral Activity of Tilmicosin
against Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (HP-PRRS)
isolated during 2009 to 2015. In: 24th International Pig Veterinary Society Congress (IPVS
2016) and 8th European Symposium of Porcine Health Mangement (ESPHEM 2016) from
07 to 10 June 2016 at Dublin, Ireland.
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24. นายคณิต ชูคันหอม
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
Veterinary Medicine
2547
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2535
ผลงานทางวิชาการ
1. Amwele H, Papirom P, Chukanhom K, William B, Fredrick H, Petkam R. 2015. Acute and
subchronic toxicity of metal complex azo acid dye and anionic surfactant oil on fish
Oreochromisniloticus. Journal of Environmental Biology, Volume 36 Issue 1, 199-205.
2. วันเสนหโตอนันตสมโภชนวีระกุลคณิตชูคันหอมพีระพลสุขอวน และปยะวัฒนสายพันธุ. 2557. ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความชุกทางซีรัมวิทยาของการติดเชื้อOrientiatsutsuamushiของหนูในจังหวัด
ขอนแกน. วารสารสัตวแพทยศาสตรมข. 24(2), 188-200.
3. Preeyada S, Chaijaroen S, Chukanhom K, 2012.Design and development of web-based
learning environment model for home school. European Journal of Social
Sciences. 30(1) , 136-145.
25. นายธวัชชัย โพธิ์เฮือง
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ป
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
อายุรศาสตรสัตวแพทย
2553
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อายุรศาสตรสัตวปก
2549
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
2544
ผลงานทางวิชาการ
1) Tawatchai Pohuang and Jiroj Sasipreeyajan. 2012. The Pathogenesis of a New Variant
Genotype and QX-like Infectious Bronchitis Virus Isolated from Chickens in Thailand.
Thai J. Vet. Med. 42(1): 51-57. (impact factor 0.194)
2) Jiroj Sasipreeyajan, Tawatchai Pohuang and Nida Sirikobkul.2012.Efficacy of different
vaccination programs against Thai QX-like infectious bronchitis virus. Thai J. Vet. Med.
42(1): 73-79. (impact factor 0.194)
3) Jiroj Sasipreeyajan, Tawatchai Pohuang and Nida Sirikobkul.2012.Efficacy of different
vaccination programs against Newcastle Disease Virus Challenge in Broiler Chickens. Thai
J. Vet. Med. 42(4): 431-437. (impact factor 0.194)
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4) Tawatchai Pohuang, Jiroj Sasipreeyajanand Nida Sirikobkul.2013.Efficacy of different
vaccination programs against Velogenic Newcastle Disease Virus Challenge in 28-day-old
Broiler Chickens. Thai J. Vet. Med. 43(3): 391-396. (impact factor 0.148)
5) Tawatchai Pohuang, Niwat Chansiripornchai, Achara Tawatsin and Jiroj Sasipreeyajan.
2014. The effectiveness of vaccination with two live infectious bronchitis vaccine strains
against QX-like infectious bronchitis virus isolated in Thailand. Thai J. Vet. Med. 44(2):
179-185. (impact factor 0.148)
6) Thet Naing AyeNaruepon Kampa Kingkarn Sarachu Kanlaya Chuachan and Tawatchai
Pohuang. 2014. The Efficacy on Inactivation of Newcastle Disease Virus by Using
Different Types of Commercially Available Detergents. KKU Vet J. 24(1): 31-42.
7) ธวัชชัย โพธิ์เฮืองสุชีวา จันทรหนูสุวิทย โชตินันท 2558 ลักษณะทางโมเลกุลของยีนเอสวันของเชื้อไวรัส
หลอดลมอักเสบติดตอชนิดที่ทําใหเกิดรอยโรคที่ไตซึ่งเพาะแยกเชื้อไดจากการระบาดในจังหวัดเชียงใหม
ของประเทศไทย เชียงใหมสัตวแพทยสาร 13(2): 81-91
8) Tawatchai Pohuang and Jiroj Sasipreeyajan. 2015. Efficacy of Live H120 Strain against
Variant Genotype Infectious Bronchitis Virus Isolated in Thailand in Broiler Chickens. Thai
J. Vet. Med. 45(3): 411-418. (impact factor 0.159)
9) Tawatchai Pohuang, Sarawut Tanasatian and Jiroj Sasipreeyajan. 2016. Efficacy of
different vaccination programs of live 4/91 Strain against Thai QX-like infectious
bronchitis virus in broiler chickens. Thai J. Vet. Med. 46(3): 419-425. (impact factor 0.159)
26. นายปยวัฒน สายพันธุ
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํางาน: ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
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ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สัตวแพทยสาธารณสุข
2551
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สัตวแพทยสาธารณสุข
2545
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร
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ผลงานทางวิชาการ
1. Wongtangtintan S., Saipan P., Tengjaroenkul U., Suthimun S and Tengjaroenkul B.
2014. Effect of heat treatment on efficacy of Thai bentonite for adsorption of
aflatoxin B1 in vitro. Livestock Research for Rural Development 26(1)
http://www.lrrd.org/lrrd26/1/teng26010.htm.
2. Ngorpork, S., Tengjaroenkul, B., Soikum, C., Weerakul, S., Saipan, P. 2013. Arsenic,
cadmium and lead levels in freshwater fish collected from paddy field ponds in the
Northeastern of Thailand. Journal of Animal and Veterinary Advances. 12 (4):452457.
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3. Tengjaroenkul, B., Tengjaroenkul, U., Pumipuntu, N., Pimpukdee, K., Wongtangtintan,
S., Saipan, P. 2013. An in vitro comparative study of aflatoxin B1 adsorption by Thai
clay and commercial toxin binders. Thai Journal of Veterinary Medicine 43 (4):491495.
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ภาคผนวกที่ 4

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

เพื่ อให การศึ กษาในระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาเป นไปอย างถูกต องตามมาตรฐานวิชาการ มี คุ ณภาพสู ง มี ประสิ ทธิภาพ และ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 ประกอบกับมติ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 จึงวางระเบียบไว ดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559”
ขอ 2 ระเบี ยบนี้ให ใชสํ าหรับ หลัก สูตรระดับ บั ณ ฑิ ต ศึกษาของมหาวิท ยาลั ยขอนแก นทุ กหลักสูตรตั้งแต ป
การศึกษา 2559 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
บรรดาข อบั งคั บ ระเบี ยบ คํ าสั่ ง หรือประกาศอื่ นใดของมหาวิ ทยาลั ยหรือคณะที่ ขัดหรือแย งกั บระเบี ยบนี้ ให ใช
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
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“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความวา

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ในกรณี ที่ มิไดกําหนดหลัก การและการปฏิบั ติไวในระเบี ยบนี้ หรือในกรณี ที่ มีป ญ หาเกี่ยวกั บการปฏิบั ติตาม
ระเบี ยบนี้ ใหคณะกรรมการประจําบั ณฑิ ตวิทยาลัยพิ จารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี และให อธิการบดีมี อํานาจ
วินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สิ้นสุด
ทั้ ง นี้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย หรื อ ตี ค วามให ยึ ด ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สวนคณะและสาขาวิชามีหนาที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวของ
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวม เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวของกับหลายคณะโดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 ระบบการศึ กษาเป นแบบสะสมหน วยกิ ตใช ระบบทวิ ภาค โดยหนึ่ งป การศึ กษาแบ งออกเป นสองภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคการศึกษาพิเศษอาจจัดไดตาม
ความจําเปนของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออื่นๆ ก็ได โดยใหถือแนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
ระบบจตุรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
ขอ 8 การคิดหนวยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใช เวลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายป ญ หา ไม น อ ยกว า 15 ชั่ ว โมงต อ ภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
รายวิช าการฝก งานหรือ การฝก ภาคสนาม ที ่ใ ชเ วลาฝก ไมน อ ยกวา 45 ชั ่ว โมงตอ ภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
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รายวิชาการศึกษาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิต
8.2 ระบบไตรภาค
1 หน วยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค
8.3 ระบบจตุรภาค
1 หน วยกิต ระบบจตุ รภาค เที ยบไดกับ 10/15 หน วยกิ ต ระบบทวิภาค หรือ 2 หน วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิต ระบบจตุรภาค
ขอ 9 การจัดแผนการศึกษา แบงเปน ๓ 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 โครงสร างของหลั กสู ตรระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาให เป นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง 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
คณะหรือสาขาวิชาอาจดําเนินการจัดทําหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่นในลักษณะรวมแบบหลายปริญญา
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตร ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังนี้
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา
14.2 ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา
14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูที่
สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 6 ปการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบ
อื่น 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
สํ าหรับอาจารย ประจํ าที่ มหาวิ ทยาลั ยรั บเข าใหม ตั้ งแต ระเบี ยบนี้ เริ่ มบั งคั บใช ต องมี คะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
16.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว
16.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร 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 การ
ใหคําแนะนําและควบคุ มดูแล รวมทั้ งการประเมิน ความกาวหน าและการสอบวิทยานิ พ นธหรือการศึกษาอิสระของ
นักศึกษา
16.8 อาจารยที่ปรึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่คณะแตงตั้ง เพื่อใหทําหนาที่รวมกับอาจารยที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมทั้งชวยเหลือใหคําแนะนํา
และควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.9 อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับการแตงตั้งให
ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษารวม หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธโดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในหนาที่นั้นๆ
16.10 อาจารยผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดในหนาที่น้ันๆ แตเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ข อ 17 คุ ณ สมบั ติ อาจารย ประจํ าหลั กสู ตร อาจารย ผู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร อาจารย ผู สอน อาจารย ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารย
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พิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
ขอ 18 ภาระงานของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการศึ ก ษาอิ ส ระ ให เ ป 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 ใหมีคณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึกษาประจําคณะ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลคุณ ภาพและการบริหาร
จัด การหลั กสู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษาทุ ก หลักสู ตรในองค รวมของคณะนั้น ๆ องคป ระกอบและอํ านาจหน าที่ ข อง
คณะกรรมการดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด
หมวดที่ 5
การรับเขาศึกษา

ขอ 21 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู เข า ศึ ก ษาต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท า ตามที่ ห ลั กสู ต รกํ า หนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
21.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่
หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตหรือ
เทียบเทาตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
21.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีพื้นความรู
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ 22 การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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ขอ 23 การรับเขาศึกษา
การรับบุคคลใดเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหออกเปนประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
23.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผู
กําหนดเงื่อนไข วิธีการและจํานวนนั กศึกษาที่จะรับในแต ละสาขาวิชา และไดรับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
23.2 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษา
เปนกรณีพิเศษได ทั้งนี้ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ
23.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพื้นความรูไมต่ํากวา
ปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามขอ 21 เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได ทั้งนี้ตอง
ผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ
23.4 ในกรณีที่ผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต
แลวแตกรณี การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบู รณ เมื่อผูสมั ครสงหลั กฐานการสํ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่
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 การดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวมเรียนให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ 6
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ขอ 26 การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน
26.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit)
26.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
26.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ
นั กศึ กษาในหลั กสู ตรที่ จั ดแผนการศึ กษาแบบเต็ มเวลาต องลงทะเบี ยนวิ ชาเรี ยนไม น อยกว า
9 หนวยกิต และไมมากกวา 15 หนวยกิต
นั กศึ กษาในหลั กสู ตรที่ จั ดแผนการศึ กษาแบบไม เต็ มเวลาต องลงทะเบี ยนวิ ชาเรี ยนไม น อยกว า
3 หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต
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นักศึกษาในหลักสู ตรปริญญามหาบั ณฑิ ต แผน ก แบบ ก 1 ที่เขาศึ กษาในภาคเรียนที่ หนึ่ งและ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจไดรับการ
ยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ทั้งนี้ตองตอทะเบียนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กําหนด
26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
26.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาที่กําหนดในขอ 26.2 และ 26.3 จะกระทําไดใน
กรณีที่จํานวนหนวยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาที่กําหนดไวขางตน และจําเปนตองสําเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และไดผลการ
เรียนตั้งแตระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได
ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 จะ
สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดคาคะแนนในวิชาทีเ่ คยลงทะเบียนและไดผลการเรียนต่ํากวาระดับคะแนน A ได
26.6 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่
ลาพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
26.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชาที่
เทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ
ขอ 27 เกณฑการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 28 การโอนหน วยกิ ตและค าคะแนนของรายวิ ชาที่ ได ศึ กษามาแล วทั้ งจากสถาบั นการศึ กษาอื่ น และจาก
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 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากที่ ไดลงทะเบี ยนเรียนแลวอยางน อย 1 ภาคการศึกษา และได ศึกษา
มาแลวไมเกิน 3 ป โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได
การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 30 การเปลี่ยนระดับการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวา หรือ
ในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ํากวาได
ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

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
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หรือการสอบปากเปลา หรือการสอบทั้งสองแบบขางตน สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบดวยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรูซึ่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้ง
31.3 การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวยการตรวจอานและประเมิน
คุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดย
ใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ
31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน

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

และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อประเมินวานักศึกษามีความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ และเปนผูมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติ
เคาโครงวิทยานิพนธ ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณ ฑิต
แบบ 1 และ แบบ 2 ตองสอบผาน โดยมีหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติดังนี้
31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา หรือทั้ง
สองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
31.5.2 ใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง
ในกรณีที่จําเปนอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได คณะกรรมการสอบวัด
คุ ณ สมบั ติ ประกอบด วยกรรมการไม น อยกว า 4 คน โดยอาจจะมี กรรมการซึ่ งเป นบุ คคลภายนอกมหาวิ ทยาลั ยรวมด วย
ไมเกิน 2 คน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อใหคณบดีที่หลักสูตรสังกัดเปนผูแตงตั้ง
31.5.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ
(1) นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแตภาคการศึกษาแรก เปนตนไป

(2) นั กศึกษาหลั กสูตรปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ที่ มีความประสงคจะขอเปลี่ยนระดั บ
การศึ กษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิช าเดี ยวกัน กับ หลั กสูตรปริญ ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต ที่ได ลงทะเบี ยนเรียนรายวิช าที่
ประเมินผลเปน A B+ B C+ C D+ D F มาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดทายกอน
การสอบวั ดคุ ณสมบั ติ ไม ต่ํ า 3.5 หรื อนั กศึ กษาหลั กสู ตรปริ ญญามหาบั ณฑิ ต แผน ก แบบ ก 1 ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ ทํ า
วิ ท ยานิ พ นธ อั น มี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาเป น วิ ท ยานิ พ นธ ในระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ได ทั้ ง นี้ โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด
31.5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ใหเปนสัญลักษณ S หมายถึง สอบผาน
หรือ U หมายถึง สอบไมผาน ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบตอคณะ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการและบัณฑิต
วิทยาลัย 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
วิ ท ยานิ พ นธ นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบวั ด คุ ณ สมบั ติ ค รั้ งที่ ส องแล ว ไม ผ า น จะพ น สภาพการเป น นั กศึ ก ษาตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ขอ 55.8 เวนแตไดรับอนุมัติใหเปลี่ยน
ระดับการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
31.5.7 นักศึกษาตามขอ 31.5.3 (2) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแลวไมผาน
จะยังคงมีสภาพเปนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตอไป
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31.6 การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป โดยเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 32 การสอบประมวลความรู การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ และการประเมิ น ความรู ค วามสามารถทาง
ภาษาตางประเทศ ตามขอ 31.2, 31.5, 31.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ขอ 33 การลงโทษนักศึกษาที่ทําการทุ จริตทางวิชาการให ดําเนิ นการตามขอบังคั บมหาวิทยาลัย วาดวยวินั ย
นักศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณา
โทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทําทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือขอบังคับและประกาศที่ปรับปรุงใหม
ขอ 34 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ยกเวนรายวิชาวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระ 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 และ
แจงใหนักศึกษาทราบภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการประเมินและการแก
สัญลักษณ I ใหดําเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น จะเปลี่ยน
สัญ ลั ก ษณ เป น F เวน แต ในกรณี ที่ จํ าเป น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะที่รายวิชานั้ นสังกัด และใหคณบดีที่ รายวิชานั้ นสังกัดมี อํานาจอนุมั ติให
ขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบลวงหนา
S
ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
โดยไมนับหนวยกิต (Audit)
U
ผลการศึกษายังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
โดยไมนับหนวยกิต
W
ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนหรือใชใน
กรณี ที่ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณี ที่ นักศึกษาถูกสั่งพั ก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น
ขอ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนดังนี้
S (Satisfactory)
หมายความวา สอบผาน
U (Unsatisfactory)
หมายความวา สอบไมผาน
การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกิน ๒ ครั้ง ในแตละหลักสูตร
สําหรับการสอบภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนครั้งที่สอบ
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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 หลักเกณฑอื่นๆ
ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 40 การเสนออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ
40.1 ปริญญาโทตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 1 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ
40.2 ปริญญาเอกตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 2 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ
ขอ 41 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหมีอาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยที่ปรึกษา
รวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณี 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
หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมินความกาวหนา
ในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระที่ไดรับ
การประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่
ลงทะเบี ยน (หากผลการประเมินพบวาไม มีความกาวหนา จํานวนหน วยกิตที่ ไดในภาคการศึ กษานั้ นๆ ให มีคาเปน S
เทากับ 0 (ศูนย))
ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ และ
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
42.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผล
ความกาวหนาเปน S เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูนั้นไดรับ
การพิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
หรืออื่นๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอคณบดีเพื่อหาขอยุติ
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ขอ 43 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได รับ อนุ มั ติ ให เปลี่ ย นหั ว ข อวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อการศึ ก ษาอิ ส ระ ซึ่ งมี ผ ลต อการ
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 ทั้งนี้ใหนับ
จํานวนหน วยกิต ดังกลาว เป น จํานวนหน วยกิ ตที่ ผานได สัญ ลักษณ S ซึ่ งสามารถนํ ามานั บเพื่ อสํ าเร็จการศึ กษาตาม
หลักสูตรได โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมทั้งใหคณะแจงสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา
ขอ 44 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
44.1 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองสอบภายในเวลา 45 วัน
หลังจากที่นักศึกษาผานการประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ
ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสัญลักษณ S
ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารยที่ปรึกษาตองเสนอใหคณบดีแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งใหเสนอวันทีจ่ ะทําการสอบไปพรอมกันดวย
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนิน การสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญ ลักษณ S ในการ
ประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ
44.2 การสอบวิทยานิพนธ
44.2.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ ม าตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอ
และตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟง
ถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมใหดําเนินการสอบ
เปนไปโดยเรียบรอย
44.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามที่กําหนด
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ
ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณี
ที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได โดยใหคณะแตงตัง้ ซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควร
แกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม จะไดใชตรวจอานวิทยานิพนธได
44.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผล
โดยใหนับ (คณะ) อาจารยที่ปรึกษาเปน 1 อาจารยประจําหลักสูตรเปน 1 และผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน 1 และใหถือ
ผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
44.3 การสอบการศึกษาอิสระ
44.3.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบการศึ กษาอิ สระ ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟง
การนําเสนอและตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผู
เขาฟงถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมให
ดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย
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44.3.3 ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามที่กําหนดตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ
ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณี
ที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลา
พอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม จะไดใชตรวจอานการศึกษาอิสระได
44.3.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยที่
ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 1 และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
ขอ 45 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดยใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 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 วัน
นับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานในการสอบครั้งนั้น
ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทายตอคณบดี
46.2 กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดย
บั น ทึ กเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร รายงานต อ คณบดี ภ ายใน 3 วั น ทํ าการถั ด จากวั น สอบให ค ณะแจ งผลการสอบให
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน
ขอ 47 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
ขอ 48 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไมผานตามขอ 46.2 มีสิทธิย่ืนขอสอบครั้งที่ 2 ไดภายใน
15 วันหลังวันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ
ในกรณีที่ไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 46.1 ใหยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข
และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด หากไมดําเนินการตาม
กําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
การใหโอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑที่
กําหนดไวที่อื่นแตอยางใด
ขอ 49 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ
49.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระใหเปนไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
49.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวนลักษณะ
และระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
49.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระเปนของ
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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
ขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
50.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ได
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) ที่ไดมาตรฐาน
50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กาํ หนดในหลักสูตร ไดคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการ
สอบการศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(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
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพอีก 1 เรื่อง
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50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ
วิท ยานิ พ นธ และผลงานวิท ยานิ พ นธ จ ะต อ งได รับ การตี พิ ม พ หรือ อย างน อยได รับ การยอมรับ ให ตี พิ ม พ ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มคี ุณภาพ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาที่ไมต่ํากวาขอ 50.2 หรือ ขอ
50.3 แลวแตกรณีได
ขอ 51 การขออนุมัติปริญญา
51.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอ
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
หรื อผู สํ าเร็ จการศึ กษา ของหลั กสู ตรที่ ตนได สํ าเร็ จการศึ กษา ตามข อ 21 หรื อ ข อ 50 แห งระเบี ยบนี้ การเพิ กถอนปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น
53.2 วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เปนองคประกอบสําคัญตอ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ลอกเลียนงานผูอื่น หรือดัดแปลงขอมูลที่ไมเปนขอเท็จจริง
หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิไดกระทําดวยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้งแตวันที่สภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น
53.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอ
ศักดิ์ศรีแหงปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ใหมีผลตั้งแต
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน
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หมวดที่ 10
สถานภาพของนักศึกษา
ขอ 54 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา
54.1 นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผานการพิจารณาของ
อาจารย ที่ ปรึกษาทั่ วไป หรืออาจารยที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธหรื อการศึ กษาอิ สระ และประธานหลักสู ตร เพื่ อเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัติ
54.2 การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี้
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากไดลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษา ตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาในแตละภาคการศึกษากําหนด และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
เรียบรอยแลว แต ภายหลัง มีความประสงคขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ตองยื่นคํารองและไดรับอนุมัติใหล า
พักการศึกษา กอนการสอบประจํา ภาคตามปฏิทิน การศึกษาที่ม หาวิท ยาลัยกํา หนดไมนอยกวา 2 สัปดาห ยกเวน
กรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บปวยใหอยูในดุลยพินิจของคณะ
การลาพั กการศึ กษา ในกรณี ที่ ได ลงทะเบี ยนรายวิชาแล ว จะได สั ญลั กษณ 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
โดยผานการพิ จารณาของอาจารย ที่ป รึก ษาทั่ วไปหรืออาจารย ที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธหรือการศึ กษาอิ สระ 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
55.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนน
และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75
55.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกันโดย
ได สั ญลั กษณ S เป น 0 ติ ดต อกั น 2 ภาคการศึ กษา ทั้ งนี้ หากได S เป น 0 ก อนและหลั งการลาพั กการศึ กษา ถื อ ว า
เปนการได สัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา
55.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัด
คุณสมบัติครั้งที่สองไมผาน
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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 อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ที่ ไ ด 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 อ งกั บ หลั ก สู ต ร ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน 5 ป นับ
จากการปรับปรุงครั้งสุดทาย หรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆ แลวแตกรณี
หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
ขอ 58 บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑอันเกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูกอน
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 5

88

89

89

90

90

91

ภาคผนวกที่ 6
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ภาคผนวกที่ 7
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ภาคผนวกที่ 8
องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระบบการประเมินผล
การจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปที่ 1
1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
x
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
x
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
x
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
x
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการเรียนที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
x
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
x
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8.อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
x
จัดการเรียนการสอน
9.อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยาง
x
นอยปละหนึ่งครั้ง
10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
x
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
9
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
1-5
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)
8

ปการศึกษา
ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
x
x
x

ปที่ 5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12
1-5
10

12
1-5
10

12
1-5
10

11
1-5
9

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ
(ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอย
กวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแคละป
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ภาคผนวกที่ 9
รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
ผลการประเมินหลักสูตร
คณะสัตวแพทยศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา วิทยาศาสตรการสัตว
แพทย หลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต พ.ศ. 2554 และ จัดใหมีการประเมินหลักสูตรขึ้นเพื่อใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม และถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในการประเมินไดแบงกลุมผูประเมิน
ออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต (2) นักศึกษาปจจุบัน/ศิษยเกา ดังนี้
(1) ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการสัตวแพทย เมื่อปการศึกษา 2558 จํานวน 1 ราย ซึ่งนักศึกษาไดใหขอมูลตามแบบสอบถาม เพื่อ
ใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตรฯ พ.ศ. 2560
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของมหาบัณฑิต
1. เพศ

[ ] ชาย

[ 1 ] หญิง

2. สถานะ/ตําแหนงปจจุบันเปน [ 1 ] ผูบังคับบัญชาระดับตน
[ ] ผูบังคับบัญชาระดับสูง

[ ] ผูบังคับบัญชาระดับกลาง
[ ] เพื่อนรวมงาน

3. ลักษณะของหนวยงาน [ 1 ] ภาคราชการ [ ] รัฐวิสาหกิจ [ ] เอกชน/องคกรพัฒนา
[ ] อื่นๆ เชน มูลนิธิ, สมาคม,
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของมหาบัณฑิต
ระดับคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = ควรปรับปรุง, 1= ปรับปรุง
คุณลักษณะ
1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ
1.1 มีความสามารถในการเรียนรูงานในหนาที่
1.2 มีความสามารถที่จะเขาใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
1.3 มีความสามารถที่จะนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค
1.4 มีความสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 มีความกระตือรือรน สนใจศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง และสามารถนํา
องคความรูใหมมาใชพัฒนางานที่รับผิดชอบได
2. ดานทักษะทางปญญา
2.1. มีความสามารถดานการวางแผน และการปฏิบตั ิงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา
2.2 มีความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาในการปฏิบตั ิงาน
2.3 มีความสามารถในการตัดสินใจ
2.4 มีความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญของงานตางๆ ที่ตองปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
3. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.1 มีความสามารถริเริ่มและการพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ
ของตนเองไดโดยมีการแนะนําบางเล็กนอย
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คุณลักษณะ
3.2 มีความสามารถที่จะไววางในใจใหทํางานไดอยางอิสระและทํางานที่มอบหมายใหแลว
เสร็จโดยอาศัยการแนะนําปรึกษาแตเพียงเล็กนอย
3.3 มีความสามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 มีความสามารถแกปญหาในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
3.5 มีความคิดสรางสรรคสามารถคิดแผนงานใหมที่เปนประโยชนตอ หนวยงาน
4. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
4.1 มีความสามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานได
4.2 มีความสามารถใชขอมูลสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานได
4.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล
4.4 มีความสามารถในการใชสื่อสิง่ พิมพเพื่อสืบคนขอมูล
4.5 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานและการติดตอสื่อสาร
4.6 มีความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลขอมูลของ
หนวยงาน
5. ดานคุณธรรม และจริยธรรม
5.1 มีความอดทนและมุงมั่น อุทิศเวลาและรับผิดชอบในการทํางาน
5.2 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและขอบังคับของหนวยงาน
5.3 ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆของหนวยงานอยางกระตือรือรนและสมัครใจ
5.4 รักษาผลประโยชนของหนวยงาน
5.5 มีความซื่อสัตย สุจริต
5.6 มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม
5.7 มีวุฒิภาวะทางอารมณ
5.8 มีน้ําใจ ชวยเหลือผูอื่น
5.9 ประหยัดและอดออม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

(2) ความพึงพอใจนักศึกษาปจจุบัน/ศิษยเกา
ดวยคณะสัตวแพทยศาสตร มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรนานาชาติ แบบ ก1 และ ก2 จํานวน 7 ราย แบงเปนนักศึกษา
ปจจุบัน จํานวน 2 ราย ศิษยเกา จํานวน 5 ราย ซึ่งไดใหขอมูลตามแบบสอบถามดานลาง เพื่อใชประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ พ.ศ. 2560
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของมหาบัณฑิต
1. เพศ

[ 4 ] ชาย

[ 3 ] หญิง

2. สถานะปจจุบันเปน

[ 6 ] นักศึกษาปจจุบัน

[ 1 ] ศิษยเกา

3. ลักษณะของหนวยงาน [ 3 ] ภาคราชการ [ ] รัฐวิสาหกิจ [ 1 ] เอกชน/องคกรพัฒนา
[ 3 [ 3 ] ภาคราชการอื่นๆ เชน มูลนิธิ, สมาคม,
4. ถาประกอบอาชีพแลว อาชีพที่ทําเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนหรือไม อยางไร
[ 7 ] เกี่ยวของ (ระบุ) นําไปใชในการเรียนการสอน และการวิจัยทางการศึกษา และประกอบอาชีพ
[ ] ไมเกี่ยวของ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการหลักสูตร
ที่

รายการประเมิน

เนื้อหาหลักสูตร
1 ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตของหลักสูตร
2 ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาบังคับ
3 ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาเลือก
4 ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชาบังคับ
5 ความเหมาะสมของรายวิชาในกลุมวิชาเลือก
6 เนื้อหาของรายวิชามีความทันสมัยและนาสนใจ
ผูสอน
7 ผูสอนมีความรูความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่รับผิดชอบ/สอนเปน
อยางดี
8 ผูสอนใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําเคาโครง
วิทยานิพนธและวิทยานิพนธอยางเพียงพอ
9 ผู ส อนให ก ารสนั บ สนุ น หรื อ แสวงหาการสนั บ สนุ น ด า น
งบประมาณในการทําวิจัยของนักศึกษา
10 ผูสอนใหการสนับสนุน หรือแสวงหาการสนับสนุนใหนักศึกษา
นําเสนอผลงานทางวิชาการหรือประชุมวิชาการ
การเรียนของนักศึกษา
11 ความเหมาะสมของขอกําหนดการรับนักศึกษาและคุณสมบัติ
ของนักศึกษา
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
12 ความพอเพียง/เหมาะสมของระบบสารสนเทศเพื่อการคนควา
และการเรียนการสอน
13 ความพอเพี ย ง/เหมาะสมของวั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ
สนับสนุนการวิจัย
14 ความพอเพียง/เหมาะสมของหองพัก หองสําหรับคนควาหรือทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
15 ความพอเพียง/เหมาะสมของงบประมาณในระดับคณะเพื่อการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการหรือประชุมวิชาการ
16 ความพอเพียง/เหมาะสมของงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือประชุมวิชาการ
17 ความพอเพียง/เหมาะสมของทุนการศึกษา
18 ความเหมาะสมของวันเวลาและสถานที่ใชในการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพ
19 คุณวุฒิของสาขาวิชามีผลตอการไดงานทํา
20 บัณฑิตไดงานตรงตามสาขา
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มาก
ที่สุด(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง นอย
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด(1)

6
4
1
2
1
7

1
3
6
5
6
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

7

0

0

0

0

7

0

0

0

0

7

0

0

0

0

6

1

0

0

0

4

3

0

0

0

1

6

0

0

0

5

2

0

0

0

5

1

1

0

0

2

5

0

0

0

2

5

0

0

0

4
4

2
3

0
0

0
0

0
0

5
5

2
2

0
0

0
0

0
0

99
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
I would like to declare that the below comments are the general views of the study
program for the next scholarship award:
- Propose more activity related to study tour in the field or animal hospital.
- General announcement related to scientific conference (international and national
lovel)
- The scholars should have a chance to select the study program (A1 or a2)
- Should revise the budget for the scholars’ living allowance (salary) based on the
growth of social economy.
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ภาคผนวกที่ 10
หัวขอ
ชื่อหลักสูตร

แผน ก 1

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
* เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเพื่อความ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย
เหมาะสม
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
คุณสมบัติของการรับเขา
( 1 ) เ ป น ผู มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
(5) เ ป น ผู มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 26.2 หรื อ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข อ 21.2 หรื อ
เป น ไป ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ที่
เป น ไป ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ที่
ปรับปรุงใหม และ
ปรับปรุงใหม และ
(2) เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษ าระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี
(6) เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
สาขาวิ ช าสั ต วแพทยศาสตร หรื อ วิ ท ยาศาสตร
สาขาวิ ช าสั ต วแพทยศาสตร หรื อ วิ ท ยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาอื่นที่
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
เกี่ ย วข อ งตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ มีเกรดเฉลี่ยเมื่อจบไมต่ํา
เห็นชอบ และ
กว า 2.75 (ในระบบเกรด 0-4) เคยนํ า เสนอ
(7) เคยนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการที่มีผูทรงคุณ วุฒิ
ที่ มีผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณา หรือมีผ ลงานตีพิ มพ ใน
พิจารณา หรือมีผลงานตีพิมพ ในวารสารวิชาการที่มี
วารสารวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิพิจารณา อยางนอย
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณา อย า งน อ ย 1 เรื่ อ ง หรื อ มี
1 เรื่อง หรือ มีเกรดเฉลี่ยเมื่อจบไมต่ํากวา 2.75 (ใน
ประสบการณดานการสอนอยางนอย 1 ป
ระบบเกรด 0-4)
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(8) มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ เปนไปตาม
ประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน
ฉบั บ ที่ 67/2559 เรื่ อ งเกณ ฑ ม าตรฐานความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับ นั ก ศึก ษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
แผน ก 2

(5) เ ป น ผู มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข อ 21.2 หรื อ
เป น ไป ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ที่
ปรับปรุงใหม และ
(6) เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
สาขาวิ ช าสั ต วแพทยศาสตร หรื อ วิ ท ยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาอื่น
ที่ เกี่ ย วข อ งตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
เห็ น ชอบ มี เกรดเฉลี่ย เมื่ อสําเร็จการศึ กษาไมต่ํา
กวา 2.75 (ในระบบเกรด0-4) และ
(7) มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ เปนไปตาม
ประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน
ฉบั บ ที่ 67/2559 เรื่ อ งเกณ ฑ ม าตรฐานความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับ นั ก ศึก ษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต

(3) เป น ผู ผ า นการทดสอบความสามารถด า น
ภาษาอั ง กฤษ ได ค ะแนนTOEFL อย า งน อ ย 500
คะแนน หรื อ ได ค ะแนน IELTS อย างน อ ย 5.5
หรือผานการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ ได
มาตรฐานเท า เที ย มกั น ที่ ได รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
( 1 ) เ ป น ผู มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 26.2 หรื อ
เป น ไป ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ที่
ปรับปรุงใหม และ
(2) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร หรือวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ มีเกรดเฉลี่ยเมื่อจบไมต่ํา
กวา 2.75 (ในระบบเกรด0-4)
(3) เปนผูผานการทดสอบความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ ไดคะแนนTOEFL อยางนอย 500
คะแนน หรือ ไดคะแนน IELTS อยางนอย 5.5
หรือผานการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได
มาตรฐานเทาเทียมกันที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยมีหนวยกิตในหมวดวิชา ดังนี้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หนวยกิตที่
เปลี่ยนแปลง
หมวดวิชาและกลุม
หนวยกิต
หมวดวิชาและกลุมวิชา
หนวยกิต
วิชา
แผน ก 1
จํานวนหนวยกิตรวม
36
จํานวนหนวยกิตรวม
36
ไมเปลี่ยนแปลง
ตลอดหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
2 (ไมนับหนวย หมวดวิชาบังคับ
2 (ไมนับหนวยกิต) ไมเปลี่ยนแปลง
กิต)
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือก
ไมเปลี่ยนแปลง
วิทยานิพนธไมนอย
36
วิทยานิพนธไมนอยกวา
36
ไมเปลี่ยนแปลง
กวา
แผน ก 2
จํานวนหนวยกิตรวม
36
จํานวนหนวยกิตรวม
36
ไมเปลี่ยนแปลง
ตลอดหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
8
หมวดวิชาบังคับ
8
ไมเปลี่ยนแปลง
หมวดวิชาเลือก
16
หมวดวิชาเลือก
16
ไมเปลี่ยนแปลง
วิทยานิพนธไมนอย
12
วิทยานิพนธไมนอยกวา
12
ไมเปลี่ยนแปลง
กวา
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โครงสราง
หลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หมายเหตุ

แผน ก1
หมวดวิชา
VM009 891 สัมมนาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย 1 1(1-0-2)
วิชาเดิม
710 893 สัมมนาสหวิทยาการทางสัตวแพทย 1 1(1-0-2)
Seminar in Veterinary Science I
Seminar in Interdisciplinary
บังคับ
เปลี่ยนชื่อใหม
VM009 892 สัมมนาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย 2 1(1-0-2)
Veterinary Science I
710 894 สัมมนาสหวิทยาการทางสัตวแพทย 2 1(1-0-2)
วิชาเดิม
Seminar in Veterinary Science II
เปลี่ยนชือ่ ใหม
Seminar in Interdisciplinary
Veterinary Science II
วิทยานิพนธ VM009 898 วิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
710 898 วิทยานิพนธ 36
หนวยกิต
วิชาเดิม
Thesis
Thesis
แผน ก 2
VM009 001 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย
3(2-3-5)
710 701 สถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวแพทย
3(2-3-5)
หมวดวิชา
วิชาเดิม
Statistics for Veterinary Research
Statistics for Veterinary Research
บังคับ
เปลี่ยนรหัส
VM009 002 การออกแบบทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-4)
710 721 การออกแบบทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-4)
วิชาเดิม
Experimental Design in Veterinary Medicine
Experimental Design in Veterinary Medicine
เปลี่ยนรหัส
VM009 003 การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร 1(1-0-2) 710 896 การเขียนและนําเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร 1(1-0-2)
วิชาเดิม
Writing and Presenting Scientific Papers
Writing and Presenting Scientific Papers
เปลี่ยนรหัส
VM009 891 สัมมนาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย 1 1(1-0-2)
710 893 สัมมนาสหวิทยาการทางสัตวแพทย 1 1(1-0-2)
วิชาเดิม
Seminar in Veterinary Science I
Seminar in Interdisciplinary Veterinary Science I
710 894 สัมมนาสหวิทยาการทางสัตวแพทย 2 1(1-0-2)
VM009 892 สัมมนาวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย 2 1(1-0-2)
วิชาเดิม
Seminar in Interdisciplinary Veterinary Science II
Seminar in Veterinary Science II
วิทยานิพนธ VM009 899 วิทยานิพนธ
Thesis

12

หนวยกิต

710 899
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วิทยานิพนธ
Thesis

12

หนวยกิต

วิชาเดิม

104
โครงสราง
หลักสูตร
หมวดวิชา
เลือก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

*VM019 004

การวิเคราะหอภิมานสําหรับงานวิจัยในสัตว 2(1-3-3)
Meta-analysis for Animal Research
711 711 กายวิภาคศาสตรออรโทพีดิกสทางสัตวแพทย 3(2-3-5)
Veterinary Orthopedic Anatomy
712 721 สรีรวิทยาของสัตว
3(3-0-6)
Animal Physiology
713 721 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง
2(2-0-4)
Advanced Veterinary Pharmacology
713 722 พิษวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง
2(2-0-4)
Advanced Veterinary Toxicology
3(2-3-3)
*VM039 001 ตํารับยาสมุนไพรทางสัตวแพทย
Veterinary Herbal Formulations
714 711 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง 3(2-3-5)
Advanced Veterinary Clinical Pathology
2(2-0-4)
VM049 001 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลลทางสัตว 2(2-0-4) 714 721 เทคนิคพยาธิวิทยาในระดับเซลล
ทางสัตวแพทยศาสตร
แพทยศาสตร
Cellular Pathology Techniques in
Cellular Pathology Techniques in
Veterinary Science
Veterinary Science
VM049 002 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร
2(2-0-4) 714 722 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-4)
Principles of Pathogenesis in
Principles of Pathogenesis in
Veterinary Sciences
Veterinary Science
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หมายเหตุ
วิชาใหม
ปด
ปด
ปด
ปด
วิชาใหม
ปด
วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส
วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส
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โครงสราง
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
VM049 003

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาทาง 2(1-3-3) 714 731
สัตวแพทย
Laboratory Techniques in
Veterinary Parasitology
ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง
2(2-0-4) 714 732
Advanced in Veterinary Parasitology
714 741
-

เทคนิคทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยา 2(1-3-3)
ทางสัตวแพทย
Laboratory Techniques in
Veterinary Parasitology
ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง
2(2-0-4)
VM049 004
Advanced Veterinary Parasitology
เทคนิคการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาสัตวแพทย 3(1-6-4)
Diagnostic Technique in Veterinary
Microbiology
2(2-0-4)
VM068 001 โรครับจากสัตวเขตรอน
2(2-0-4) 716 711 โรครับจากสัตวเขตรอน
Tropical Zoonotic Disease
Tropical Zoonotic Disease
716 712 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย 3(3-0-6)
VM068 002 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางสัตวแพทย
3(3-0-6)
Advanced Veterinary Epidemiology
Advanced Veterinary Epidemiology
2(2-0-4)
VM068 003 การวิเคราะหความเสี่ยงทาง
2(2-0-4) 716 713 การวิเคราะหความเสี่ยงทาง
สัตวแพทยสาธารณสุข
สัตวแพทยสาธารณสุข
Risk Analysis for Veterinary Public Health
Risk Analysis for Veterinary Public Health
2(1-3-3)
VM068 004 การวิเคราะหสารตกคางใน
2(1-3-3) 716 715 การวิเคราะหสารตกคางใน
อาหารที่ไดจากสัตว
อาหารที่ไดจากสัตว
Analysis of Residue in Foods of Animal Origin
Analysis of Residue in Foods of Animal Origin
VM068 005 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว 3(2-3-5) 716 717 การควบคุมจุลชีพในอาหารที่มาจากปศุสัตว 3(2-3-5)
Microbial Control in Food of Animal Origin
Microbial Control in Food of Animal Origin

105

หมายเหตุ
วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส
วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส
ปด
วิชาเดิม
วิชาเดิม
วิชาเดิม
วิชาเดิม
วิชาเดิม
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โครงสราง
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

VM068 006 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว
2(2-0-4)
และกฎหมายในงานสัตวแพทยสาธารณสุข
Toxicology of Food, Feed and Law in
Veterinary Public Health
VM068 007 ชีวสถิติทางการสัตวแพทย
3(3-0-6)
Biostatistics for Veterinary Science
VM068 008 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร 2(1-3-3)
Analysis of Microbial in the Food Chain
VM068 009 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีนดื้อยาในเชื้อกอโรค
จากอาหาร
2(1-3-3)
Molecular Biology of Drug Resistance
Genes in Foodborne Pathogen
VM068 010 การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียทางปศุสัตว 2(2-0-4)
Environmental and Livestock Waste
Management
VM068 011 เศรษฐศาสตรและการบริหารดาน 3(3-0-6)
สัตวแพทยสาธารณสุข
Economics and Administration of
Veterinary Public Health
-
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716 718 พิษวิทยาทางอาหาร อาหารสัตว
2(2-0-4)
และกฎหมายในงานสัตวแพทยสาธารณสุข
Toxicology of Food, Feed and Law in
Veterinary Public Health
716 719 ชีวสถิติทางการสัตวแพทย
3(3-0-6)
Biostatistics for Veterinary Science
716 721 การตรวจวิเคราะหจุลชีพในหวงโซอาหาร 2(1-3-3)
Analysis of Microbial in the Food Chain
-

716 761 การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียทางปศุสัตว 2(2-0-4)
Environmental and Livestock Waste
Management
716 764 เศรษฐศาสตรและการบริหารดาน
3(3-0-6)
สัตวแพทยสาธารณสุข
Economics and Administration of
Veterinary Public Health
717 720 เวชศาสตรคลินิกขั้นสูงทางสัตวแพทย 3(3-0-6)
Advanced Veterinary Clinical Medicine
717 721 อายุรศาสตรทางสัตวแพทยขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Veterinary Medicine
717 723 โรคสุกรและการจัดการฟารม
3(2-3-5)
Swine Diseases and Farm Management

หมายเหตุ
วิชาเดิม

วิชาเดิม
วิชาเดิม
วิชาใหม

วิชาเดิม
วิชาเดิม
ปด
ปด
ปด
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โครงสราง
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
VM079 001

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

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

*VM079 002 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอือ้ งขั้นสูง
Advanced Ruminant Medicine
VM079 003 อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการ
ฟารม
Aquatic Medicineand Farm
Management
-

3(2-3-5)

VM079 004

1(1-0-2)

การวิเคราะหวรรณกรรมทาง
วิทยาศาสตรการสัตวแพทย
Literature Analysis in
Veterinary Science

*VM079 005 สุขภาพเตานมสัตวเคี้ยวเอื้อง
Ruminant Udder Health
*VM079 006 โภชนศาสตรคลินิกโค
Clinical bovine nutrition

3(2-3-5)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
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หมายเหตุ

717 724 อายุรศาสตรสัตวเล็กขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Small Animal Medicine
717 725 อายุรศาสตรมาขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Equine Medicine
717 726 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้องขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Ruminant Medicine
717 727 อายุรศาสตรสัตวน้ําและการจัดการฟารม 3(2-3-5)
Aquatic Medicineand Farm
Management
717 728 การจัดการสุขภาพมาในฟารมเพาะเลี้ยง 3(2-3-5)
Equine Stud Farm Health Management
717 729 เวชศาสตรการกีฬา และสรีรวิทยา
3(2-3-5)
การออกกําลังสําหรับมา
Equine Sports Medicine and Exercise Physiology
717 890 การวิเคราะหวรรณกรรมทาง
วิทยาศาสตรการสัตวแพทย
Literature Analysis in
Veterinary Science
-

1(1-0-2)

วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส
ปด
วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส
วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส
ปด
ปด
วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส

วิชาใหม
วิชาใหม
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โครงสราง
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
VM089 001
VM089 001

VM089 003
VM089 004

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสตั วขั้นสูง

3 (3-0-6) 715 700 วิทยาตอมไรทอทางการสืบพันธุสัตวขั้นสูง 3(3-0-6)
Advanced Endocrinology of
Advanced Endocrinology of Animal
Animal Reproduction
Reproduction
การสืบพันธุในโคและกระบือขั้นสูง
3 (3-0-6) 715 730 การสืบพันธุในโคและกระบือขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Reproduction in Cattle
Advanced Reproduction in
and Buffalo
Cattle and Buffalo
715 731 การสืบพันธุในสุกรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Reproduction in Swine
715 732 การสืบพันธุในแพะและแกะขั้นสูง
2(2-0-4)
Advanced Reproduction in
Goat and Sheep
715 733 การสืบพันธุในมาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Reproduction in Horse
715 740 เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุสัตวขั้นสูง 2(1-3-3)
Advanced Techniques in Theriogenology
เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว 3 (3-0-6) 715 741 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว 3(3-0-6)
Biotechnology in Animal
Biotechnology in Animal Reproduction
Reproduction
การจัดการสุขภาพฝูงโคนม
3(3-0-6) 715 750 การจัดการสุขภาพฝูงโคนม
3(3-0-6)
Dairy Cattle Herd Health
Dairy Cattle Herd Health
Management
Management
715 751 การจัดการสุขภาพฝูงสุกร
3(3-0-6)
Swine Herd Health Management
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หมายเหตุ
วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส
วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส
ปด
ปด
ปด
ปด
วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส
วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส
ปด
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โครงสราง
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
VM089 005

โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว
Reproductive System Diseases
in Livestock
VM089 006 การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง
Advanced Reproduction in
Companion Animals
หมายเหตุ * คือ วิชาใหม
** คือ วิชาเดิมเปลี่ยนแปลงใหม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
3(3-0-6)

715 752 โรคระบบสืบพันธุในปศุสัตว
Reproductive System Diseases
in Livestock
3 (3-0-6) 715 734 การสืบพันธุในสัตวเลี้ยงขั้นสูง
Advanced Reproduction in
Companion Animals
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หมายเหตุ
3(3-0-6)

วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส

3(3-0-6)

วิชาเดิม
เปลี่ยนรหัส

