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บทนํา 
 

โครงการจัดตั้งสํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ใหดําเนินการเปนโครงการจัดต้ังในคราวประชุมท่ี 6/2559 วันท่ี 24 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ
บริหารโครงการจัดตั้งสํานักวิชาสัตวแพทยศาสตรไดประชุมหารือ และมีมติใหพัฒนาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไปในคราวเดียวกัน เม่ือหลักสูตรใดแลวเสร็จใหเริ่มดําเนินการจัดการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย 

ณ ปจจุบันการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรมีความกาวไกลมากยิ่งข้ึน รวมถึงสาขาวิชาชีพสัตว
แพทยเชนเดียวกัน เพ่ือรองรับตอบทบาทหนาท่ีในสังคมดานการดูแลเลี้ยงสัตว การเตรียมอาหาร
ปลอดภัย โรคสัตวสูคนและเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีต้ังตนหรือทดลองมาจากสัตว การสรางนวัตกรรมใหม
เพ่ือผลประโยชนแกมนุษยชาติจึงเปนสิ่งจําเปน อีกท้ังจากการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. 
2558 ไทยนับเปนประเทศหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําท้ังทางดานการศึกษาและเศรษฐกิจ 
การเตรียมพรอมสําหรับการกาวเดินไปดวยกันของประชาคมอาเซียนเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญท่ีไทย
จะตองเตรียมความพรอม ทางดานการศึกษาโดยเฉพาะศาสตรทางดานการสัตวแพทยจะพบวาไทยอยู
ในอันดับตนๆ มีการขยายสาขาของกิจการทางวิทยาศาสตรการสัตวแพทยข้ึนสูระดับอาเซียน จึง
นําไปสูการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย ใหเปน
หลักสูตรนานาชาติท่ีมีท้ังผูเรียนและผูสอน เปนคนไทยและชาวตางชาติ ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูใน
ระดับสากลซ่ึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเขาผสมผสาน โดยหลักสูตรมุงเนนผลิตดุษฎีบัณฑิตให
เปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสัตวแพทยและการวิจัยรวมท้ังสามารถประยุกตวิชาชีพของตน
รวมกับศาสตรแขนงอ่ืนๆ เพ่ือใชเปนแนวทางแกไขปญหาในวิชาชีพของตนเพ่ือประโยชนแกสังคมโดย
ยึดหลักของ One Health และดุษฎีบัณฑิตสามารถแขงขันไดในระดับสากลรวมถึงประกอบวิชาชีพท้ัง
ในประเทศและตางประเทศไดในทันทีท่ีจบการศึกษา อีกท้ังเนนพัฒนาทักษะความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ และการมีระบบการใหคําปรึกษาและการติดตามการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
อยางใกลชิด เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด และ
สามารถนํามาพัฒนาในภาคทองถ่ินจนถึงระดับประเทศใหดียิ่งข้ึน 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย หลักสูตรนานาชาติ 
(หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2561) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชา สัตวแพทยศาสตร 

 

หมวดที ่1  ขอมูลทั่วไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร: ................................................. 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science 

(International Program) 
  

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม 
ชื่อยอ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย) 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย) 

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม 
ชื่อยอ 

Doctor of Philosophy (Veterinary Science) 
Ph.D. (Veterinary Science) 

 
3. วิชาเอก 

- 
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 60 หนวยกิตระบบไตรภาค 
แบบ 1.2 90 หนวยกิตระบบไตรภาค 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

5.2 ภาษาท่ีใช 
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเขาศึกษา 
รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

5.5 การสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ อาทิ ยุโรป สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลียและภูมิภาคเอเชียเปนอยางดี สามารถรวมมือจัดการเรียนการสอนและทําวิจัยในระดับ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีความเชื่อมโยงท้ังสถาบันการศึกษาและอาจารยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ซ่ึงจบการศึกษามาจากท้ังในและตางประเทศ 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1. หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 
2. กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
3. คณะกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทางการสัตว

แพทย หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 13 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560  

4. คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 5 เดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560  

5. สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
2560  

6. สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี ..........  เม่ือวันท่ี ..... 
เดือน ............. พ.ศ. ........... 

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพร คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2563 (หลังเปดสอนหลักสูตรเปนเวลา 2 ป) 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. อาจารยในมหาวิทยาลัยท่ีสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีเนนการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
การสัตวแพทย 

2. ผูเชี่ยวชาญ/นักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
3. ท่ีปรึกษาองคกรท่ีเก่ียวของทางดานวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย 
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9. ช่ือ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรีม, สาขาวิชา, สถาบัน, ปท่ีสําเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 
5 ปยอนหลัง 

รองศาสตราจารย นายเสรี ดอนแกวบัว - Cert. in Vet. Diagnostic Pathology, Cornell Univ. Ithaca, NY, USA, 2537 
- Postdoc. Training in Lab Animal Medicine and Pathology, UMC, Columbia, 

MO, USA, 2531 
- Ph.D. (Comparative Pathology), UMC, Columbia, MO, USA, 2530  
- M.S. (pathology), O.S.U., Stillwater, OK, USA, 2526 
- Dip. F.H. &VPH. Royal Vet. and Agri. Univ., Copenhagen, Denmark, 2520 
- วท.บ., สพ.บ.  ม.เกษตรศาสตร, 2516 

มีผลงานทางวิชาการ 
ยอนหลัง 5 ปผานตามเกณฑ 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 

ผูชวยศาสตราจารย 
 

นายพีรศักดิ์ สุทธิโยธิน - Ph.D.(Reproductive physiology), University of New England, Australia, 2536 
- สพ.บ.  ม.เกษตรศาสตร, 2523 
- วท.บ.  ม.เกษตรศาสตร, 2521 

มีผลงานทางวิชาการ 
ยอนหลัง 5 ปผานตามเกณฑ 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 

อาจารย นายเศรษฐกิตย จิตเสนาะ - Ph.D.(Pathobiology), มหาวิทยาลัยมหิดล , 2560 
- D.V.M., มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2552 

มีผลงานทางวิชาการ 
ยอนหลัง 5 ปผานตามเกณฑ 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 

อาจารย นางสาวอโนรัตร เจนวิถีสุข - Ph.D.(Neurosciences), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 
- MS.c.(Medical Physiology), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550 
- D.V.M., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546 

มีผลงานทางวิชาการ 
ยอนหลัง 5 ปผานตามเกณฑ 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
1. อาคารสํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร 
2. อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 

 
11. สถานการณภายนอก หรือ การพัฒนาท่ีจําเปน ตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
แตเดิมการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยมุงเนนไปท่ีการผลิตสินคาเพ่ือการจําหนายท้ัง

ในและนอกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจุดเดนของประเทศไทยอยูท่ีความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี ทําให
ประเทศไทยสามารถสงออกสินคาจําพวกเนื้อสัตวและผลิตผลทางการเกษตรไดเปนจํานวนมาก แต ณ 
ปจจุบัน วิทยาการกาวไกลมากยิ่งข้ึน ทําใหมีหลายประเทศท่ีเขามาเปนคูแขงผลิตสินคาสงออกมากข้ึน 
รวมถึงจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังใน และนอกประเทศทําใหความตองการของผลผลิตทางดาน
อาหารจึงสูงตามไปดวย ดวยเหตุนี้จึงสงผลกระทบโดยตรงตอกิจการการผลิตสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานปศุสัตวและสัตวน้ํา ซ่ึงตองมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรองรับกับเศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโต
อยางตอเนื่อง และ เพ่ือท่ีจะสามารถแขงขันการจําหนายสินคาสงออกกับตลาดโลกได จึงมีความ
ตองการสัตวแพทยท่ีมีความชํานาญการดานการดูแลสัตวเลี้ยง ปศุสัตว หรือ สัตวเศรษฐกิจตางๆ 
เพ่ือใหคําแนะนําปรับปรุงในเรื่องของการจัดการผลิตสินคาไดอยางสูงสุดและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ควบคุมและยกระดับมาตรฐานของสินคาใหเปนไปตามสากลเพ่ือเพ่ิมเปาหมายการสงออก นอกจากนี้
ประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรียบรอยแลว ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรนานาชาติ จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการทํางานและเปน
ท่ีตองการท้ังในองคกรภายในและระหวางประเทศ หรือผูประกอบการในกลุมประเทศอาเซียน 

11.2 สถานการณ หรือ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตั้งแตอดีต มนุษยมีความสัมพันธใกลชิดกับสตัวไมทางใดก็ทางหนึ่ง เชน การเลี้ยงสุกร 

หรือ สัตวปกหลังบานเพ่ือนํามาทําเปนอาหาร หรือเลี้ยงสัตวเพ่ือใชงานตางๆ จนถึงในปจจุบันท่ีคนหัน
มานิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยงเพ่ิมข้ึนโดยมีจุดประสงคเพ่ือเลี้ยงเปนเพ่ือน หรือ เพ่ือชวยผอนคลายความเครียด 
ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีใกลชิดกันมากกวาแตกอน ดวยเหตุนี้ ทําใหอัตราการเกิดโรคอุบัติใหมมีเพ่ิมข้ึน
อันเนื่องจากโรคท่ีติดตอจากสัตวสูคนไดงายข้ึน ผูเลี้ยงจึงมีความตระหนักถึงสุขภาพสัตวเลี้ยงมาก
ยิ่งข้ึน นอกจากเรื่องของการเลี้ยงสัตวคนยังมีความใกลชิดกับสัตวในแงของอาหารซ่ึงก็คือเนื้อสัตวและ
ผลผลิตจากสัตวตางๆ ดังนั้นความปลอดภัยปราศจากโรคในอาหารจึงเปนสิ่งท่ีผูบริโภคตระหนักถึง
ดวยเชนกัน ซ่ึงนําไปสูความจําเปนตองมีสัตวแพทยสาธารณสุขเพ่ือคอยชวยเหลือดูแลสงเสริมสุขภาพ
สัตว และควบคุมคุณภาพของอาหารตอบสนองผูบริโภคดวย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย จึงเนนสนับสนุนบัณฑิตใหพัฒนาทางดานสัตวแพทยศาสตร
สาธารณสุข ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอ่ืนๆ อาทิ เชน สาขาการผลิตสัตว (Animal Production), 
สาขาวิทยาการสืบพันธุของสัตว (Animal Theriogenology) และสาขาอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 
(Companion Animal Medicine) เปนตน เพ่ือสามารถสรางสรรคงานวิจัย หรือนวัตกรรมใหมๆท่ี
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เปนประโยชนแกสังคม และมีความรูความสามารถในการทํางานและเปนท่ีตองการท้ังในองคกรภายใน
และระหวางประเทศ หรือ ผูประกอบการในกลุมประเทศอาเซียน 

 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปจจุบัน การพัฒนาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย จึงมุงเนนใหผูเรียนสามารถสรางองค
ความรูและนวัตกรรมใหมผานกระบวนการงานวิจัยไดอยางเหมาะสม โดยตั้งอยูบนจรรยาบรรณของ
วิชาชีพสัตวแพทยและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย 
เพ่ือใหเปนประโยชนแกเพ่ือนมนุษยและประเทศในดานตางๆ ตามท่ีไดกลาวไปในขางตน นอกจาก
การปรับหลักสูตรใหเปนแบบนานาชาติเพ่ือใหเขากับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังมุงหวังให
บัณฑิตนําศาสตรและความรูท่ีเพ่ิมพูนไปประยุกตใชไดอยางหลากหลายและเปนสากล ไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติและสามารถนําความรูท่ีไดไปตอยอด ประยุกตใชใหเปนประโยชนแกท้ัง
ทองถ่ินและนานาชาติ 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีพันธกิจหลักในการสรางประโยชนสุขแกมนุษยชาติ คือ

ดําเนินการศึกษา วิจัย เพ่ือสรางองคความรูใหม โดยเนนการสรางนวัตกรรมเพ่ือสุขภาพของคน สัตว
และสภาพแวดลอมโดยรวม บนพ้ืนฐานของคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย รวมท้ัง
มุงเนนจัดโครงการฝกอบรมการวิจัยข้ันสูงทางดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย และบริการวิชาการ
และบริการรักษาสัตว โดยเชื่อมโยงกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรในทองถ่ิน และองคกร
ระหวางประเทศ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุงผลิตดุษฎีบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทยท่ี
เก่ียวของโดยตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในสํานักวิชา/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยสํานักวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
ไมมี 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหหลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับใหมีการจัดการเรียน การสอบและการประเมินผล

ตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที ่2  ขอมลูเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา ความสําคัญ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย มุงเนนใหผูเรียน

สรางองคความรูและนวัตกรรมใหม สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการ
สัตวแพทย มีความเชื่อมโยงท้ังทองถ่ิน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ศาสตรและความรูท่ีเพ่ิมพูน
และสามารถนําไปตอยอด ประยุกตใชใหเปนประโยชนแกท้ังทองถ่ินและนานาชาติ 

1.2 จุดเดนของหลักสูตร 
การจัดการสอนเปนหลักสูตรนานาชาติท่ีมีท้ังผู เรียนและผูสอน เปนคนไทยและ

ชาวตางชาติ ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูในระดับสากลซ่ึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเขาผสมผสาน 
โดยหลักสูตรมุงเนนผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสัตวแพทยและการวิจัยสราง
องคความรูและนวัตกรรมใหม รวมท้ังสามารถประยุกตใชสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย
รวมกับศาสตรแขนงอ่ืนได เพ่ือใชเปนแนวทางแกไขปญหาในวิชาชีพของตนเพ่ือประโยชนแกท้ัง
ทองถ่ินและนานาชาติโดยยึดหลักของ One Health และสามารถแขงขันไดในระดับสากลรวมถึง
ประกอบวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศไดในทันทีท่ีจบการศึกษา 

1.3 วัตถุประสงค 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย มีจุดประสงคผลิต

นักวิจัยนักนวัตกรรม ท่ีมีความรูความสามารถดังนี้ 
1) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย ปฏิบัติตนถูกตองตามกฎหมายและตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสัตวแพทย  
2) มีกระบวนการคิด วิเคราะห วิจารณ เขียนโครงการวิจัยไดอยางเปนระบบ โดยวิธีการ

วิจัยและการออกแบบการทดลองตองไมขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ และเปนประโยชนตอสุขภาพ
มนุษย สัตว สิ่งแวดลอม 

3) เปนผูมีความใฝรู สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง และนํามาพัฒนาตนเอง
อยางสมํ่าเสมอ 

4) มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม ตระหนักถึงสวนรวม สามารถปรับตัวเขา
ไดกับทุกสถานการณ เปนผูนําและผูตามไดตามความเหมาะสม รวมถึงทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

5) มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพและตอผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีทักษะในการสื่อสาร 
เพ่ือปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน หรือ เพ่ือเผยแพรและนําเสนอองคความรูท้ังในระดับประเทศและระดับ
สากลไดเปนอยางดี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1) จัดทําและปรับปรุง
หลักสูตรใหมี
มาตรฐาน มต่ํากาท่ี 
สกอ. กําหนด 

1) พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ
ระดับสากล 

2) ติดตามและประเมินหลักสูตร
อยางสมํ่าเสมอ 

1) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2) เลมหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

3) ปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 

1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความตองการของหนวยงานและ
สถานประกอบการ 

1) รายงานประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 

4) พัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรในดาน
การเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และการวิจัย 

1) สนับสนุน สงเสริมการเขารวม
ประชุม สัมมนา และฝกอบรมของ
คณาจารยดานการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผล และการ
ประเมินผล 
2) สนับสนุนและสงเสริมการ
นําเสนอและตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยทางวิชาการของ
นักศึกษาและคณาจารย 
3) สนับสนุนใหอาจารยสมัครขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงาน
ภายในและภายนอก เพ่ือเปนทุน
สําหรับการวิจัยและทุนการศึกษา
ใหกับนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธใน
หัวขอท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยของ
อาจารย 
4) สรางความรวมมือและเครือขาย
ทางดานการวิจัยกับมหาวิทยาลัย
และ/หรือสถาบันวิจัย และ/หรอื
สถานประกอบการท้ังในและ
ตางประเทศ 
5) สงเสริมใหมีการนําองคความรู
และผลงานวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชนกับสังคมหรือชุมชน 

1) การเขารวมประชุม สัมมนา
และฝกอบรมของอาจารยดาน
การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผล และการประเมินผล 
2) จํานวนผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและอาจารยท่ี
นําเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
3) จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 
4) จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับ
ทุนการศึกษา 
5) จํานวนทุนวิจัยของอาจารย
และนักศึกษา 
6) จํานวนนักศึกษา/อาจารย
วิจัยกับมหาวิทยาลัย และ/หรือ
สถาบันวิจัย และ/หรือสถาน
ประกอบการท้ังในและ
ตางประเทศ 
7) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
เกิดประโยชนกับสังคมหรือ
ชุมชน และการบรรลุตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

เปนระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาค
การศึกษา และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
ไมมี 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
หนวยกิต หมายถึง หนวยนับท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หนวยกิตระบบไตรภาค 

เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 4 หนวยกิตระ
บบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 3 ACTS (Asean Credit Transfer System) 
หรือ 5 ECTS (European Credit Transfer System) การกําหนดจํานวนหนวยกิตสําหรับแตละ
รายวิชามีหลักเกณฑ ดังนี้ 

1) รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 12 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยกิต 

2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  24 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมี
ปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยกิต 

3) การฝกงาน หรือ ฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 36 ชั ่วโมงตอภาค
การศึกษา ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยกิต 

4) การทําโครงงาน หรือ กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 
หนวยกิต 

5) วิทยานิพนธ หรือ การคนควาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยกิต 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 วัน-เวลาราชการปกติ 

 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1) ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 1.1 (สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท) 
2) สําเร็จการศึกษาปริญญาโทดานวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ หรือ

สาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.25 และมีผลงานวิชาการในลักษณะ
บทความวิจัยเผยแพรในวารสารดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ระดับชาติ (TCI กลุม1) หรือระดับนานาชาติ 
โดยมีบทบาทเปนผูวิจัยหลักหรือเปนผูประพันธซ่ึงเปนผูติดตอกับสํานักพิมพ (Corresponding 
author) จํานวนไมนอยกวา 1 เรื่องท่ีไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเพ่ือใชในการสําเร็จการศึกษา 
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3) ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 1.2 (สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรี) 
4) สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ หรือ 

สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 
5) เกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) 
โดยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโททุกคน ตองไดรับการสอบภาษาอังกฤษและมีผลการสอบอยูในอยูใน
ระดับผาน โดยไดคะแนน TOEFL ไมนอยกวา 500 คะแนน หรือ เทียบเทา หรือ ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนด และมีผลการศึกษาในระดับผานภายใน 9 ภาค
การศึกษาแรก นักศึกษาท่ีสอบไมผานอาจขอสอบ หรือ ลงทะเบียนเรียนใหมไดโดยไมจํากัดจํานวน
ครั้ง ท้ังนี้ ตองสอบผาน หรือ มีผลการศึกษาในระดับผานภายใน 9 ภาคการศึกษาแรก ตามท่ีกําหนด 

6) ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการศึกษาโดยมีหนังสือ รับรอง
จากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

7) มีความประพฤติดี 
8) เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
1) ความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรการแพทย และทักษะการใชเครื่องมือและ

อุปกรณวิจัย 
2) ทักษะในการทําวิจัยและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
3) ทักษะในการเขียนวิทยานิพนธและการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
4) ทักษะดานภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
1) นักศึกษาท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาท่ีเก่ียวของกับสาขาวิทยาศาสตรการแพทย จะตอง

เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน โดยเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรหรือนอกหลักสูตร ท้ังนี้ใหเปนไปตาม
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

2) จัดอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลทางวิชาการ 
3) มีรายวิชาสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูระเบียบวิจัยและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
4) จัดอบรมวิธีเขียนวิทยานิพนธและการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
5) แนะนําและสงเสริมใหนักศึกษาฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ และอบรมการใช

ภาษาอังกฤษ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 3 - - 5 5 5 
รวมจํานวนนักศึกษา  10 15 15 15 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาเม่ือ
ส้ินปการศึกษา 

- - - 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
(1) งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
(400,000 บาท/คน/ป) 

2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 

รวมรายรับ 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 
 

(2) งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบดําเนินการ  

1. เงินเดือน/คาตอบแทนอาจารย 2,592,000.00 2,747,520.00 2,912,371.20 3,087,113.47 3,272,340.28 3,468,680.70 
2. เงินเดือน/คาตอบแทนสายสนับสนุน 225,504.00 478,068.48 506,752.59 537,157.74 569,387.21 603,550.44 
3. งบพัฒนาอาจารย (คนละ 50,000 บาท) 250,000.00 500,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 
4. คาสาธารณูปโภค 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
5. คาวัสดุการศึกษา ป.เอก 

(คนละ 10,000 บาท) 
50,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

6. คาใชจายอ่ืนๆ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
 3,267,504.00 3,925,588.48 4,369,123.79 4,574,271.21 4,791,727.49 5,022,231.14 

จํานวนนักศึกษา 5 10 15 15 15 15 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 653,500.80 392,558.85 291,274.92 304,951.41 319,448.50 334,815.41 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรยีน 
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ............... 

 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน 

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ค)  

  
3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
แบบ 1.2 ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
ก. แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 60 หนวยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ 60 หนวยกิต 
ข. แบบ 1.2 ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ 90 หนวยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

ก. แบบ 1.1 
หมวดวิทยานิพนธ 60 หนวยกิต 
VET61-930 วิทยานิพนธ 60 หนวยกิต 
 Thesis   

ข. แบบ 1.2 
หมวดวิทยานิพนธ 90 หนวยกิต 
VET61-931 วิทยานิพนธ 90 หนวยกิต 
 Thesis   
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ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย 

ประกอบดวย ตัวอักษรสามตัว ตอทายดวยตัวเลขป พ.ศ. ท่ีปรับปรุงหลักสูตร และตัวเลขสามตัวในรูปแบบ 
ABCXX-XXX 

ชุดแรก: ประกอบดวย ตัวอักษรสามตัวและตัวเลขสองตัว ดังนี้ 
VET หมายถึง Veterinary 
61 หมายถึง ป พ.ศ.2561 ท่ีจัดทําหลักสูตร 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
หลักท่ี 1 คือ ชั้นป 
9 หมายถึง รายวิชาวิทยานิพนธ (Thesis) 
หลักท่ี 2 คือ ลําดับกลุมวิชาในสาขา 
3 หมายถึง กลุมวิชาวิทยานิพนธ 
หลักท่ี 3 คือ ลําดับรายวิชาในกลุม 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

ก. แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตรวม 60 หนวยกิต 
ชั้นป ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที ่3 

1 VET61-930 วิทยานิพนธ 6 หนวยกิต VET61-930 วิทยานิพนธ 6 หนวยกิต VET61-930 วิทยานิพนธ 6 หนวยกติ 
รวม    6 หนวยกิต รวม    6 หนวยกิต รวม    6 หนวยกิต 

2 VET61-930 วิทยานิพนธ 7 หนวยกิต VET61-930 วิทยานิพนธ 7 หนวยกิต VET61-930 วิทยานิพนธ 7 หนวยกติ 
รวม    7 หนวยกิต รวม    7 หนวยกิต รวม    7 หนวยกิต 

3 VET61-930 วิทยานิพนธ 7 หนวยกิต VET61-930 วิทยานิพนธ 7 หนวยกิต VET61-930 วิทยานิพนธ 7 หนวยกติ 
รวม    7 หนวยกิต รวม    7 หนวยกิต รวม    7 หนวยกิต 

 
ข. แบบ 1.2 จํานวนหนวยกิตรวม 90 หนวยกิต 

ชั้นป ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที ่3 
1 VET61-931 วิทยานิพนธ 7 หนวยกิต VET61-931 วิทยานิพนธ 7 หนวยกิต VET61-931 วิทยานิพนธ 7 หนวยกติ 

รวม    7 หนวยกิต รวม    7 หนวยกิต รวม    7 หนวยกิต 
2 VET61-931 วิทยานิพนธ 7 หนวยกิต VET61-931 วิทยานิพนธ 7 หนวยกิต VET61-931 วิทยานิพนธ 7 หนวยกติ 

รวม    7 หนวยกิต รวม    7 หนวยกิต รวม    7 หนวยกิต 
3 VET61-931 วิทยานิพนธ 8 หนวยกิต VET61-931 วิทยานิพนธ 8 หนวยกิต VET61-931 วิทยานิพนธ 8 หนวยกติ 

รวม    8 หนวยกิต รวม    8 หนวยกิต รวม    8 หนวยกิต 
4 VET61-931 วิทยานิพนธ 8 หนวยกิต VET61-931 วิทยานิพนธ 8 หนวยกิต VET61-931 วิทยานิพนธ 8 หนวยกติ 

รวม    8 หนวยกิต รวม    8 หนวยกิต รวม    8 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาบังคับ 
 - 
2) หมวดวิชาเลือก 
 - 
 
3) หมวดวิทยานิพนธ 

VET61-930 วิทยานิพนธ 60 หนวยกิต 
 Thesis  

ศึกษา คนควา และวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพในกลุมวิชาท่ีสนใจ โดยใชหลักการ
และระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกตอง ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การนําเสนอ
ผลงาน และเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบของหลักสูตร แบบ 1.1 

Self-study, investigation and research in medicine on current topics with 
appropriate principles and research methodology under the supervision of the thesis advisory 
committee; thesis presentation and report in English under curriculum type 1.1 format.   
 

VET61-931 วิทยานิพนธ 90 หนวยกิต 
 Thesis  

ศึกษา คนควา และวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพในกลุมวิชาท่ีสนใจ โดยใชหลักการ
และระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกตอง ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การนําเสนอ
ผลงาน และเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบของหลักสูตร แบบ 1.2 

Self-study, investigation and research in medicine on current topics with 
appropriate principles and research methodology under the supervision of the thesis advisory 
committee; thesis presentation and report in English under curriculum type 1.2 format 
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3.2 ช่ือ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 
ผลงานทางวิชาการ 
5 ปยอนหลัง 

1.รองศาสตราจารย นายเสรี ดอนแกวบัว Cert. in Vet. Diagnostic Pathology, Cornell Univ. Ithaca, NY, USA, 2537 
Postdoc. Training in Lab Animal Medicine and Pathology, UMC, Columbia, MO, USA, 2531 
Ph.D. (Comparative Pathology), UMC, Columbia, MO, USA, 2530  
M.S. (pathology), O.S.U., Stillwater, OK, USA, 2526 
Dip. F.H. &VPH. Royal Vet. and Agri. Univ., Copenhagen, Denmark, 2520 
วท.บ., สพ.บ.  ม.เกษตรศาสตร, 2516 

มีผลงานทางวิชาการ 
ยอนหลัง 5 ปผานตามเกณฑ 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 

2.ผูชวยศาสตราจารย 
 

นายพีรศักดิ์ สุทธิโยธิน Ph.D.(Reproductive physiology), University of New England, Australia, 2536 
สพ.บ.  ม.เกษตรศาสตร, 2523 
วท.บ.  ม.เกษตรศาสตร, 2521 

มีผลงานทางวิชาการ 
ยอนหลัง 5 ปผานตามเกณฑ 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 

3. อาจารย นายเศรษฐกิตย จิตเสนาะ วท.บ., Pathobiology, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552 

มีผลงานทางวิชาการ 
ยอนหลัง 5 ปผานตามเกณฑ 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 

4. อาจารย นางสาวอโนรัตร เจนวิถีสุข วท.บ., (ประสาทวิทยาศาสตร)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 
วท.ม., (สรีรวิทยาทางการแพทย)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546 

มีผลงานทางวิชาการ 
ยอนหลัง 5 ปผานตามเกณฑ 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา)  
ไมมี 

 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน หรือ วิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 
รายวิชาวิทยานิพนธ เปนรายวิชาท่ีกําหนดใหนักศึกษาทําการศึกษา คนควา และวิจัยในหัวขอ

เรื่องดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย ท่ีนาสนใจและทันสมัย สามารถสรางองคความรูหรือนําไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนตอสังคมหรือชุมชน โดยวิทยานิพนธมีขอบเขตของงานวิจัยท่ีสามารถดําเนินการใหสําเร็จภายใน
ระยะเวลาเรียนท่ีหลักสูตรกําหนด ภายใตคําแนะนําและควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รวมท้ัง
สามารถนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธในท่ีประชุมวิชาการ เขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพร และ
เขียนรายงานวิทยานิพนธโดยใชภาษาอังกฤษ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) (ตามองคประกอบใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560) และสอบผานเกณฑของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย 

2) เลือกหัวขอวิทยานิพนธ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
3) สืบคนขอมูล จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ แตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ (ตาม

องคประกอบในขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560) และสอบโครง
รางวิทยานิพนธ 

4) ดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกตอง ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 

5) เขียนรายงานความกาวหนาและนําเสนอความกาวหนาของงานวิจัยแบบปากเปลาตอ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

6) วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานการวิจัย 
7) นําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธแบบโปสเตอรหรือแบบปากเปลาในท่ีประชุมวิชาการ 
8) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

9) แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (ตามองคประกอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560) และสอบปองกันวิทยานิพนธโดยใชภาษาอังกฤษ 

10) สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ (วิทยานิพนธ) โดยใชภาษาอังกฤษ ตอคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดวิเคราะหปญหา

และโจทยวิจัยอยางมีหลักการและเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงและประยุกตใชทฤษฎีทางวิทยาศาสตรสุขภาพสู
การปฏิบัติ มีทักษะดานการวางแผน การดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงานวิจัย และ
สามารถพัฒนาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน (ตามรายละเอียดในหมวดท่ี 4) 
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5.3 ชวงเวลา 
นักศึกษาสามารถเริ่มทําวิทยานิพนธไดตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 1 ตามแผนการ

ศึกษาของหลักสูตร และระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ัน
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

5.4 จํานวนหนวยกิต  
- แบบ 1.1 ทําวิทยานิพนธ 60 หนวยกิต 
- แบบ 1.2 ทําวิทยานิพนธ 90 หนวยกิต 

โดยวิทยานิพนธตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ตามข้ันตอน หรือ ระยะในการศึกษา โดยองคประกอบ

ของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2560 ดังนี ้

1) คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
2) คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
3) คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
4) คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

5.5.2 นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รวมกันพิจารณาคัดเลือกหัวขอวิทยานิพนธท่ี 
นาสนใจและสามารถดําเนินการไดสําเร็จในระยะเวลาการศึกษา 

5.5.3 นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รวมกันวางแผนกระบวนการศึกษา คนควา 
และการดําเนินการวิจัย พรอมท้ังจัดเวลาใหคําแนะนําและรายงานความกาวหนาในการศึกษาเปนระยะๆ 

5.5.4 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธสนับสนุน/สงเสริมการศึกษาของนักศึกษา โดยการให 
คําแนะนําหรือจัดหาตัวอยางการศึกษาวิทยานิพนธ และการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 มีคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย
การศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
5.6.2 นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ กําหนดหัวขอ ระยะเวลา และความสําเร็จของ

การศึกษาวิจัย เปนการประเมินผลรายวิชาในแตละภาคการศึกษา 
5.6.3 นักศึกษารายงานความกาวหนาของการศึกษาวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธตอคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ ทุกภาคการศึกษา 
5.6.4 คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย

การศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
5.6.5 การประเมินผลวิทยานิพนธ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษา

ข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

มคอ.2_Page 17 / 56 

 



UPDATE 25.08.2017 

 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีความซ่ือสัตยและมีจรรยาบรรณในการเปน
นักวิชาการ/นักวิจัย ไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืน 

ปลู กฝ ง ให นั ก ศึ กษา มี คว าม ซ่ื อสั ตย สุ จ ริ ต  มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในขณะทําการ
วิจัย รวมท้ังไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืน 

2) มีความสามารถในการคนควาและวิจัยเพ่ือสราง
องคความรูใหมหรือนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร
ทางการสัตวแพทย นําความรูมาพัฒนาตอยอด 
ถายทอด หรือประยุกตใหเกิดประโยชนตอสังคมและ
ประเทศ 

- สงเสริมใหทํางานวิจัย/วิทยานิพนธบนพ้ืนฐาน
การพัฒนาใหเกิดองคความรูใหมหรือนวัตกรรม โดย
เนนกระบวนการคิด อยางเปนระบบและมีเหตุผล 
เพ่ือใหสามารถนําความรูมาพัฒนาตอยอด ถายทอด 
หรือประยุกตใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศ 
- สงเสริมใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนและ
การวิจัยสูสังคมและประเทศ 

3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและสามารถจัดการกับปญหาท่ีซับซอนในการ
พัฒนาองคความรูใหมดานวิทยาศาสตรทางการสัตว
แพทย ใชการเรียนการสอนท่ีกระตุนและสงเสริมให
เกิดการคิดวิเคราะหเชิงลึกอยางเปนระบบ 

ใชการเรียนการสอนท่ีกระตุนและสงเสริมใหเกิดการ
คิดวิเคราะหเชิงลึกอยางเปนระบบ 

4) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง
และสามารถแสดงออกถึงบทบาทผูนําและผูตามได
อยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ มีการ
สรางภาวะความเปนผูนําในการทําวิจัย/ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน ฝกฝนการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
โดยมอบหมายใหทํางานเปนกลุม/อภิปราย 

มีการสรางภาวะความเปนผูนําในการทําวิจัย/
ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน ฝกฝนการแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน โดยมอบหมายใหทํางานเปนกลุม/
อภิปราย 
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2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 
1) เปนคนท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกลาหาญทางจริยธรรม และ

เปนพลเมืองท่ีดี 
2) มีวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบเคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
3) มีจรรยาบรรณในการเปนนักวิชาการและนักวิจัย ไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืน 
4) สามารถชี้ใหเห็นขอบกพรองของปญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเพ่ือการทบทวนแกไข

และสามารถสนับสนุนใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการ
ปญหา 

5) เคารพสิทธิรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางใน
บริบททางวิชาการ หรือ วิชาชีพ และสามารถสื่อสารเพ่ือใหขอคิดเห็นแกผูอ่ืนได โดย
คํานึงถึงผลกระทบท้ังดานบวกและลบ 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบตางๆ ของสังคม โดยเนนการสง

งานท่ีไดรับมอบหมายใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีสุภาพเหมาะสม 
2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีความซ่ือสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ในขณะทําการ

วิจัยรวมท้ังไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืน 
3) มีการจัดอภิปรายกลุมในประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรม และมีการ

ชี้ใหเห็นขอบกพรองของปญหา 
4) ปลูกฝงการเคารพสิทธิ การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับในความคิดเห็นท่ี

แตกตาง ในบริบททางวิชาการ และสามารถสื่อสารเพ่ือใหขอคิดเห็นแกผูอ่ืน 
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรม เชน การสงงาน การมีระเบียบวินัย การแตงกายสุภาพ
เหมาะสม ตรงตอเวลา และการแสดงความเห็นในการสัมมนา อภิปรายกลุม 

2) ประเมินจากความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ความซ่ือสัตยในการเรียน การ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการทดลอง พฤติกรรมการดําเนินงานวิจัย การไมคัดลอก
ผลงานวิจัยของผูอ่ืน การเคารพตอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธของผูอ่ืน การรายงาน
ความกาวหนา และการสอบ 

3) ประเมินจากการมีสวนรวมอภิปราย ตอบขอถกเถียง การชี้ขอบกพรองของปญหาทาง
จรรยาบรรณ 

4) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การยอมรับในการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนท่ี
เหมือน หรือ แตกตางในเชิงวิชาการ 

 
 
 
 
2.2 ดานความรู 
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2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
1) มีความรูและความเขาใจท้ังทฤษฎีและปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย

อยางถองแท ลุมลึก และลึกซ้ึง 
2) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการวิจัยดานวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย 

สามารถเรียนรูดวยตนเองหรือแสวงหาองคความรูใหม และสามารถรวบรวมประเด็น
ปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึน 

3) สามารถสรางองคความรูใหมจากการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย 
และพัฒนานวัตกรรม และถายทอดใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศ หรือ
ประโยชนในเชิงพาณิชย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนนํามาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนอยางตอเนื่อง และปรับรูปแบบการใชงานใหเหมาะสมกับวิทยาการ
สมัยใหม 

4) สามารถเชื่อมโยงศาสตรตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรและดานสัตวแพทย เขากับการ
ดําเนินชีวิต 

5) แสวงหาความรูตลอดชีวิต 
2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรใหเปนไปอยางมีข้ันตอนและ
ตอเนื่อง โดยครอบคลุมเนื้อหาและหลักการท่ีสําคัญในสาขาวิทยาศาสตรทางการสัตว
แพทย 

2) สงเสริมการเรียนการสอนโดยการกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
และคนควาเรียนรูดวยตนเอง และผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดมาใชเพ่ือการพัฒนา
ตอยอดนํางานวิจัยไปใชไดในอนาคต 

3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหเกิดกระบวนการคิด อยางเปนระบบและมีเหตุผล 
สามารถนําความรูนั้นมาวิเคราะหและนํามาใชในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
ปฏิบตัิงานและการวิจัย 

4) สงเสริมใหนักศึกษามีกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และเขารวมการ
ประชุมสัมมนาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับดานวิทยาศาสตร และดานสัตวแพทย 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
ประเมินผลจากการสอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงรางวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ 

 
2.3 ดานทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล และสามารถบูรณาการองคความรู

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2) มีความคิดริเริ่ม สามารถคิดวิเคราะหประเด็นปญหา รวมท้ังสามารถตัดสินใจและ

แกไขปญหาท่ีซับซอนในการดําเนินการวิจัยดานวิทยาศาสตรทางสัตวแพทย โดยใช
ความเขาใจอันถองแทในทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติไดอยางสรางสรรค 

3) สามารถสังเคราะหและบูรณาการผลงานวิจัยและทฤษฎี ท้ังภายในและภายนอก
สาขาวิชา เพ่ือสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรทางการสัตว
แพทย 

มคอ.2_Page 20 / 56 

 



UPDATE 25.08.2017 

 

4) สามารถออกแบบ วางแผน และดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกทักษะการแกปญหาจากการวิจัยท่ีมีการบูรณาการความรูใน

การวิจัยและทางทฤษฏี เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจและสรางองคความรูใหมได
อยางสรางสรรค 

2) ใชการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาตอยอดงานวิจัยไดดวยการบูรณาการความรูท่ี
หลากหลายสาขามีการออกแบบ วางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ ใชความ
เขาใจอันถองแทในการตอยอด พัฒนา และดําเนินการวิจัยไดอยางสรางสรรค 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) ประเมินผลจากการเรียนรูรายวิชาโดยการสอบในรูปแบบตางๆ รวมถึงการสอบ

ภาคปฏิบัติ การจัดทํารายงานและนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ ปฏิภาณไหวพริบในการถามตอบ 

2) ประเมินผลจากการสังเคราะหผลงาน หรือ ความรูจากการวิจัย มีการบูรณาการและ
การตอยอดงานวิจัยอยางสรางสรรค 

3) ประเมินผลจากการออกแบบ วางแผนการแกปญหางานวิจัยท่ีเปนระบบ มีแบบแผน
สามารถนําสูการปฏิบัติไดและสรางองคความรูใหมไดอยางสรางสรรค 

 
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค 
2) สามารถยอมรับความเห็นท่ีแตกตางในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได และ

สามารถแสดงออกถึงบทบาทผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณอยางตอเนื่อง 

3) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเองและการทํางานของกลุม มีสวนรวมใน
กิจกรรมกลุม รวมท้ังปรับปรุงตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) จัดสัมมนาหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
2) มอบหมายใหทํางานเปนกลุมหรืออภิปรายกลุม 
3) มอบหมายงานใหศึกษาคนควา วิเคราะห และสังเคราะหดวยตนเอง 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) ประเมินกระบวนการทํางานเปนรายบคุคลและกิจกรรมกลุม 
2) ประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมายรายบุคคลและกิจกรรมกลุม 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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1) สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูลและ
แปลผลในประเด็นปญหาท่ีสําคัญ และซับซอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตว
แพทย 

2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน รวบรวม ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูลเชิงลึกในสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย 

3) สามารถใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสื่อสารกับกลุมบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึง
ชุมชนท่ัวไปไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

4) มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบท่ีเปนทางการ 
และไมเปนทางการ รวมท้ังวิทยานิพนธและโครงการวิจัยในการนําเสนอเสนอทัง
ระดับชาติและนานาติ 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สอน แนะนํา และสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมฝกอบรมการวิเคราะหผลและแปลผล 
โดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติมาประยุกตใชในงานวิจัยข้ันสูง เพ่ือคัดกรอง
ขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ และนําไปใชในการศึกษาคนควาในประเด็นปญหาท่ี
สําคัญและซับซอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย 

2) แนะนําและสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมฝกอบรมการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคน รวบรวม ประมวลผลขอมูล และเลือกใชสื่อสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงานในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยไดอยาง
เหมาะสม 

3) แนะนําและจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสารในการนําเสนอ
ผลงานในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในการ
สัมมนาหรือการประชุมวิชาการ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือฝกการ
สื่อสารกับกลุมบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
แบบมาตรฐานสากล และสงเสริมใหนักศึกษาเขียนและนําเสนอโครงรางวทิยานิพนธ 
วิทยานิพนธ และผลงานวิชาการในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

4) แนะนําและจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการรวมท้ังผลงานวิจัย ในรูปแบบการพูด การฟง การอาน 
และการเขียนผลงานวิชาการ วิทยานิพนธ และโครงการวิจัย 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขจากรายงาน หรือ การนําเสนอผลงานใน
รายวิชาตางๆ รวมท้ังจากผลการวิจัยและวิทยานิพนธ โดยพิจารณาความถูกตอง และ
การเลือกใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติมาประยุกตใชในงานวิจัยไดอยาง
เหมาะสม 

2) ประเมินจากการเขารวมการฝกอบรมการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติมา
ประยุกตใชในงานวิจัย 
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3) ประเมินความสามารถในการสื่อสารกับกลุมบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชน
ท่ัวไปได และการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารสนเทศจากการนําเสนอ
ในรูปแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

4) ประเมินจากทักษะการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัย การเขียนผลงาน
วิชาการ การนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และการ
นําเสนอวิทยานิพนธและโครงการวิจัย 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) ระดับปริญญาเอก 
 

•  ความรับผิดชอบหลัก           ο ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

VET61-930 
                     

วิทยานิพนธ 
VET61-931 

                     
วิทยานิพนธ 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

(ภาคผนวก ค)  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะท่ีกําลังศึกษา 

1) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตรทางการ
สัตวแพทย เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

2) การทําวิทยานิพนธจะพิจารณาจากการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และรายงาน
ความกาวหนาวิทยานิพนธ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง และมีการติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนําผลการทวนสอบท่ีไดมาปรับปรุง
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร โดยดําเนินการดังนี้ 

1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

2) ติดตามผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตในดานความพรอมและศักยภาพในการ
ทํางาน โดยการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตจากการสัมภาษณ หรือสงแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจตอบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ 

3) ผลงานของบัณฑิตท่ีวัดเปนรูปธรรมได เชน จํานวนสิทธิบัตร จํานวนผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ การเผยแพรผลงานวิจัย จํานวนรางวัลทางสังคม/ประเทศ และผลงานอ่ืนๆ 
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การประเมินการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย
การศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 กลาวคือ 

1. สอบภาษาอังกฤษผาน โดยไดคะแนน TOEFL ไมนอยกวา 500 คะแนน หรือ เทียบเทา 
หรือ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนด และมีผลการศึกษาในระดับผาน 

2. สอบวิทยานิพนธผานโดยใชภาษาอังกฤษ และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอ
มหาวิทยาลัยแลว 

3. สําหรับผูเรียนตามแผนการศึกษาแบบ 1.1 ผลงานวิทยานิพนธ หรือ สวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ หรือ อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ 
ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

มคอ.2_Page 25 / 56 
 



Update 25.08.2017 

4. สําหรับผูเรียนตามแผนการศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 ผลงานวิทยานิพนธ หรือ สวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
หรือ ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรทางวิชาการ 

5. นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ หรือ สวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ ในท่ีประชุมวิชาการ
อยางนอย 1 ครั้ง 

6. ตามระเบียบขอบังคับของทุนการศึกษา หรือ ทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีนักศึกษาไดรับ 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1. มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย สํานักวิชา 

หลักสูตร และรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
2. มีการแตงตั้งอาจารยพ่ีเลี้ยง เปนผูใหคําแนะนําแกอาจารยใหมในชวงปแรกของการทํางาน

ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย และภาระงานอ่ืนๆ 
3. มีการพิจารณากําหนดภาระงานใหแกอาจารยใหมอยางเหมาะสม ตามเกณฑภาระงานข้ัน

ต่ําท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

4. สงเสริมการพัฒนาดานการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยอยางตอเนื่อง 
การศึกษาตอ โดยการสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมอบรม สัมมนา และการประชุมวิชาการท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
1) จัดการประชุมเพ่ือทบทวน พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามการ

ประเมินผลแตละรายวิชาทุกปการศึกษา 
2) สงเสริมใหอาจารยมีทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย 

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
3) สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเก่ียวกับการจัดการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล โดยสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมอบรม สัมมนา 
2.2 การพัฒนาดานวิชาการ 

1) สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณการวิจัยอยางตอเนื่อง โดย
สนับสนุนการเขารวมการประชุมวิชาการ ฝกอบรม สัมมนาท้ังในประเทศและตางประเทศ และการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2) สงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ การตีพิมพเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการ และขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน  
4) สงเสริมอาจารยใหมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพ่ือ

พัฒนาและบูรณาการองคความรูจากงานวิจัย 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.1 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.1.1 มีจํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญา
โท หรือ เทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย 

1.1.2 มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปน
ผลงานวิจัย 

1.1.3 เปนอาจารยประจําหลักสูตรมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร 

1.1.4 อยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาและไมเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนๆ ในเวลาเดียวกัน ยกเวนพหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ ใหเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได ไมเกิน 2 คน 

1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
1.2.1 มีคุณวุฒิตรง หรือ สัมพันธกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย โดยตองมี

คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา หรือข้ั นต่ําปริญญาโท หรือ เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 

1.2.2 มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปน
ผลงานวิจัย 

1.2.3 มีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย ท้ังนี้
สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารย
ผูนั้นมีคุณวุฒิตรง หรือ สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

1.3 คุณสมบัติของอาจารยประจํา 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา สําหรับอาจารยประจําท่ีรับเขาใหมตองมีคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษไดตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 

1.4 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
1.4.1 ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา หรือ ข้ันต่ํา

ปริญญาโท หรือ เทียบเทา ท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย 
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1.4.2 มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปน
ผลงานวิจัย 

1.5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
1.5.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
1.5.2 สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมี

คุณสมบัติดังนี้ 
1) คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงตรง หรือ สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เรื่อง 

หรือ 
2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี

กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรง หรือ สัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้นและ
แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

1.6 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร (คุณวุฒิและผลงาน

วิชาการ ตามเกณฑขอ 1.2) และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (คุณวุฒิและผลงานวิชาการ ตามเกณฑ
ขอ 1.5.2) รวมไมนอยกวา 5 คน ท้ังนี้ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

1.7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
1.7.1 ตองเปนอาจารยประจํา หรือ อาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ 

เทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโท หรือ เทียบเทา ท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย หรือ สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือ ในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

1.7.2 ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
การพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

1.7.3 ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารยท่ีมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ เทียบเทา ท่ีมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ี
อาจารยผูสอนได 

1.7.4 อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอน ไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

1.8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 
1.8.1 แบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธ หรือ สวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ 

หรือ อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ นานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตาม
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

1.8.2 แบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ 
หรือ อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ นานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ 

1.9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
1.9.1 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได
ไมเกิน 5 คน ตอภาคการศึกษา  

1.9.2 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนง
ระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย
ข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 10 คนตอภาคการศึกษา 

1.9.3 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภาสถาบัน
พิจารณา แตท้ังนี้ตองไมเกิน 15 คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา 
15 คน ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี 

1.10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

1.11 การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรทุกปการศึกษาเพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอย ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป 

1.12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงคเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู 5 ดาน 

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตามขอบังคับ
มหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ ว าด ว ยการ ศึกษา ข้ันบัณฑิต ศึกษา  พ .ศ .  2560 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

2.3 มีการจัดทําระบบการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การมีงานทําของบัณฑิต การ
ไดงานทําตรงตามสาขาท่ีศึกษาและความตองการของบัณฑิตในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดย
ดําเนินการสํารวจหลังจากบัณฑิตจบแลวอยางนอย 1 ป และมีการสํารวจซํ้าทุกปการศึกษาเปนเวลา
ติดตอกันทุกป และนําผลท่ีไดไปใชในการพัฒนาหลักสูตร ท่ีจัดข้ึนทุกป 
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3. นักศึกษา 
3.1 มีการรับนักศึกษาตามคุณสมบัติของผูเขาศึกษาของหลักสูตรและดําเนินการตามข้ันตอน

ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร มีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาดวยกิจกรรม
ปฐมนเิทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา 

3.2 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ โดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

3.3 มีการติดตาม การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา โดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.4 มีการใหคําปรึกษาดานวิชาการและดานอ่ืนๆ แกนักศึกษา ดังนี้ 
1) มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป ทําหนาท่ี การดูแล ใหการสนับสนุน สงเสริม

และใหคําแนะนํา 
2) ดานการวางแผนการศึกษา ผลการศึกษา และติดตามนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจน

สําเร็จการศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา และมีการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพใหนักศึกษาในดานตางๆ 
 
4. อาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 
คณะกรรมการบริหารสํานักวิชาฯ คัดเลือกอาจารยใหม โดยพิจารณาจากวุฒิทาง

การศึกษาท่ีมีความเก่ียวของ ในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตามหลักเกณฑและวิธีการของ
มหาวิทยาลัย และเปนไปตามแผนอัตรากําลังของสํานักวิชาฯ 

4.2 การพัฒนาอาจารย 
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ. 2559 เพ่ือใหคณาจารยมีการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่องและหนวยพัฒนาองคกรมีการ
จัดสรรงบประมาณในการสัมมนา อบรม ดูงาน เพ่ือพัฒนาเพ่ิมทักษะและประสบการณการทํางานของ
คณาจารยในสํานักวิชาฯ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 5.1 มีการประเมินผูเรียนเพ่ือใหไดขอมูลกลับมาปรับปรุงการใหคําปรึกษาของอาจารย 
 5.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนการวิจัยเปนฐาน 
 5.3 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 5.4 มีการชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการตีพิมพผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 ระบบการดําเนินงานของสถาบัน 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักวิชาฯ และคณาจารย 

เพ่ือจัดซ้ือสื่อการศึกษา ท้ังในรูปแบบของหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
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6.2 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีสื่อพรอมใหบริการนักศึกษาใน 3 ลักษณะ ไดแก  
6.2.1 สื่อสิ่งพิมพ (Printed Materials) ไดแก หนังสือตํารา หนังสือท่ัวไป หนังสือสาร

คดี หนังสืออางอิง เรื่องสั้น นวนิยาย รายงานประจําป รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ จุลสาร กฤตภาค 
รวมถึง สิ่งพิมพตอเนื่อง ไดแก วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ 

6.2.2 สื่อโสตทัศน (Audio Visual Materials) เปนงานบริการแบบสื่อประสม มีหลาย
รูปแบบท่ีนักศึกษา สามารถเลือกเรียนรูไดตามความสนใจ อาจจะเปนในรูปของขอความ เสียง 
รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว โดยผานประสาทสัมผัสทางหูและตา ซ่ึงมีคุณคาตอการศึกษาและการ
สอน เพราะเปนศูนยรวมแหงความสนใจ ชวยใหเขาใจในเรื่องท่ีตองการศึกษาไดรวดเร็ว จําไดนาน 
และเกิดการเรียนรูอยางมีมิติ สื่อโสตทัศน เปนสื่อหรือวัสดุ ท่ีผูใชสามารถเลือกใชสื่อประเภทตางๆ ได 
ตามท่ีตองการ ไดแก เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง ดิสเก็ตท แผนซีดี-รอม เปนตน 

6.2.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก 
- ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมของรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูในหองสมุด สืบคนขอมูลจาก คอมพิวเตอร เรียกวา Online Public 
Access Catalog หรือ OPAC ซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีหองสมุดจัดทําข้ึนเอง 

- ฐานขอมูลออนไลน (Online Databases) เปนฐานขอมูลท่ีบริษัท เอกชนจัด
จําหนายใหบริการขอมูลแกหองสมุด หรือฐานขอมูล เชิงพาณิชย  

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook) เปนหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ี
จัดเก็บในฐานขอมูล เพ่ือใหผูอานสามารถอานผาน เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
พกพา 

6.3 การปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
มีการประเมินความพึงพอใจ ความเพียงพอและความเหมาะสมโดยนักศึกษาและ

คณาจารย เพ่ือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีความทันสมัยและตรงตามความสนใจของนักศึกษา 
 
7. การกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

มีท้ังหมดจํานวน 12 ตัวบงชี้ ท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เพ่ือการประกันตุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 
ดังนี้ 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 กอน
การเปดหลักสูตรครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอนกลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบัการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนํา ดานการจัดการเรยีนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครัง้ 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตท่ีมตีอ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

รวมตัวบงช้ี(ขอ) แตละป 9 10 11 12 12 
ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงช้ีท่ีตองผานรวม (รอยละ 80) 8 8 9 10 10 

 
เกณฑการประเมินผลการดําเนินการ 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามดัชนีบงชี้ท่ีกําหนดจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดี คือ 

ดําเนินการดัชนีบงชี้ท่ี 1-7 บรรลุเปาหมายครบถวน และดัชนีบงชี้ท่ี 6-12 จะตองบรรลุเปาหมายอยาง
นอย รอยละ 80 ของดัชนีบงชี้ในปท่ีประเมิน จึงจะไดรับการรับรองวาหลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู จากวิธีการท่ีใช โดยใช
แบบสอบถาม หรือ การสนทนากับกลุมนักศึกษา ในระหวางหรือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

1.1.2 นําผลประเมินจากนักศึกษามาวางแผนปรับกลยุทธการสอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 ผู เรียนประเมินการสอนของผูสอนโดยประเมินผลออนไลน ซ่ึงจัดทําโดย
มหาวิทยาลัย 

1.2.2 อาจารยแตละทานเสนอแนวทางการปรับปรุงการสอนของตนเองตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงตอไป 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ดําเนินการสํารวจขอมูล ประเมินหลักสูตรโดยภาพรวมโดยนักศึกษาและบัณฑิต 
2.2 มีการเยี่ยมชม ประเมิน และใหขอเสนอแนะจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร โดย

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
2.4 อาจารยประจําหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 
ขอ 7 โดยอาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสํานักวิชา 
ประกอบดวย คณะกรรมการ 3 คน โดยเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย/
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ อยางนอย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ทําการรวบรวมขอมูล เพ่ือใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรในภาพรวม การปรับปรุง
หลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะดําเนินการตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป ท้ังนี้เพ่ือให
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก  คําสั่งแตงตั้งคระกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
ช่ือ-สกุล นายเสรี ดอนแกวบัว 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 
โทรสาร 
Email 

081-9281293 
- 
saree.do@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
Cert. in Vet.Diagnostic Pathology Cornell Univ. Ithaca, NY, USA 2537 
Postdoc. Training in Lab Animal 
Medicine and Pathology 

UMC, Columbia, MO, USA 2531 

Ph.D. (Comparative Pathology) UMC, Columbia, MO, USA 2530 
M.S. (pathology) O.S.U., Stillwater, OK, USA 2526 
Dip. F.H. &VPH. Royal Vet. and Agri. Univ., 

Copenhagen, Denmark 
2520 

วท.บ.,สพ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2516 
 
2. ประสบการณการทํางาน 

ตําแหนงงาน-องคกร หรือ หนวยงาน ป พ.ศ. 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552-2554 
หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539-2549 
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540-2542 

 
3. ความเช่ียวชาญ 
 1. พยาธวิิทยา 
 2. สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร 
 3. ชันสูตรโรคสัตว 
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4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สัตวแพทยศาสตร สพ.บ. - พยาธิวิทยาทั่วไป 

- พยาธิ วิทยาตามระบบทางสัตว
แพทย 

- พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย 

2516-2553 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สัตวแพทยศาสตร วท.ม. 
(พยาธิวิทยา) 

- พยาธิวินิจฉัยทางสัตวแพทย 
- พยาธิวิทยาขั้นสูงทางสัตวแพทย 

2542-2553 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

5.1 บทความวิจัย 
1) การตรวจหา FDP(s) ดวยเทคนิค Autoradiographic Electro-Immuno Assay 

(EIA) , Kasetsart J.,1997 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

- 
5.3 บทความทางวิชาการ 

- 
5.4 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการ 

1) ตําราพยาธิวิทยาท่ัวไป (General Pathology) 4th Ed. 2003 ISBN 974-553-079-
4. 

2) ชีววิทยาและอายุรศาสตรของกระตายและสัตวฟนแทะ. 2543. งานแปลและจัดพิมพ
ของสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติลําดับท่ี 185 

5.5 สิทธิบัตร 
- 

5.6 ส่ิงประดิษฐ 
- 
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ประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
ช่ือ-สกุล นายพีรศักดิ์ สุทธิโยธิน 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 
โทรสาร 
Email 

081-9281293 
- 
alwaysvet@gmail.com 

 
1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
อนุมัตบัตร วิทยาการสืบพันธุ/สัตวแพทยสภา 2559 
ปริญญาเอก Reproductive physiology University of New England, Australia 2536 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2523 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2521 

 
2. ประสบการณการทํางาน 

ตําแหนงงาน-องคกร หรือ หนวยงาน ป พ.ศ. 
ผูอํานวยการ โครงการจัดตั้งสํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร 2560 
ผูชวยศาสตราจารย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2549-2559 
กรรมการสัตวแพทยสภา 2551-2558 
กรรมการศูนยการศึกษาตอเนื่อง สัตวแพทยสภา 2551-2558 
กรรมการศูนยประเมินความรูความสามารถข้ันพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย สัตวแพทยสภา 

2551-2558 

รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 2550-2552 
ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2549-2550 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547-2548 
หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537-2541 
ผูชวยศาสตราจารย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2536-2549 
อาจารย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526-2536 
หัวหนาสถานีผสมเทียมสงขลา กรมปศุสัตว 2523-2526 

 
3. ความเช่ียวชาญ 

1. วิทยาการสืบพันธุสัตว 
2. การผสมเทียม/การทําน้ําเชื้อแชแข็ง 
3. การผาตัดสองกลอง 
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4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล สัตวแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร - โครงสรางการทํางานของ

รางกายสัตว 
- วิทยาการสืบพันธุสัตว 
- เวชศาสตรการผลิตสัตว 
- กฎหมายและจรรยาบรรณทาง

สัตวแพทย 

2549-2559 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทรัพยากรธรรมชาติ สัตวศาสตร - การผสมเทียม 
- สรีรวิทยาและกายวภิาคศาสตร 
- ยาและการใชยาสัตว 
- สรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตว

เล้ียง 

2536-2549 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

5.1 บทความวิจัย 
1) Kimsakulvech S, Suttiyotin P, Pinyopummin A, Onset and duration of 

ejaculatory suppression effect of tamsulosin in goat, Agriculture and Natural Resources 
2016; 50(4): 306-309.  

2) Kimsakulvech S, Suttiyotin P, Pinyopummin A. Dose-dependent effects 
of tamsulosin on the ejaculation and semen quality in bucks. Turkish Journal of 
Veterinary and Animal Sciences 2015; 39 (4):465-471. 

3) Kimsakulvech S, Suttiyotin P, Pinyopummin A. Effects of alpha1-
adrenoceptor antagonist (tamsulosin) on incident of ejaculation and semen quality in 
the goat. Andrologia 2015; 47(3):354-9. 

4) Kimskulvech S, Suttiyotin P. Stimulation patterns for erection and 
ejaculation using electroejaculator in black marsh turtles. Thai journal of veterinary 
medicine 2012; 42(3):325-331. 

5) Suttiyotin P, Khumpim P, Kimsakulvech S, Eurlaphan C. Improvement of 
semen quantity and quality in ostriches by oxytocin injection before semen collection. 
Suranaree Journal of Science and Technology 2012; 19(1):9-14. 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
1)  Suttiyotin P, Nakthong C, Kornmatitsuk B, Huaijantug S. Laparoscopic 

ovariectomy in native Saanen goats. International Conference on Veterinary Science 
2012; 2012 29 Feb- 2 Mar; Bangkok, Thailand. Bangkok: The Thai Veterinary Medical 
Association under the Royal Patronage; 2012 p.251-252. 
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5.3 บทความทางวิชาการ 
- 

5.4 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน 
1) พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน. 2559. วิทยาเอ็มบริโอของสัตว . คณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2) พีรศักดิ์  สุทธิ โยธิน .  2557. โครงรางกระดูกสุนัข .  คณะสัตวแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3) พีรศักดิ์  สุทธิ โยธิน. 2549. วิทยาการสืบพันธุสุนัข. คณะสัตวแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4) พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน และ วรรณา ศิริมานะพงษ. 2549. ประมวลระบบการสืบพันธุ
สัตว. คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

5) พีรศักด์ิ สุทธิโยธิน. 2548. สรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตวเลี้ยง. สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

6) พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน. 2548. การแชแข็งน้ําเชื้อแพะ. ภาควิชาสัตวศาสตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร. 

7) พีรศักด์ิ สุทธิโยธิน และ วรวิทย วณิชาภิชาติ. 2545. ปฏิบัติการ การผสมเทียม. 
ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร. 

8) พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน. 2530. การผสมเทียม. สํานักพิมพรั้วเขียว.  
9) พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน. 2530. ยากําจัดพยาธิในสัตวเลี้ยง. ภาควิชาสัตวศาสตร คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร. 
5.5 สิทธิบัตร 

- 
5.6 ส่ิงประดิษฐ 

1)  หูฟงแบบดัดแปลง (พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน, สุรพล ชลดํารงคกุล และเจมส ดี ชูเลอร. 2525. การใชหู
ฟงแบบดัดแปลงในการศึกษาตาง ๆ. วารสารสัตวแพทย, 3: 96-98.) 
2) เครื่องตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ (Suttiyotin, P. and Thwaites, C.J. 1993. Evaluation of ram 
semen motility by a swim-up technique. J. Reprod. Fert. 92:339-345.) 
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ประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
ช่ือ-สกุล นายเศรษฐกิตย จิตเสนาะ 

 
1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
ปริญญาเอก พยาธิชีววิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 
ปริญญาตร ี สัตวแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแกน 2552 

 
2. ประสบการณการทํางาน 

ตําแหนงงาน-องคกร หรือ หนวยงาน ป พ.ศ. 
นายสัตวแพทย, โรงพยาบาลสัตวสหัสวรรษ 2558-ปจจุบัน 
นายสัตวแพทย, โรงพยาบาลสัตวแจงวัฒนะ 2552-2553 

 
3. ความเช่ียวชาญ 

1. Animal cells and tissue culture 
2. Hematopietic stem cell isolation and cultivation 
3. Malaria culture 
4. Immunological techniques and Histological techniques 
5. Flow cytometry 

 
4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตร  - การตอบสนองทางภูมิคุมกันของมนุษย 

- ปฎิสัมพันธของมนุษยและจุลชีพ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร  - Research Rotation in Pathobiology 
- Current Research in Pathobiology  

 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

5.1 บทความวิจัย 
- 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
1 )  Chatchawanchonteera, A., Keeratikulapas, P., Mungmai, N., Chitsanoor, 

S., Boottasri, A., Kaenchumpa, P., and Wangboonsakul J. Antmicrobial Activity of 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 
โทรสาร 
Email 

081-9281293 
- 
liteboy_69@hotmail.com 
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Clausena harmandiana Extract against Bacteria Isolated from Dogs with Otitis Externa. 
2009. KKU Veterinary Journal. 19(1): 48-55. 

2) Chitsanoor S., Somsri S., Panburana P., Mungthin M., Ubalee R., Emyeam 
M., Jongwutiwes S., Sattabongkot J. and Udomsangpetch R.A novel in vitromodel 
reveals distinctive modulatory roles of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax 

on naïve cel‑mediated immunity. Oral. 2017. Malaria Journal. 16: 131. 
5.3 บทความทางวิชาการ 

- 
5.4 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการ 

- 
5.5 สิทธิบัตร 

- 
5.6 ส่ิงประดิษฐ 

- 
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ประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
ช่ือ-สกุล นางสาวอโนรัตร เจนวิถีสุข 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 
โทรสาร 
 Email 

082-6505174 
- 
anorutj@gmail.com 

 
1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
ปริญญาเอก (ประสาทวิทยาศาสตร), สถาบันวิจัยชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 
ปริญญาโท (สรีรวิทยาทางการแพทย), มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 
ปริญญาตร ี (สัตวแพทยศาสตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546 

 
2. ประสบการณการทํางาน 

ตําแหนงงาน-องคกร หรือ หนวยงาน ป พ.ศ. 
Editor, EQ Plus publishing 2552-ปจจุบัน 
Lecturer, Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, 
Mahanakorn University of Technology 

2551 

 
3. ความเช่ียวชาญ 

1. การใชสัตวทดลอง 
2. ทักษะดานชีวโมเลกุล 

 
4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 
มหาวิทยาลัยมหานคร สัตวแพทยศาสตร  - สรีรวิทยาทางสัตวแพทย 

- เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 
2551 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

5.1 บทความวิจัย 
- 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
1) Limphanudom P, Chierakul N, Pinyopattarakul N, Nana A, Naruman C, 

Tangchityongsiva S, Wattanapa WB, Jenwitheesuk A (2 0 07 ) .  Recovery of heart rate 
variability in patients with moderate to severe obstructive sleep apnea after 6-month 
continuous positive airway pressure treatment. Journal of the Medical Association of 
Thailand .90:1530-1535 
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2) Sarlak G, Jenwitheesuk A, Chetsawang B, Govitrapong P (2013) Effects of 
melatonin on nervous system aging: neurogenesis and neurodegeneration Journal of 
pharmacological sciences 123:9-24 

3) Jenwitheesuk A, Nopparat C, Mukda S, Wongchitrat P, Govitrapong P. 
Melatonin regulates aging and neurodegeneration through energy metabolism, 
epigenetics, autophagy and circadian rhythm pathways. 2014. International journal of 
molecular sciences: 15: 16848-16884. 

4) Jenwitheesuk A, Boontem P, Wongchitrat P, Tocharus J, Mukda S, 
Govitrapong P (2017). Melatonin regulates the aging mouse hippocampal homeostasis 
via the sirtuin1-FOXO1 pathway. 2017. EXCLI J. Mar 23; 16: 340-353. 

5.3 บทความทางวิชาการ 
- 

5.4 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการ 
1) โรคอุบัติใหม (Emerging diseases). April 2008 สํานักพิมพฐานบุคส (ISBN 978-

974-7814-77-4) 
5.5 สิทธิบัตร 

- 
5.6 ส่ิงประดิษฐ 

- 
 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
Research assistant scholarship. Faculty of Graduate Studies, Mahidol 
University, Mahidol University 

2558 

Goho Life Science International Fund, Japan 2556 
Siriraj graduate thesis scholarship, Faculty of Graduate Studies, Mahidol 
University 

2550 

Teaching and research assistant scholarship. Department of Physiology, 
Faculty  
of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 

2549 
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ภาคผนวก ค  ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 
2560 
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