มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25360021100373
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Veterinary Nursing
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลสัตว)
ชื่อยอ
วท.บ. (การพยาบาลสัตว)
ชื่อเต็ม
Bachelor of Science (Veterinary Nursing)
ชื่อยอ
B.S. (Veterinary Nursing)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (ทางวิชาการ)
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนิสิตไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรฉบับปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว
- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2556
- ปรับปรุงครัง้ สุดทาย เมื่อปการศึกษา การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครัง้
ที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
- ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ เมื่อวันที่
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ป พ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพดานการพยาบาลสัตว ครอบคลุมทั้ง สัตวเลี้ยง ปศุสัตว และสัตวปา ในหนวยงาน
ทั้งของรัฐและเอกชน งานธุรกิจดานการจัดการที่เกี่ยวของกับสัตว ตลอดจนงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสัตว อาทิ
เชน
1) พยาบาลสัตว
2) นักวิชาการและนักวิจัยดานการพยาบาลสัตวในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
3) อาชีพที่เกี่ยวของกับสุขภาพสัตวโดยทางตรงและทางออม
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ
1.

2.

3-1006-01392-49-7

3-9098-00284-29-6

อาจารย

อาจารย

3.

1-4007-00027-20-8

อาจารย

4.

1-84-00258-7399-3

อาจารย

5.

3-4704-00390-86-9

อาจารย

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

ชื่อ–สกุล

สพ.บ. (เกียรติ
นิยมอันดับ 1)
Ph.D.

นางณัฐกานต มีขนอน

สพ.บ. (เกียรติ
นางสาวดวงกมล ภูพิชญพงษ นิยมอันดับ 2)
วท.ด.
สพ.บ.
นายรักศักดิ์ รักษาเคน
ปร.ด.
วท.บ.
นางศราวรรณ แกวมงคล
วท.ม.
ปร.ด.
สพ.บ.
นายสมัคร สุจริต
ปร.ด.
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สาขาวิชา

Veterinary Medical
Science
วิทยาการสืบพันธุสัตว

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2549

The University of Tokyo,
Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2556

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปรสิตวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พันธุวิศวกรรม

2550
2559
2553
2558
2544
2547
2558
2549
2557

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน คณะเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่เกี่ยวของในดานการพยาบาลสัตวซึ่งไมเพียงพอและ
ไม ส อดคล อ งกั บ การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมสั ต ว เ ลี้ ย งในป จ จุ บั น ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาในด า น
การควบคุมและปองกันโรค ทั้งจากโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ําและโรคสัตวสูคน ทําใหมีคาใชจายเกิด
ขึ้นกับผูเลี้ยงสัตวและตองรับภาระคาใชจายในการรักษาโรคทั้งที่เกิดขึ้นในสัตวและผูเลี้ยงสัตว ดังนั้น
การมีบุคลากรดานการพยาบาลสัตวที่จะดูแลสุขภาพสัตว และปองกันโรคสัตวจึงมีความสําคัญ เปน
อยางยิ่งที่จะทําใหคุณภาพชีวิตและสุขภาพของสัตวดีขึ้น รวมทั้งแบงเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู
เลี้ยงสัตวไดอีกดวย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณปจจุบันของการเลี้ยงสัตวในประเทศไทยทั้งในสัตวเลี้ยงและในสัตวเชิงพาณิชยมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น และการที่สัตวเลี้ยงเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันมากขึ้น สงผลใหผูเลี้ยงสัตว
และสัตวเลี้ยงมีความใกลชิดผูกพัน ทําใหมีการพัฒนาและเกิดความกาวหนาในดานการรักษาและ
ดูแลสุขภาพสัตวเลี้ยงกันอยางกวางขวางซึ่งสงผลใหสัตวเลี้ยงมีชวงอายุยาวนานขึ้น การทํางานที่มี
ประสิทธิภาพของบุคลากรดานการพยาบาลสัตวจึงสงผลกระทบตอสุขภาพของสั ตวโดยตรงและยัง
สงผลตอสภาพจิตใจของมนุษยอีกดวย
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตองการกําลังคนในการพัฒนาการดูแลสุขภาพสัตว
ทําใหตองปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ เพื่อสรางกําลังคนทีม่ คี วามรู
ความสามารถดานการพยาบาลสัตว ซึ่งยังมีความขาดแคลนอยูมากทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน บุคลากรที่จบ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้จะตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติง านอยางมือ อาชีพ รวมทั้ง ดํารงตนในสังคมอยางมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจสถาบัน
มหาวิทยาลัยมีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการและความเปนคนดีมีคุณธรรม การ
ผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลสัตวผซู ึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพสัตว ทั้งในภาคปศุสัตวและสัตวเลี้ยง
ซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพของคนทั้งทางตรงและทางออม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะบังคับของรายวิชาสังกัดคณะอื่น จํานวน 8 รายวิชา ไดแก
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01422101 สถิติประยุกตเบื้องตน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
01403111 เคมีทั่วไป
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
01403221 เคมีอินทรีย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
01403222 เคมีอินทรียภาคปฏิบัตกิ าร
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
01423113 สัตววิทยาทั่วไป
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
01390101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร
01390112 จิตวิทยาและการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพือ่ งานบริการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร
ทั้งนี้ รายวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะตนสังกัดของรายวิชาแลว
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ทีเ่ ปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
การเรียนการสอนที่ตองพึง่ พาคณะอื่น เชน รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร
คณะมนุษยศาสตร จะดําเนินการโดยอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรเปนผูประสานงานกับอาจารย
ผูแทนจากภาควิชา/คณะตนสังกัดของรายวิชา ในสวนของการจัดการ เนื้อหาสาระของรายวิชา
การจัดตารางเรียนและสอบ รวมถึงการจัดกลุม นิสิตตามระดับพื้นความรู
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงเนนการผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลสัตว ที่มีความรูความชํานาญดานการดูแลสัตวขณะเจ็บปวย
การฟนฟูสัตวหลังการรักษาหรือเจ็บปวย การประเมินสุขภาพสัตวเบื้องตน การดูแลทางดานโภชนาการที่ถูก
สุขลักษณะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสัตวและการปองกันโรคสัตว โดยอยูบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ใน
การประกอบวิชาชีพ
1.2 ความสําคัญ
ในปจจุบันประชากรในโลกรวมทั้งในประเทศไทยมีการเพิ่มจํานวนอยางมาก นอกจากการเลี้ยงสัตว
ปศุสัตวแลว ประชากรสวนใหญมีการเลี้ยงสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว และสัตวเลี้ยงอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น และการ
ที่ผูเลี้ยงใหความสําคัญในการดูแลเอาใจใสตอสัตวเลี้ยงของตน สงผลใหความตองการในดานการบําบัดรักษา
โรคสัตว การควบคุมและการปองกันโรคในสัตวจึงมีเพิ่มมากขึ้น ในประเทศไทยจึงมีความตองการบุคลากร
ทางการพยาบาลสัตวที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเพื่อชวยสัตวแพทยในการดูแลสุขภาพสัตวและ
บริบ าลสัตวเ ปนจํานวนมาก ตลอดจนความตองการในบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญในการดูแลเครื่อ งมือ
ทางการแพทยที่ทันสมัยและมีความซับซอนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโรคในสัตวหลายชนิดที่เปนโรคจากสัตวสู
คนและบางโรคมีความรุนแรงจนทําใหมนุษยเสียชีวิตได เชน โรคพิษสุนัขบา ดังนั้น การควบคุมและปองกัน
โรคในสัตวจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตวจึงมุงเนนการ
ฝกทักษะภาคปฏิบัติการ ควบคูไปกับภาคทฤษฎีเพื่อใหบัณฑิตเปนผูมีความชํานาญในการพยาบาลและดูแล
สัตวปวยประเภทตางๆ รวมถึงการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในโรงพยาบาลสัตว นอกจากนี้
บัณฑิตยังมีความรูความสามารถในการควบคุม โรคติดตอ ในสัตว โรคติดตอ จากสัตวสูคน โดยตั้ง อยูบ น
พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อจะเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุน
งานดานการดูแลสุขภาพสัตวและทําใหเกิดการพัฒนางานดานการพยาบาลสัตวใหกาวไกลและครอบคลุม
ยิ่งขึ้น
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญดานการประเมินสุขภาพสัตวเบื้องตน การดูแลสัตวขณะเจ็บปวย และ
การฟนฟูสัตวหลังการรักษาหรือเจ็บปวย
1.3.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญดานการดูแลทางดานโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
สัตว
1.3.3 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทํางานทีเ่ กี่ยวของกับสุขภาพสัตว การควบคุมและปองกัน
โรคติดตอในสัตว รวมทัง้ โรคติดตอจากสัตวสูคน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 การจัดการหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ดํารงไวซึ่งความทันสมัยของ
หลักสูตร และสงเสริมใหอาจารย
และนิสิต สรางนวัตกรรมตางๆ
ทางดานการพยาบาลสัตว

กลยุทธ
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1.1 พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตาม 1) การประชุมเพือ่ ทบทวนรายวิชา
มาตรฐานทางการพยาบาลสัตว
และการดําเนินการของหลักสูตร
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป
ทุกสิ้นปการศึกษา
1.3 การพัฒนาอาจารยและนิสิตเพื่อ 2) หลักสูตรฉบับปรับปรุงตามรอบทุก
มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ
5 ป
3) การพัฒนาคณาจารย โดยมี
คณาจารยเขารวมการประชุม
วิชาการ รอยละ 80 ของอาจารย
ประจําตอปการศึกษา
4) รายงานโครงงานของนิสิต
2. กระตุนใหนสิ ิตเปนผูใฝเรียนรู
2.1 วิชาตางๆ มีการสอนทัง้ ทฤษฎี 1) ประมวลการสอนและ
ตลอดชีวิต พัฒนาความรูและทักษะ
และปฏิบัติ รวมถึงการสงเสริมให
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
ความสามารถในดานการพยาบาล
นิสิตศึกษาคนควาดวยตนเอง
2) ประชุมชี้แจงอาจารย และ
สัตวแบบองครวม รวมถึงการมี
มอบหมายความรับผิดชอบตอผล
บุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมีทักษะ
การเรียนรูใหอาจารยประจําวิชา
ในการสื่อสารกับเจาของสัตว
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
สามารถวิเคราะหปญหาและมีการ
ตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล
3. มีการตรวจสอบและปรับปรุง
3.1 มีผลประเมินการสอนของ
1) ผลประเมินการสอนของอาจารย
หลักสูตรเปนประจําและประเมิน
อาจารย และผูชวยสอนหลังจบ
และผูชวยสอน
มาตรฐานของหลักสูตรเปนระยะ ๆ
ภาคการศึกษา
2) ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
3.2 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิต
นิสิตและจัดทํารายงานผลการ
3) รายงานผลการดําเนินการ
ดําเนินการหลักสูตรทุกป
หลักสูตร
การศึกษา
4) ผลการสํารวจความพึงพอใจใน
3.3 มีการสํารวจความพึงพอใจใน
หลักสูตรโดยผูเ รียนและ/หรือ
หลักสูตรจากผูเรียนและ/หรือ
บัณฑิต
บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
เปนระบบทวิภาค
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) เปนผูท ี่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร) หรือเทียบเทา
2) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
ปญหาการปรับตัวจากการเรียนจากระดับมัธยมศึกษาเขาสูร ะดับมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ดูแลนิสิตอยางใกลชิด เพื่อใหคําแนะนําในการปรับตัวจากการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการแบงเวลาเพื่อใชในการเรียนและการทํากิจกรรมอยางเหมาะสม
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
นิสิตภาคปกติ
จํานวนนิสิตทีร่ ับเขา
จํานวนบัณฑิต
(คน)
ที่คาดวาจะจบการศึกษา
ปการศึกษา
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ รวม
1 2 3 4
คาดวาจะมีผสู ําเร็จ
2560
50 - - - 50
2561
65 50 - - 115 การศึกษา ตลอดหลักสูตร
ปละ 50 - 65 คน
2562
65 65 50 - 180
เริ่มจบ พ.ศ. 2564
2563
65 65 65 50 245
2564
65 65 65 65 260
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นิสิตโครงการพิเศษ
ปการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564

ปที่
1
75
70
70
70
70

จํานวนนิสิตทีร่ ับเขา
(คน)
ปที่ ปที่ ปที่
2
3
4
75 70 75 70 70 75
70 70 70

จํานวนบัณฑิต
ที่คาดวาจะจบการศึกษา
รวม
75
145
215
285
280

คาดวาจะมีผสู ําเร็จ
การศึกษา ตลอดหลักสูตร
ปละ 70 - 75 คน
เริ่มจบ พ.ศ. 2564

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณของคณะเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท)
(ภาคปกติ คนละ 14,300 บาท/ภาคการศึกษา โครงการพิเศษ คนละ 41,700 บาท/ภาคการศึกษา)

รายละเอียดรายรับ
ปงบประมาณ
(ภาคปกติ)
2560
2561
2562
2563
2564
คาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย) 1,430,000 3,289,000 5,148,000 7,007,000 7,436,000
(ภาคปกติ)
คาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย) 6,255,000 12,093,000 17,931,000 23,769,000 23,352,000
(โครงการพิเศษ)
รวมรายรับ
7,685,000 15,382,000 23,079,000 30,776,000 30,788,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท)
ภาคปกติ
หมวดเงิน
2560
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร (อาจารยพเิ ศษ)
0
2. คาใชจายดําเนินงาน
450,000
รวม (ก.)
450,000
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
650,000
รวม (ข.)

650,000

2561

ปงบประมาณ
2562

2563

2564

80,000
900,000
980,000

200,000
2,100,000
2,100,000

300,000
3,200,000
3,500,000

300,000
3,400,000
3,700,000

1,450,000

1,600,000

1,650,000

1,800,000

1,450,000

1,600,000

1,650,000

1,800,000
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รวม (ก.)+(ข.)
จํานวนนิสิต
คิดเปนคาใชจายตอหัวของนิสิต

1,100,000
50
22,000

2,430,000
115
21,130

3,900,000
180
21,667

5,150,000
245
21,020

5,500,000
260
21,154

2560

2561

ปงบประมาณ
2562

2563

2564

185,000

193,000

380,000

403,000

420,000

3,000,000
3,185,000

6,500,000
6,693,000

11,000,000 16,000,000
11,380,000 16,403,000

16,000,000
16,420,000

1,000,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,000,000
4,185,000
70
59,786

1,800,000
8,493,000
140
60,664

1,800,000 1,800,000
13,180,000 18,203,000
210
285
62,762
63,870

1,800,000
18,220,000
280
65,071

โครงการพิเศษ
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร (คาจางตาม
สัญญาพนักงาน)
2. คาใชจายดําเนินงาน
รวม (ก.)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข.)
รวม (ก.)+(ข.)
จํานวนนิสิต
คิดเปนคาใชจายตอหัวของนิสิต

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุมสาระอยูดีมสี ุข
(2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
(3) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
(4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
18

ไมนอยกวา

131

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
6
3
13
5

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา

(5) กลุมวิชาสุนทรียศาสตร
2) หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาเฉพาะบังคับ
- กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุมวิชาชีพ
(2) วิชาเฉพาะเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
4) การฝกงาน

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

3
95
92
16
76
3
6
200

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
ชั่วโมง

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
(1) กลุมสาระอยูดีมสี ุข
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
01175xxx วิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
และใหนสิ ิตเลือกเรียนอีกไมนอ ยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระ
อยูดีมีสุข
(2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ
ศาสตรแหงผูป ระกอบการ
(3) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
13 หนวยกิต
01361101 การใชภาษาไทยเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introductory Thai Usage)
01355xxx ภาษาอังกฤษ
9( - - )
(English)
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
1( - - )
(4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ไมนอยกวา
5
หนวยกิต
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
(Knowledge of the Land)
และใหนสิ ิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุม
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
(5) กลุมวิชาสุนทรียศาสตร
ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
สุนทรียศาสตร
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
95 หนวยกิต
(1) วิชาเฉพาะบังคับ
92 หนวยกิต
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
16
หนวยกิต
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01403111
01403112
01403221
01403222
01423113
01422101

เคมีทั่วไป
(General Chemistry)
เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in General Chemistry)
เคมีอินทรีย
(Organic Chemistry)
เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Organic Chemistry)
สัตววิทยาทั่วไป
(General Zoology)
สถิติประยุกตเบื้องตน
(Elementary Applied Statistics)

4(4-0-8)
1(0-3-2)
4(4-0-8)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาชีพ
ไมนอยกวา
76 หนวยกิต
01390101
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
(Personality Development for Careers)
01390112
จิตวิทยาและการสือ่ สารขามวัฒนธรรมเพื่องานบริการ
3(3-0-6)
(Psychology and Cross-culture Communication For
Services)
01603151** จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานการพยาบาลสัตว 2(2-0-4)
(Ethics and Laws Concerning for Veterinary Nursing)
01603211* หนอนพยาธิวิทยาทางการพยาบาลสัตว
2(1-3-4)
(Helminthology for Veterinary Nursing)
01603212* กีฏวิทยาและโปรโตซัววิทยาทางการพยาบาลสัตว
2(1-3-4)
(Entomology and Protozoalogy for Veterinary
Nursing)
01603221** จุลชีววิทยาทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
(Microbiology for Veterinary Nursing)
01603231* กายวิภาคศาสตรและมิญชวิทยาทางการพยาบาลสัตว I
3(2-3-6)
(Anatomy and Histology for Veterinary Nursing I)
01603232* กายวิภาคศาสตรและมิญชวิทยาทางการพยาบาลสัตว II
3(2-3-6)
(Anatomy and Histology for Veterinary Nursing II)
01603233* พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว
2(2-0-4)
(Animal Behaviors and Restraint)
01603234** สรีรวิทยาทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
(Physiology for Veterinary Nursing)
* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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01603241*
01603242*
01603313*
01603314**
01603315**
01603322*
01603323*
01603335*
01603336**
01603337**
01603343**
01603352*
01603353**
01603354**
01603355**
01603390*
01603456**
* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง

ชีวเคมีทางการพยาบาลสัตว
(Biochemistry for Veterinary Nursing)
พิษวิทยาทางการพยาบาลสัตว
(Toxicology for Veterinary Nursing)
หลักพยาธิวิทยาทางการพยาบาลสัตว
(Principles of Pathology for Veterinary Nursing)
พยาธิวิทยาตามระบบทางการพยาบาลสัตว
(Systemic Pathology for Veterinary Nursing)
ธนาคารเลือดและพยาธิวิทยาคลินิกทางการพยาบาลสัตว
(Blood Bank and Clinical Pathology for Veterinary
Nursing)
วิทยาภูมิคุมกันทางการพยาบาลสัตว
(Immunology for Veterinary Nursing)
หลักการสาธารณสุขทางการพยาบาลสัตว
(Principle Public Health for Veterinary Nursing)
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุและการผสมเทียม
(Assisted Reproductive Technology and Artificial
Insemination)
โภชนาการและโภชนบําบัดทางการพยาบาลสัตว
(Nutrition and Nutritional Therapy for Veterinary
Nursing)
วิสัญญีและศัลยกรรมทางการพยาบาลสัตว
(Anesthesia and Surgery for Veterinary Nursing)
เภสัชวิทยาทางการพยาบาลสัตว
(Pharmacology for Veterinary Nursing)
การถายภาพรังสีทางการพยาบาลสัตว
(Radiography for Veterinary Nursing)
เทคนิคทางการพยาบาลสัตว
(Veterinary Nursing Techniques)
การพยาบาลสัตวเล็ก
(Small Animal Nursing)
เวชศาสตรฟนฟูทางการพยาบาลสัตว
(Rehabilitation for Veterinary Nursing)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
การบริหารธุรกิจสัตวเลี้ยงและโรงพยาบาลสัตว
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3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(1-0-2)
2(2-0-4)

(2)
(3)
01603490*
01603491**
01603497**

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง

(Companion Animals and Veterinary Hospital
Business Administration)
สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการพยาบาลสัตว
(Basic Research Methods for Veterinary Nursing)
สัมมนา
(Seminar)
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6
1(1-0-2)
1

(2) กลุมวิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา
3
ใหนิสิตเลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
01603244** การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลสัตว
(Environmental Management in Veterinary Hospital)
01603245* พิษวิทยาอาหารสัตว
(Feed Toxicology)
01603346** ชีววิทยาโมเลกุลทางการพยาบาลสัตว
(Molecular Biology for Veterinary Nursing)
01603257** การดูแลสุนัขสูงวัย
(Geriatric Dog Care)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
4) การฝกงาน

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6
200

หนวยกิต
ชั่วโมง

ความหมายของรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว
ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 (603) หมายถึง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7
มีความหมายดังตอไปนี้
1
หมายถึง กลุมวิชาปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย
2
หมายถึง กลุมวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีวคลินกิ ทางสัตวแพทย
3
หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานสุขภาพสัตว
4
หมายถึง กลุมวิชาชีววิทยาประยุกตและมาตรฐานผลิตภัณฑสัตว
5
หมายถึง กลุมวิชางานโรงพยาบาล
9
หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา และสหกิจศึกษา
เลขลําดับที่ 8
หมายถึง ลําดับวิชาในกลุม

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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3.1.4 ตัวอยางแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
01361111 การใชภาษาไทยเบื้องตน
3(3-0-6)
01403111 เคมีทั่วไป
4(4-0-8)
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
01422101 สถิติประยุกตเบื้องตน
3(3-0-6)
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมสี ุข
3( - - )
รวม 20( - - )

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
01403221
01403222
01423113
01603151
01355xxx

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง)

เคมีอินทรีย
เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ
สัตววิทยาทั่วไป
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานการพยาบาลสัตว
ภาษาอังกฤษ
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมสี ุข
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูป ระกอบการ
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุมสุนทรียศาสตร
รวม
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4(4-0-8)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3( - - )
2( - - )
3( - - )
3( - - )
21( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
01603211 หนอนพยาธิวิทยาทางการพยาบาลสัตว
2(1-3-4)
01603231 กายวิภาคศาสตรและมิญชวิทยาทางการพยาบาลสัตว I
3(2-3-6)
01603233 พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว
2(2-0-4)
01603241 ชีวเคมีทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสือ่ สาร
1( - - )
(วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร)
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
17( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
01390101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
01603212 กีฏวิทยาและโปรโตซัววิทยาทางการพยาบาลสัตว
2(1-3-4)
01603221 จุลชีววิทยาทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
01603232 กายวิภาคศาสตรและมิญชวิทยาทางการพยาบาลสัตว II
3(2-3-6)
01603234 สรีรวิทยาทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
01603242 พิษวิทยาทางการพยาบาลสัตว
2(2-0-4)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม
19( - - )
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
01390112 จิตวิทยาและการสือ่ สารขามวัฒนธรรมเพื่องานบริการ
3(3-0-6)
01603313 หลักพยาธิวิทยาทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
01603322 วิทยาภูมิคุมกันทางการพยาบาลสัตว
2(2-0-4)
01603335 เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุและการผสมเทียม
3(2-3-6)
01603343 เภสัชวิทยาทางการพยาบาลสัตว
2(2-0-4)
01603352 การถายภาพรังสีทางการพยาบาลสัตว
2(1-3-4)
01603353 เทคนิคทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
รวม
18(14-12-36)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
01603314
01603315
01603323
01603336
01603337
01603354
01603355
01603390

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง)

พยาธิวิทยาตามระบบทางการพยาบาลสัตว
ธนาคารเลือดและพยาธิวิทยาคลินิกทางการพยาบาลสัตว
หลักการสาธารณสุขทางการพยาบาลสัตว
โภชนาการและโภชนบําบัดทางการพยาบาลสัตว
วิสัญญีและศัลยกรรมทางการพยาบาลสัตว
การพยาบาลสัตวเล็ก
เวชศาสตรฟนฟูทางการพยาบาลสัตว
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รวม
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3(3-0-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(1-0-2)
20(16-12-40)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
01603456
01603491
01603497

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง)

การบริหารธุรกิจสัตวเลี้ยงและโรงพยาบาลสัตว
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการพยาบาลสัตว
สัมมนา
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
01603490 สหกิจศึกษา

2(2-0-4)
1(1-0-2)
1
3( - - )
3( - - )
9( - - )

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
6
รวม
6

ฝกงาน ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
หมายเหตุ

แผนการเรียนในชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 สามารถสลับกันไดตามความเหมาะสม
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3.1.5

คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 รายวิชาที่เปนรหัสวิชาของหลักสูตร
- รายวิชาในหลักสูตร
01603151** จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานการพยาบาลสัตว
2(2-0-4)
(Ethics and Laws Concerning for Veterinary Nursing)
จรรยาบรรณ กฎหมาย และพระราชบัญ ญัติที่เ กี่ยวของกับงานการ
พยาบาลสัตว สวัสดิภาพสัตวในดานศีลธรรมและดานสังคม
Ethics, Laws and acts concerning for veterinary nursing.
Animal welfare in aspects of morals and society.
01603211* หนอนพยาธิวิทยาทางการพยาบาลสัตว
2(1-3-4)
(Helminthology for Veterinary Nursing)
พยาธิใบไม พยาธิตัวตืด และพยาธิตัวกลมที่สําคัญในปศุสัตว สัตวเลี้ยง
สัตวเลี้ยงพิเศษ และสาธารณสุข สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต โรคทางปรสิต
การตรวจวินจิ ฉัย การปองกันและการควบคุม
Important flukes, tapeworms and roundworms of livestock,
companion animals, exotic animals and public health. Morphology,
life cycle, parasitic diseases, diagnosis, prevention and control.
01603212* กีฏวิทยาและโปรโตซัววิทยาทางการพยาบาลสัตว
2(1-3-4)
(Entomology and Protozoalogy for Veterinary Nursing)
ปรสิ ต ภายนอกและโปรโตซั ว ที่ สํ า คั ญ ในปศุ สั ต ว สั ต ว เ ลี้ ย ง และ
สาธารณสุ ข สั ณ ฐานวิ ท ยา วงจรชี วิ ต โรคทางปรสิ ต การตรวจวิ นิ จ ฉั ย
การปองกันและการควบคุม
Important ectoparasite and protozoa in livestock,
companion animals and public health. Morphology, life cycle,
parasitic diseases, diagnosis, prevention and control.
01603221** จุลชีววิทยาทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
(Microbiology for Veterinary Nursing)
หลักทางจุลชีววิทยา พันธุกรรมและสรีรวิทยาของจุลชีพ จุลชีพกอโรคที่
สําคัญในสัตว อาการของโรคติดเชื้อที่สําคัญ การดูแลสุขภาพที่เกี่ยวของกับการ
ติ ด เชื้ อ การเก็ บ ตั ว อย า งและเทคนิ ค การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา
การควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Principle of microbiology, genetics and physiology of microbes.
Important pathogens in animals, clinical signs of important

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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infectious diseases, healthcare associated with infections. Sample
collection and diagnostic techniques for microbiology, quality
control for microbiological laboratory.
01603231* กายวิภาคศาสตรและมิญชวิทยาทางการพยาบาลสัตว I
3(2-3-6)
(Anatomy and Histology for Veterinary Nursing I)
เซลลวิทยา การพัฒนาของตัวออน กายวิภาคศาสตรและมิญชวิทยา
ของระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบปกคลุม รางกาย ระบบไหลเวียนโลหิต
และระบบประสาท
Cytology, embryo development, anatomy and histology of
musculoskeletal system, integumentary system, cardiovascular
system and nervous system.
01603232* กายวิภาคศาสตรและมิญชวิทยาทางการพยาบาลสัตว II
3(2-3-6)
(Anatomy and Histology for Veterinary Nursing II)
กายวิภาคศาสตรและมิญชวิทยาของอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบยอย
อาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถายปสสาวะและระบบสืบพันธุ กายวิภาคศาสตร
ของระบบกลามเนื้อ โครงราง ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ําเหลือง ระบบ
ยอยอาหาร และระบบสืบพันธุของสัตวปก
Anatomy and histology of special sense organs, digestive
system, respiratory system, urinary system and reproductive system.
Anatomy of musculoskeletal system, cardiovascular and lymphatic
system, digestive system, and reproductive system of avian.
01603233* พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว
2(2-0-4)
(Animal Behaviors and Restraint)
ธรรมชาติของสัตว พฤติก รรมปกติ พฤติก รรมที่ไมพึงประสงค การ
วิเคราะหและการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในสัตว เทคนิคในการเขาหา
สัตวและการจับบังคับสัตว
Nature of animals, normal behaviors, undesirable
behaviors. Analysis and solution of undesirable behaviors in
animals. Animals approach and restraint techniques.
01603234** สรีรวิทยาทางการพยาบาลสัตว
(Physiology for Veterinary Nursing)
หนาที่และกลไกการทํางานของอวัยวะภายในของสัตว
* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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3(2-3-6)

Functions and mechanisms of animal internal organs.
01603241* ชีวเคมีทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
(Biochemistry for Veterinary Nursing)
โครงสรางทางเคมีและหนาที่ของคารโบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก
ฮอรโ มน เอนไซม วิตามินและเกลือแร ความสําคัญ ของบัฟ เฟอรในสิ่ง มีชีวิต
กระบวนการเมตาบอลิ ซึ ม และการควบคุ ม เมตาบอลิ ซึ ม ของชี ว โมเลกุ ล
ความสัม พันธระหวางวิถีเ มตาบอลิซึม การแสดงออกและการควบคุมของยีน
จีโนมิกส โปรตีโอมิกส และการประยุกตใช
Chemical structure and role of carbohydrate, protein,
nucleic acid, hormone, enzyme, vitamin and mineral. The
importance of buffers in organism. Metabolism and metabolic
regulation of biomolecules, metabolic interrelationships, gene
expression and regulation. Genomics, proteomics, and their
applications.
01603242* พิษวิทยาทางการพยาบาลสัตว
2(2-0-4)
(Toxicology for Veterinary Nursing)
พื้นฐานของพิษวิทยา จลนศาสตรของสารพิษ ความเปนพิษจากการใช
ยาเกินขนาด การใชยาผิด โลหะหนัก วิตามินและแรธาตุ สารกําจัดศัตรูพืช ยาฆา
แมลง และสารอุต สาหกรรม สารพิษ ที่มี อ าหารเป นสื่ อ สารพิษ จากเชื้อ รา
พิษวิทยาทางสัตวน้ํา พิษจากพืชและสัตว การทดสอบทางพิษวิทยา การจัดการ
ความเปนพิษ การปองกันการเกิดพิษ
Basics of toxicology. Toxicokinetic. Toxicity from over-thecounter drugs, drugs of abuse, heavy metals, vitamins and minerals,
herbicides, pesticides, industrial products, foodborne toxins,
mycotoxins. Aquatic toxicology. Plants and animals toxins.
Toxicological testing. Management of toxicoses. Prevention of
toxicity.
01603244**

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง

การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลสัตว
3(3-0-6)
(Environmental Management in Veterinary Hospital)
ขอบเขตสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาลสัตว ประเภทมลพิษสิ่งแวดลอม
ปญหาสิ่งแวดลอมจากโรงพยาบาลสัตว ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและการ
ตรวจประเมิน การปองกันมลพิษ การจัดการสุขาภิบาลในโรงพยาบาลสัตว
เทคโนโลยีสําหรับควบคุมมลพิษในโรงพยาบาลสัตว
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Scope of veterinary hospital environments, types of
environmental pollutions, environmental problems from
veterinary hospital, environmental management systems and
auditing, pollution prevention, sanitation management in
veterinary hospital, technology for pollution control in veterinary
hospital.
01603245* พิษวิทยาอาหารสัตว
3(3-0-6)
(Feed Toxicology)
ชนิ ด ของสารพิษ ในอาหารสัต ว พิ ษ จากธรรมชาติ สารเคมี จ ากพื ช
สารพิษจากเชื้อรา ของเสียจากอุตสาหกรรม สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว สารปรุง
แตง อาหาร สารพิษที่กอ ตัวในระหวา งกระบวนการแปรรูป อาหารสัตว การ
ตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว
Types of toxin in feeds, natural toxins, phytochemicals,
mycotoxins, industrial wastes, pesticides, feed additives, toxins
formed during feed processing. Determination of toxin in feeds.
01603257** การดูแลสุนัขสูงวัย
3(3-0-6)
(Geriatric Dog Care)
การเปลี่ยนแปลงในสุนัขสูง วัย โรคที่พบบอ ยในสุนัขสูง วัย การดูแล
สุขภาพสุนัขสูงวัย โภชนาการและการจัดการสภาพแวดลอมสําหรับสุ นัขสูงวัย
การออกกําลังกายสําหรับสุนัขสูงวัย ความสัมพันธระหวางเจาของกับสุนัขสูงวัย
Changes in geriatric dog, common diseases in geriatric dog,
geriatric dog health care, nutrition and environmental management
for geriatric dog, exercise for geriatric dog. Geriatric dog and owner
relationship.
01603313* หลักพยาธิวิทยาทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
(Principles of Pathology for Veterinary Nursing)
คําศัพ ททางพยาธิวิทยา พยาธิกําเนิดทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงจาก
การบาดเจ็บและตายของเซลล การสะสมของรงควัตถุและแรธาตุ ภาวะขัดของ
ของระบบไหลเวียน การอัก เสบ การซอมแซมเนื้อ เยื่อ และการหายของแผล
พยาธิวิท ยาโรคติดเชื้อ พยาธิวิทยาทางโภชนาการ การรบกวนการเติบโตและ
เนื้องอก เทคนิคการชันสูตรซาก การเก็บตัวอยาง
Pathological terminology, general pathogenesis and change
from cell injury and cell death, pigmentation and mineralization,
* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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circulatory disturbances, inflammation, tissue repair and wound
healing, pathology of infectious diseases, nutritional pathology,
growth disturbance and neoplasm, necropsy technique, sample
collection.
01603314** พยาธิวิทยาตามระบบทางการพยาบาลสัตว
3(3-0-6)
(Systemic Pathology for Veterinary Nursing)
สาเหตุและพยาธิกําเนิดของโรคในสัตวที่พบบอยในแตละระบบอวัยวะ
ความผิดปกติของโครงสรางและหนาที่ การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ
Etiology and pathogenesis of common animal diseases in
each organ system, abnormality of structures and functions,
pathological changes.
01603315** ธนาคารเลือดและพยาธิวิทยาคลินิกทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
(Blood Bank and Clinical Pathology for Veterinary Nursing)
งานธนาคารเลือด การกําเนิดของเม็ดเลือด การคัดเลือกสัตวเพื่อบริจาค
เลือด หมูเลือดในสุนัขและแมว อุปกรณที่ใชเพื่อการเก็บเลือดและงานธนาคาร
เลือด ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการถายเลือด ปญหาที่พบในงานธนาคาร
เลือด ปฏิบัติก ารตรวจเลือดโดยสมบูรณ การสเมียรเลือด การยอมสีและการ
ประเมินสเมียรเลือด การแปลผลเลือด การวิเคราะหกาซในเลือ ด การจัดเก็บ
และส  ง ตั ว อย างในงานพยาธิ วิท ยาคลินิ ก การบั นทึ ก และรายงานผลขอ มู ล
การแปลผลคาชีวเคมีคลินิก
Blood banking, hematopoiesis, animal selection for blood
donation, blood groups in dog and cat, instruments for blood
collection and blood bank, post-transfusion reaction, problems in
blood bank, practical in complete blood count, blood smear,
staining and blood smear evaluation. Blood profiles interpretation,
blood gas analysis, collection and transportation of samples for
clinical pathology, data collection and report, clinical biochemistry
interpretation.
01603322* วิทยาภูมิคุมกันทางการพยาบาลสัตว
2(2-0-4)
(Immunology for Veterinary Nursing)
ระบบภูมิคุมกัน การตอบสนองของระบบภูมิคมุ กัน ภาวะภูมิไวเกินและ
* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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โรคทางระบบภูมิคุมกันในสัตว วัคซีน ภูมิคุมกันบําบัด
Immune system, immune response, hypersensitivities and
immunological diseases in animal, vaccine, immunotherapy
01603323* หลักการสาธารณสุขทางการพยาบาลสัตว
2(2-0-4)
(Principle Public Health for Veterinary Nursing)
ขอบเขตและความสําคัญของหลักการสาธารณสุขทางการพยาบาลสัตว
การปองกันและควบคุมโรค การประกันคุณภาพ มาตรฐานและสุขาภิบาลในโรง
ฆาสัตวและโรงงานแปรรูป ความปลอดภัยทางอาหาร โรคติดตอระหวางคนและ
สัตว หลักระบาดวิทยา การเฝาระวังโรค
Scope and importance of principle public health for
veterinary nursing, disease prevention and control. Quality
assurance, standard and sanitation of slaughter house and
processing plant, food safety. Zoonoses, principle epidemiology,
disease surveillance.
01603335* เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุและการผสมเทียม
3(2-3-6)
(Assisted Reproductive Technology and Artificial
Insemination)
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุศาสตร
ประชากร หลักการผสมเทียมสัตว การเก็บ การประเมิน และการเก็บ รัก ษา
น้ําเชื้อ การประยุกตใชในการปรับปรุงพันธุสัตว
Mendelian heredity, population genetics, principle of animal
artificial insemination, semen collection, evaluation and
preservation. Application in animal breeding.
01603336** โภชนาการและโภชนบําบัดทางการพยาบาลสัตว
2(2-0-4)
(Nutrition and Nutritional Therapy for Veterinary Nursing)
สารอาหารที่จําเปนสําหรับสุนัขและแมว อาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว
เลี้ยง ชนิดของอาหารสัตวสําเร็จ รูป การจัดการอาหารตลอดชวงอายุ การ
จั ด การสารอาหารสํ า หรั บ สั ต ว ป ว ย รวมทั้ ง ความสํ า คั ญ ของสารอาหาร
ความสัมพันธ หนาที่ และประโยชนของสารอาหาร
Nutrient requirements of dogs and cats, commercial pet
feed, types of pet feed, feeding management throughout the life
cycle, nutritional management of animal patient. Importance of
nutrients, interrelationship, function and advantage of nutrients.
* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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01603337** วิสัญญีและศัลยกรรมทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
(Anesthesia and Surgery for Veterinary Nursing)
การประเมินสัตวกอนใหยาสลบ การนําสลบและการเตรียมตัวสัตวปวย
ชนิดของยานําสลบและยาสลบ หลักการพยาบาลทางศัลยกรรมตามระบบ การ
เฝาระวังคาสัญญาณชีพระหวางการศัลยกรรม การจัดการความเจ็บปวด การ
ดูแลสัตวหลังการผาตัด
Evaluation of the animal prior to anesthesia. Preanesthesia
and animal patient preparation. Type of premedication and
anesthetic drugs. Principle of systematic surgical nursing. Monitoring
the vital signs during surgery. Pain management. Postoperative care
of animal.
01603343** เภสัชวิทยาทางการพยาบาลสัตว
2(2-0-4)
(Pharmacology for Veterinary Nursing)
พื้นฐานเภสัชวิทยา จลนศาสตรของยา พลวัตศาสตรของยาและตัวรับ
ยา การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของยา ยาที่ใชในระบบตางๆของรางกาย ยา
สําคัญที่ใชในคลินิกสัตว พืชสมุนไพร
Basic pharmacology, pharmacokinetic, pharmacodynamics
and drug receptors, drugs biotransformation, drugs used in various
body system, important drugs used in animal clinic, medicinal
plants.
016033 ชีววิทยาโมเลกุลทางการพยาบาลสัตว
3(3-0-6)
46**
(Molecular Biology for Veterinary Nursing)
สารพั นธุก รรม รหัส พั นธุก รรมและฟง กชัน ชนิ ด โครงสร าง สมบั ติท าง
กายภาพและทางเคมีของกรดนิวคลีอิก การแสดงออกของยีน การสกัด ดีเอ็นเอและ
อารเอ็นเอ เทคโนโลยีดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท การรวมตัวกันใหมของสารพันธุกรรม
ปฎิกิริยาลูกโซโพลิเมอเรส การหาลําดับดีเอ็นเอและการสังเคราะหโอลิโกนิวคลีโอไทด
Genetic material, genetic code and function, types, structure,
physical and chemical properties of nucleic acids, genes expression, DNA
and RNA extraction, recombinant DNA technology, nucleic acid
hybridization, polymerase chain reaction, DNA sequencing and
oligonucleotide synthesis.
* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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01603352* การถายภาพรังสีทางการพยาบาลสัตว
2(1-3-4)
(Radiography for Veterinary Nursing)
รังสีเอ็กซและการถายภาพรังสี ความปลอดภัยรังสี อุปกรณสําหรับการ
ถายภาพรังสีและการดูแลรักษาเครื่องมือ การจัดทาสัตวและเทคนิคการถายภาพ
รังสี เทคนิคการลางฟลม พื้นฐานการแปลผลภาพรังสี เครื่องอัลตราซาวด เครื่อง
สรางภาพดวยสนามแมเหล็กไฟฟา การถายภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอร
และการตรวจเอกซเรยดวยโพสิตรอนเพื่อการวินิจฉัยทางสัตวแพทย
X-rays and radiography, radiation safety, radiographic
equipments and maintenances, animal positioning and radiographic
technique, film processing technique. Basic radiographic
interpretation. Ultrasound machine. Magnetic resonance imaging
machine. Computed tomography scan and positron emission
tomography scan for veterinary diagnosis.
01603353** เทคนิคทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
(Veterinary Nursing Techniques)
วิชาที่ตองเรียนมากอน 01603233
การตรวจรางกายสัตว การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลสัต ว
ทักษะการพยาบาลสัตวเบื้องตน
Animal physical examination, animal health care and first
aid, basic veterinary nursing skill.
01603354** การพยาบาลสัตวเล็ก
3(3-0-6)
(Small Animal Nursing)
การดูแลสัตวปวยที่มีความผิดปกติตามระบบ การพยาบาลสัตวปวยใน
ภาวะฉุกเฉิน การติดตามและเฝาระวังสัตวปวยในภาวะวิกฤติ
Animal patient care of systematic disorders, animal patient
nursing in emergency condition, monitoring and intensive care of
the critical animal patient.
01603355** เวชศาสตรฟนฟูทางการพยาบาลสัตว
3(2-3-6)
(Rehabilitation for Veterinary Nursing)
ชีวกลศาสตรการเคลื่อนไหวของสัตว สรีรวิทยาการออกกําลังกาย กลไก
ความเจ็บปวด การจัดการความเจ็บปวด การหายของเนื้อเยื่อ กายภาพบําบัด
สําหรับสัตว ธาราบําบัด เวชศาสตรฟนฟูภายหลังศัลยกรรม กายอุปกรณ การ
* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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พยาบาลสัตวในระยะฟนฟู
Biomechanics of animal locomotion, exercise physiology,
pain mechanism, pain management, tissue healing, physiotherapy
for animals, hydrotherapy, post-operative rehabilitation, orthosis
and prosthesis, animal nursing care of the rehabilitation.
01603390* การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวขอ ง ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริห ารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative
education. Related rules and regulation. Basic knowledge and
techniques in job application. Basic knowledge and techniques in
working. Communication and human relations. Personality
development. Quality management system in workplace.
Presentation technique. Report writing.
01603456** การบริหารธุรกิจสัตวเลี้ยงและโรงพยาบาลสัตว
2(2-0-4)
(Companion Animals and Veterinary Hospital Business
Administration)
โครงสรางโรงพยาบาลสัตว การบริหารทรัพ ยากรบุคคลและการเงิน
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในโรงพยาบาลสัตว ธุรกิจสัตวเลี้ยง อุปกรณ
และผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจสัตวเลี้ยง สุขภาพ
ของผูปฏิบัติงานในคลินิกและโรงพยาบาลสัตว
Animal hospital compartment, human resource and
financial management, Informative system and technology in
animal hospital. Companion animal business. Equipments and
products for companion animals. Law concern in companion
animal business. Occupational health in animal clinic and animal
hospital.
01603490* สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตาม
* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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โครงงานที่ไดรับมอบหมายตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to
the assigned project including report writing and presentation.
01603491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการพยาบาลสัตว
1(1-0-2)
(Basic Research Methods for Veterinary Nursing)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตนทางการพยาบาลสัตว วัตถุประสงค
และสมมติ ฐ านงานวิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การสร า งแบบสอบถาม
การวิเ คราะหข อ มู ล และการแปลความหมาย การใชส ถิติ สํา หรั บ การวิจั ย
การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
Basic principles and methods in veterinary nursing
research, identification of research problems, formulation of
research objectives and hypotheses, collection of data, design of
questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics for research, report writing and presentation.
01603497**

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการพยาบาลสัตว ใน
ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics
in veterinary nurse at the bachelor’s degree level.

3.1.5.2 รายวิชาที่เปนรหัสวิชานอกหลักสูตร
01361101 การใชภาษาไทยเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introductory Thai Usage)
การฟ ง การอ า นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด แนะนํ า ตั ว การพู ด
นําเสนอผลงาน การเขียนสรุปสาระสําคัญ และการเขียนรายงานวิชาการ
Efficient listening and reading. Speaking to introduce
oneself and to present one’s work. Writing summaries and reports.
01390101

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
(Personality Development for Careers)
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และองคป ระกอบของบุคลิก ภาพ
หลักการและแนวทางการพัฒนา บุคลิกภาพภายในและภายนอก การพัฒนา
ทักษะมนุษยสัมพันธการสื่อสารดวยวจนภาษาและอวจนภาษา มารยาทสากล
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เชิ ง สั ง คมและเชิ ง ธุ ร กิ จ การสร า งความประทั บ ใจและการแก ไ ขป ญ หา
กรณีศึกษา
Definition, significance, types and components of
personality. Principles and guideline of internal and external
personality development. Human relation skill development.
Verbal and non-verbal communication. International social and
business etiquettes. First impression making and problem solving.
Case studies.
01390112

จิตวิทยาและการสือ่ สารขามวัฒนธรรมเพื่องานบริการ
3(3-0-6)
(Psychology and Cross-culture Communication For
Services)
ประเภท ลักษณะ และแนวโนมของงานบริการ แนวคิดและทฤษฎีทาง
จิตวิทยา สังคมวิทยา และการสื่อสารขามวัฒนธรรมที่นํามาประยุกตใชในการ
วิ เ คราะห ค วามจํ า เป น ความต อ งการ และความคาดหวั ง ของผู ใ ช บ ริ ก าร
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารของผูใหบริการ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ในธุรกิจการบริการ กรณีศึกษา
Types, characteristics and trends of services. Concepts and
theories of psychology, sociology, and cross-cultural
communication applied to analyzing service users’ needs, wants
and expectation. Personality and communication skill
development for service providers. Ethics in service businesses.
Case Studies.

01403111

เคมีทั่วไป
4(4-0-8)
(General Chemistry)
อะตอมและอิเล็กตรอนในอะตอม ระบบพีรีออติก พันธะเคมี ปฏิ กิริยา
เคมี แก ส ของเหลวและของแข็ ง สารละลาย อุ ณ หพลศาสตร เ บื้ อ งต น
จลนพลศาสตรเ คมี สมดุล เคมี สารละลายอิเล็กโทรไลตและการแตกตัวเปน
ไอออนกรดและเบส สมดุลของไอออน เคมีไฟฟา

01403112

เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in General Chemistry)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน 01403111 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีทั่วไป

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง

38

1(0-3-2)

01403221

เคมีอินทรีย
4(4-0-8)
(Organic Chemistry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน 01403111
ทฤษฎีทางเคมีอินทรียก ารจํา แนกประเภทของสารประกอบอินทรีย
ปฏิกิริยาเคมีและกลไกของปฏิกิริย า สเทอริโ อเคมีเ คมี ของสารแอลิแฟติก
ไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลดแอโรแมติกไฮโดรคารบอน การหาโครงสรางของ
สารประกอบอิ นทรีย โดยวิธี ท างสเปกโทรสโกปส มบั ติ และปฏิ กิริ ยาของ
แอลกอฮอลอีเทอรสารประกอบฟ นอลแอลดีไฮดคีโตน กรดอินทรีย อนุพันธ
กรดอินทรียเอมีนและสารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ ลิพิดคารโบไฮเดรต กรดอะมิ
โน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก
Theories in organic chemistry, classification of organic
compounds, chemical reactions and mechanisms, stereochemistry,
chemistry of aliphatic hydrocarbons, alkyl halides, aromatic
hydrocarbons, structural determination of organic compounds by
spectroscopic methods, properties and reactions of alcohols,
ethers, phenolic compounds, aldehydes, ketones, carboxylic acids,
derivatives of carboxylic acids, amines and other nitrogen
compounds, lipids, carbohydrates, amino acids, proteins and
nucleic acids.

01403222

เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ
1(0-3-6)
(Laboratory in Organic Chemistry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน 01403111 และ 01403221 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย

01422101

สถิติประยุกตเบื้องตน
3(3-0-6)
(Elementary Applied Statistics)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ ตัวแปร ขอมูลและมาตราการวัด การ
แจกแจงความถี่ การนําเสนอขอมูล ตัววัดตําแหนงที่ของขอมูล คากลางและการ
กระจาย ความนาจะเปน เบื้องตน การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ การ
แจกแจงตัวอยาง การประมาณคา การ ทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับ
ลักษณะของประชากรหนึ่งกลุมและประชากรสองกลุม การวิเ คราะหขอมูล
จําแนกประเภท
Basic concepts in statistics, variables, data and scales of
measurement, frequency distribution, data presentation, measure
of location, center and variability, introduction to probability,

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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binomial distribution, normal distribution, sampling distribution,
estimation, statistical hypothesis testing of one population and two
populations, categorical data analysis.
01423113

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง

สัตววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
(General Zoology)
ชีววิทยาทางดานสัตว หลักการในการจําแนกประเภทสัตวและ
วิวัฒนาการของสัตว
Biology of the animals, principles of animal classification
and their evolution.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

1.

2.

3.

ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นายชัยณรงค สกุลแถว
งานวิจัย
อาจารย
1. Oxidation of 17ß-Estradiol in Water by
วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Slow-Release Permanganate Candles, 2559
2543
2. Disposition of enrofloxacin and its major
วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร metabolite ciprofloxacin in Thai swamp
, 2546
buffaloes, 2559
Ph.D. (Natural Resources Sciences) 3. Improving the treatment of non-aqueous
University of Nebraska-Lincoln,
phase TCE in low permeability zones with
USA, 2556
permanganate, 2557
3-6204-00388-30-7
4. Improving the sweeping efficiency of
permanganate into low permeable zones to
treat dissolved-phase TCE, 2556
นางณัฐกานต มีขนอน*
งานวิจัย
อาจารย
1. Streptococcus suis serotype 2 capsule in
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
vivo, 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549
2. Streptococcus suis isolated from finishing
Ph.D. (Veterinary Medical Science) pigs in Nakhon Pathom and Ratchaburi
The University of Tokyo, Japan,
provinces, 2559
2556
3. Variation among Bm86 sequences in
3-1006-01392-49-7
Rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks
collected from cattle across Thailand, 2558
4. Methicillin resistant and multiple
antimicrobial resistant staphylococci in dogs
and owners, 2558

นางสาวณัฐนรี อินทอง
อาจารย
สพ.บ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548

งานวิจัย
1. Variation among Bm86 sequences in
Rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks
collected from cattle across Thailand, 2558
2. Methicillin resistant and multiple
antimicrobial resistant staphylococci in dogs

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง
01600241
01600242
01600341
01600441
01600442
01600497
01600498

01603151
01603241
01603244
01603390
01603490
01603491
01603497

01600234
01600324
01601321
01601322
01601331
01601332
01601333
01601334
01601431
01601436
01601437
01601497
01601498

01603151
01603221
01603233
01603257
01603314
01603315
01603322
01603323
01603336
01603353
01603354
01603390
01603490
01603491
01603497
01603151
01603221
01603241
01603313
01603314
01603315

01600211
01600313
01600314
01600315
01600411
01600412

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3-1704-00108-63-5

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

and owners, 2558
3. Development and application of an indirect
enzyme-linked immunosorbent assay for
serological survey of Japanese encephalitis
virus infection in dogs, 2556

01600497
01600498
01600499

4.

นางสาวดวงกมล ภูพิชญพงษ*
อาจารย
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550
วท.ด. (วิทยาการสืบพันธุสัตว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559
3-9098-00284-29-6

งานวิจัย
1. Detection of porcine reproductive and
respiratory syndrome virus in the ovary of gilts
culled due to reproductive disturbances, 2556
2. Apoptotic cell localization in preantral and
antral follicles in relation to non-cyclic and
cyclic gilts, 2559
3. Immunolocalization of luteinizing hormone
receptor in the cyclic gilt ovary, 2559

01601331
01601332
01601333
01601334
01601335
01601431
01601432
01601433
01600434
01601435

5.

นางสาวเมทิตา สัสดี
อาจารย
สพ.บ. (เกียรตินิยมอับดับ 2)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2553
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2557
1-4799-00013-28-4

งานวิจัย
1. Scotopic Electroretinography in Fishing Cat
(Prionailurus viverrinus) and Leopard Cat
(Prionailurus bengalensis), 2559
2. Intraocular pressure and tear production in
normal anesthetized fishing cats (Prionailurus
viverrinus), 2559

01600231
01600234
01600317
01601231
01601311
01601332
01601333
01601433
01601437

6.

นายรักศักดิ์ รักษาเคน*

งานวิจัย

01601331

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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01603322
01603337
01603353
01603354
01603390
01603490
01603491
01603497
01603231
01603232
01603233
01603234
01603314
01603335
01603352
01603353
01603354
01603390
01603490
01603491
01603497
01603231
01603233
01603234
01603313
01603314
01603315
01603337
01603353
01603354
01603355
01603390
01603490
01603491
01603497
01603211

ลําดับ
ที่

7.

8.

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
อาจารย
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2553
ปร.ด. (ปรสิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2558
1-4007-00027-20-8

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

1. Plasma orosomucoid 2 as a potential risk
marker of cholangiocarcinoma, 2559
2. Upregulation of 14-3-3 eta in chronic liver
fluke infection is a potential diagnostic marker
of cholangiocarcinoma, 2558
3. Annexin A1: A new immunohistological
marker of cholangiocarcinoma, 2556

01601332
01600231
01600411
01600421
01600432
01605551

นายวุฒินันท รักษาจิตร
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (ชีวเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546
วท.ด. (ชีวเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551
3-1403-00052-71-9

งานแตงเรียบเรียง
พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต: วัสดุชีวภาพทางเลือก
ทดแทนพลาสติก, 2559

นางศราวรรณ แกวมงคล*
อาจารย
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558

งานวิจัย
1. First Detection of Ehrlichia canis in
Cerebrospinal Fluid From a
Nonthrombocytopenic Dog with
Meningoencephalitis By Broad-Range PCR,
2558
2. Variation among Bm86 sequences in
Rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks

01600241
01600242
01600321
01600323
01600324
01600341
01600421
01600442
01601231
01601321
01601334
01601436
01601438
01601491
01601497
01601498
01600324
01601321
01601322
01601331
01601333
01601334
01601338
01601422

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

งานวิจัย
1. Enhancement of polyhydroxyalkanoates
(PHAs) in cyanobacteria Arthrospira sp., 2559
2. Pressurized Martian-like pure CO2
atmosphere supports strong growth of
cyanobacteria, and causes significant changes
in their metabolism, 2559
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01603212
01603233
01603234
01603314
01603337
01603353
01603354
01603355
01603390
01603490
01603491
01603497
01603221
01603234
01603241
01603244
01603322
01603323
01603336
01603346
01603390
01603490
01603491
01603497

01603151
01603221
01603241
01603322
01603323
01603336
01603346
01603390

ลําดับ
ที่

9.

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3-7399-00258-84-1

นายสมัคร สุจริต*
อาจารย
สพ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2549
ปร.ด. (พันธุวิศวกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2557
3-4704-00390-86-9

ผลงานทางวิชาการ

collected from cattle across Thailand, 2558
3. Molecular cloning and expression of the
ferritin gene from midgut and salivary glands
of brown dog ticks (Rhipicephalus sanguineus)
in Thailand, 2558
4. Candidatus Bartonella antechini: A novel
Bartonella species detected in fleas and ticks
from the yellow-footed antechinus
(Antechinus flavipes), an Australian marsupial,
2558
งานแตงเรียบเรียง
สารพิษไตรโคทีซีน: ภัยอันตรายตอสุขภาพคนและสัตว,
2558
งานวิจัย
1. Comparison of Aflatoxin Levels in
Contaminated Roasted Peanuts with Different
Time and Packaging, 2559
2. Apoptosis and gene expression in Jurkat
human T cells and lymphoid tissue of
fusarenon-x-treated mice, 2559
3. Fusearenon-X induced apoptosis in liver,
kidney and spleen of mice, 2559

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง
01601436
01601438
01601497
01601498

01603456
01603490
01603491
01603497

01600221
01600231
01600232
01600233
01600318
01600342
01600328
01600497
01600498

01603231
01603232
01603233
01603234
01603242
01603245
01603313
01603314
01603315
01603336
01603337
01603343
01603353
01603354
01603355
01603390
01603490
01603491
01603497

3.2.2 อาจารยผูสอน
ลําดับ
ที่

1.

2.

3.

4.

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นางสาวทิพยรัตน ชาหอมชื่น
อาจารย
วท.บ. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541
วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543
Ph.D. (Cell Biology)
Ehime University, Japan, 2552
3-4199-00040-97-1
นางสาวธรรมาพร พิจิตราศิลป
อาจารย
วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี
2541
วท.ม. (กายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547
Ph.D. (Veterinary Science)
Yamaguchi University, Japan, 2552
3-2604-00355-96-8
นายนพดล ประเสริฐสินเจริญ
อาจารย
วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
M.Sc. (Biomedical Sciences)
James Cook University, Australia,
2553
3-8499-00274-66-8
นายบัณฑิต มังกิจ
อาจารย
วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
วท.ม. (ปรสิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545

ผลงานทางวิชาการ
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง
01601321
01601497
01601498

01603241

01601231
01601311
01601497
01601498
01601499

01603231
01603232

01600302

01603322

01601313
01601497
01601498

01603211
01603212

ลําดับ
ที่

5.

6.

7.

8.

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
3-3014-00655-39-2
นางสาวปฐมาพร อํานาจอนันต
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544
M.A. (Chemistry), University of
Missouri-St. Louis, USA, 2548
Ph.D. (Chemistry), University of
Missouri-St.Louis, USA, 2550
3-1009-02523-60-4
นางสาวพรพิมล เมธีนุกูล
อาจารย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2538
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543
ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วท.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2548
3-3099-00834-21-8
นายพีระ อารีศรีสม
อาจารย
วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
3-1598-00029-94-3

ผลงานทางวิชาการ

นายวนัท ศรีเจริญ
อาจารย
สพ.บ.
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

01601341
01601497
01601498

01603241

01601311
01601312
01601497
01601498

01603241
01603315
01603322

01601311
01601312
01601323
01601326
01601337
01601436
01601497
01601498
01600232
01600234
01600313

01603313

01603211
01603212
01603231

ลําดับ
ที่

9.

10.

11.

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2559
3-5099-00367-67-7

ผลงานทางวิชาการ

นางสาววิมลรัตน อินศวร
อาจารย
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542
วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
3-6501-01142-32-2
นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห
อาจารย
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2550
3-1020-01518-03-3
นางสาวศิรินิตย ธารธาดา
อาจารย
วท.บ. (ชีวเคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545
วท.ด. (ชีวเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551
3-1015-01478-79-0
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง
01600331
01601231
01601311
01601312
01601313
01601322
01601332
01601333
01601433
01601497
01601498
01601499
01601341
01601497
01601498

01603232
01603233
01603234
01603313
01603314
01603315
01603353
01603354
01603390
01603490
01603491
01603497
01603241

01601321
01601497
01601498

01603221

01601341
01601497
01601498

01603241

ลําดับ
ที่

12.

13.

14.

15.

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นายสุชนิทธิ์ งามกาละ
อาจารย
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546
วท.ม. (พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549
Ph.D. (Marine Science)
Tokyo University of Marine
Science and Technology, Japan,
2553
3-1002-00187-28-1

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง
01601231
01601311
01601331
01601332
01601333
01601334
01601431
01601432
01601433
01601435
01601437
01601438
01601497
01601498

นางสาวสุพจนา เจริญสิน
อาจารย
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549
3-9099-00380-23-8
นางสาวอนามิกา กาญจนบรรเทิง
อาจารย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
3-1008-00323-17-7
นางอุมาพร รุงสุริยะวิบูลย
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538
วท.ม. (เภสัชวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
Ph.D., Institute of Specific

01601341
01601497
01601498

48

01603233
01603234
01603313
01603314
01603315
01603322
01603337
01603343
01603352
01603353
01603354
01603390
01603490
01603491
01603497
01603352

01601321
01601322
01601497
01601498

01603221

01601313

01603211
01603212
01603315

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
Prophylaxis and Tropical Medicine,
Austria, 2551
3-6599-00320-85-8

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
(1) สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา กําหนดไวในรายวิชา 01603490 สหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต เพื่อใหนิสิตไดใชความรูและ
เพิ่มพูนทักษะในการฝกปฏิบัติการพยาบาลสัตว โดยนําแนวคิดและกระบวนการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ การวางแผนและการแกไขปญหาไปประยุกตใชในการปฏิบัติการดูแลและพยาบาลสัตว
ที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสัตว ตลอดจนการจัดทําโครงงานหรืองานวิจัยในระหวาง
การปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยใหนิสิตกําหนดหัวขอที่สนใจในดานการจัดการโรงพยาบาลสัตว
การพยาบาลสัตว การดูแลสุขภาพสัตวหรือรายงานสัตวปวย การเลือกอาจารยที่ปรึกษา และเขียนขอเสนอ
โครงงานของนิสิต ดําเนินการทําวิจัย รวบรวมขอมูล เขียนรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลงานใหแลว
เสร็จภายในภาคการศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้
1) ปฏิบัติการดูแลและพยาบาลสัตวทเี่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว โดยใชแนวคิดและ
กระบวนการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2) ปฏิบัติการพยาบาลสัตวโดยมุง เนนการสงเสริม ปองกัน การพยาบาลและการฟนฟูสภาพได
สอดคลองกับปญหาสุขภาพของสัตวปวย
3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได เขาใจและสามารถแสดงออกในฐานะของผูนําและผูตามใน
สถานการณตางๆ ได
4) พัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมแหงวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
5) มีความรู ความเขาใจในหลักการทําวิจัยเบื้องตน โดยสามารถวางแผนการวิจัย คิดวิเคราะห
สังเคราะห และแกไขปญหาเฉพาะหนาได
6) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล และสามารถสังเคราะหขอมูลรวบยอดได
7) สามารถวิเคราะหขอมูลในทางวิทยาศาสตร และเชิงสถิติได
8) สามารถเขียนรายงานและนําเสนอผลงานวิจัยใหผูอื่นเขาใจได
9) คํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทําวิจัย
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(2) การฝกงาน
ในระหวางการศึกษา นิสิตจะตองเขารับการฝกงานในหนวยงานของสถานประกอบการตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน อาทิเชน โรงพยาบาลสัตว คลินิกรักษาสัตว ฟารมปศุสัตว หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแล
สุขภาพสัตว โดยใหมลี ักษณะของการฝกงานเปนไปตามลักษณะของหนวยงานที่นสิ ิตเขารับการฝกงาน ทั้งนี้
นิสิตจะตองรับการฝกงานทัง้ สิ้น ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง กอนสําเร็จการศึกษา โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ดังตอไปนี้
1) สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลสัตวหรือการดูแลสุขภาพสัตวเบื้องตนได
2) มีความรูและทักษะในการใชอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการพยาบาลสัตวหรือการดูแลสุขภาพ
สัตวที่ใชในหนวยงาน
3) คํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) สามารถปฏิบัติงานตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายในระหวางการฝกงาน มีความรับผิดชอบ มี
วินัย และตรงตอเวลา
5) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได เขาใจและสามารถแสดงออกในฐานะของผูนําและผูตามใน
สถานการณตางๆ ได
4.2 ชวงเวลา
(1) สหกิจศึกษา
ตามแผนการศึกษา
(2) การฝกงาน
ตามแผนการศึกษา โดยนิสิตสามารถเริ่มฝกงานไดตั้งแตชั้นปที่ 1 เปนตนไป โดยใชชวงเวลา
นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน เชน ชวงปดภาคการศึกษา หรือวันเสาร-อาทิตย เปนตน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
(1) สหกิจศึกษา
1 ภาคการศึกษา
(2) การฝกงาน
เปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการการฝกงานประจําคณะเทคนิคการสัตวแพทย และเปนไป
ตามลักษณะการทํางานของหนวยงานที่นิสิตเขารับการฝกงาน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ไมมี
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ไมมี
5.3 ชวงเวลา
ไมมี
5.4 จํานวนหนวยกิต
ไมมี
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5.5 การเตรียมการ
ไมมี
5.6 กระบวนการประเมินผล
ไมมี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
มีความรู ทัก ษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติง านดาน เนนการฝกปฏิบัติจริง รวมถึงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การพยาบาลสัตวแบบองครวม โดยตระหนักในการปฏิบัติ และมี ก ารสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริย ธรรมในการเรี ย น
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
กา ร ส อ นใ น ทุ ก รา ย วิ ชาขอ ง ห ลั ก สู ต ร สา ขา วิ ชา
การพยาบาลสัต วที่ เ ปด สอนโดยคณะเทคนิค การสั ต ว
แพทย
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความสามารถในการจัดการปญหาโดยคํานึงถึงความรูส ึกของผูอื่น
(2) สํานึกดี สามัคคี มีวินัย และมีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎระเบียบ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอนของในรายวิชา
(2) อาจารยผูสอนเนนความรับผิดชอบและการมีวินัยในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ฝกใหรหู นาที่
ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม
(3) อาจารยผูสอนและบุคลากรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหแกนิสิตในดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม และประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย
(2) การประเมินจากการสอบถามและ/หรือแบบประเมินระหวางเรียนโดย อาจารยประจํารายวิชา
อาจารยทปี่ รึกษา นิสิตรวมชั้นเรียน
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูความรูในหลักการและทฤษฎี
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตใชกับการปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง ที่กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนือ้ หาสาระของรายวิชานั้นๆ
(2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ
ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) การสอบเพื่อวัดความรู
(2) ประเมินจากรายงานที่นสิ ิตจัดทํา และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากผลการประเมินการฝกงานโดยผูป ระกอบการ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถนําความรูจ ากแหลงขอมูลที่หลากหลายไปประยุกตใช แกปญหาอยางสรางสรรคถูกตอง
และเหมาะสม
(2) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมผี ลและเปนระบบ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ใชการสอนดวยกรณีศึกษาทางการประยุกตใชศาสตรทางการพยาบาลสัตว และการอภิปรายใน
ชั้นเรียน รวมถึงการใหนสิ ิตมีโอกาสในการปฏิบัติจริง
(2) มอบหมายงานคนควา โดยเนนการวิเคราะหประเด็นปญหาและการสังเคราะหขอมูลที่คนความา
ได
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงของผลงานและการปฏิบัติของนิสิต เชน การประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การทําโครงการปญหาพิเศษและการนําเสนอ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบ มุงมั่นทีจ่ ะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
อาจารยผูสอนใชการสอนที่มกี ารกําหนดกิจกรรมที่มีการทํางานรวมกันเปนกลุมที่หลากหลาย งานที่
ตองอาศัยการประสานงาน หรือตองคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ ที่ตองติดตอประสานงานกับ
บุคคลทีห่ ลากหลาย
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) อาจารยผูสอนประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสติ ในการทํางานเปนกลุม และ
พฤติกรรมที่แสดงออกในกิจกรรมตางๆ รวมถึงความครบถวน ชัดเจน และตรงประเด็นของ
ขอมูลที่ตองคนควาจากการติดตอประสานงาน
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในการทํางานเปนกลุม และพฤติกรรมที่
แสดงออกในกิจกรรมตางๆ โดยนิสิตรวมชั้นเรียน
(3) ประเมินจากผลการประเมินการฝกงานโดยผูป ระกอบการ
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2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนําเสนองานและสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับบุคคลที่
แตกตางกัน
(2) ใชองคความรูทางสถิติ คณิตศาสตร ในการศึกษา คนควาและแกไขปญหา
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใชการสอนทีม่ อบหมายใหนิสิตคนควาดวยตนเองและนําขอมูลมาเสนอในชั้นเรียน มีการใหสัมมนา
และเสนอผลงานของนิสิตในโอกาสตางๆ รวมถึงในการประชุมวิชาการ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ การเลือกใชเครือ่ งมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร
และสถิติทเี่ กี่ยวของ และการเลือกใชเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของกับคอมพิวเตอร รวมถึงเหตุผลในการ
เลือกใช
(2) สังเกตพฤติกรรมการอภิปราย การแสดงความคิดเห็นและการตอบคําถาม โดยใหนสิ ิตประเมิน
ตนเองและประเมินเพือ่ นรวมกลุมกิจกรรม รวมถึงการประเมินการใชภาษาในการรายงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

01603151
01603211
01603212
01603221
01603231
01603232
01603233
01603234
01603241
01603242
01603244
01603245
01603257
01603313
01603314
01603315
01603322
01603323
01603335
01603336
01603337
01603343
01603346
01603352
01603353
01603354
01603355
01603390
01603456
01603490
01603491
01603497

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู

1

2

1























































































3. ทักษะทางปญญา
1

2


4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2

5. ทักษะในการวิเคราะห
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการจัดตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพื่อทวนสอบในประเด็นตางๆ ตอไปนี้
(1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการประเมินความรูของนิสิตชั้นปสุดทายในโครงการ Exit-Exam
(2) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบความรูที่ไดรับกอนเรียนรายวิชาตอเนื่อง
(3) ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับรายวิชา รวมถึงการประเมินอาจารย
ผูสอน
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการโดยการสงแบบสอบถามหรือการขอเขาสัมภาษณ เพื่อประเมินความพึง
พอใจในดานความรู ความสามารถ ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและ
เขาทํางานในสถานประกอบการณนั้นๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ
2.2.3 การประเมินจากตําแหนง ขั้นเงินเดือน หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสมาคมวิชาชีพ ในแงของของความรู ความสามารถในสาขาวิชาที่เรียน ความพรอม และ
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเป ดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นเพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

56

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศและแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย
และคณะ ตลอดจนหลักสูตรที่ใชสอน
1.2 สง เสริมอาจารยใหมีการเพิ่ม พูนความรู สรางเสริม ประสบการณ เพื่อสง เสริม การสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมใหอาจารยมีการเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดผล และการ
ประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับทักษะการเรียนการสอนการสอนแบบ
2.1.2 สงเสริมการไปฝกอบรม ดูงานดานการเรียนการสอน สงเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิ จัยมาใชใน
การเรียนการสอน
2.1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีการทําวิจัยในชั้นเรียน และใหมีการประเมินผลที่ถูกตองและทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมใหอาจารยมีการทําวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.2 สนับสนุน ใหอ าจารยเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนสนับสนุนการวิจัยทั้ง จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยไปรวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ
2.2.4 สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อเสริมสรางความเชี่ยวชาญและชวย
พัฒนาสังคม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตวในการประชุม
ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวัน ที่ 30 มกราคม 2555 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษารับ ทราบการใหความ
เห็นชอบหลัก สูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ดังนั้นหลัก สูตรจะครบการปรับปรุง หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลากําหนดตองไมเกิน 5 ป ภายในวันที่ 29 มกราคม 2560 หลักสูตรฯไดมีการบริหารจัดการหลัก สูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน กลาวคือ
1.1 อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รเป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ .ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน คุณวุฒิระดับปริญญาเอกทั้งหมด
1.2 มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา โดยสอดคลองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.3 มีการประชุมอาจารยผูสอนกอนเปดภาคเรียน เพื่อการมีสวนรวมในการจัดทําประมวลการสอน รายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) การจัดตารางสอน ของทุกรายวิชา รวมถึงการทบทวนผลการดําเนิ นการเรียนการสอนและ
การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ในภาคการศึกษาที่ผานมา และมีการมอบหมายใหผู
ที่เกี่ยวของเตรียมความพรอมในสวนของเครื่องมือและอุปกรณที่สนับสนุนการเรียนการสอน
1.4 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทําหนาที่ทวนสอบผลของรายงานการดําเนิ นการของหลักสูตร (มคอ.7)
รวมถึงกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
1.6 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร อยางนอยทุก 5 ป
2. บัณฑิต
หลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการพยาบาลสัตวได ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) โดย
พิจารณาจากผลลัพธการเรียนรูทั้ง 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระที่มีรายไดประจํา
ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น
3. นิสิต
การรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนการเขาศึกษา
การรับ นิสิตของหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตวนั้น ไดป ฏิบัติตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีกระบวนการ ระบบและกลไกในการกําหนดแผนและเปาหมายเกี่ยวกับจํานวนนิสิต
รับเขาศึกษา การกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะศึกษาในหลักสูตร ระบบการคัดเลือก กระบวนการรับนิสิต การเตรีย ม
ระบบสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการขอมูลนิสิต เพื่อใหการบริหารการรับนิสิตเขาศึกษาสอดคล องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดคุณสมบัติของนิสิตที่รับเขาศึกษา การกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือก ตลอดจน
วิธีการคัดเลือกนิสิตใหไดนิสิตที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
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จากความตองการของตลาดแรงงานและความพรอมของคณาจารยในหลักสูตรการพยาบาลสัตว ทางคณะฯได
มีการกําหนดแผนการรับนิสิตปละ 120-130 คน แบงเปนนิสิตในภาคปกติและโครงการภาคพิเศษโดยมีกระบวนการรับ
นิสิตของหลักสูตรเปนดังนี้
หลักสูตรการพยาบาลสัตวภาคปกติ รับนิสิตเขาเรียนผานโครงการตางๆ จําแนกเปน
1. ระบบการรับตรง มก. (KU admission)
2. ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System : CUAS)
3. โครงการเรียนลวงหนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. โครงการการคัดเลือกผูมีความสามารถทางกีฬาดีเดนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีพิเศษ
5. โครงการการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีพิเศษ
6. โครงการการคัดเลือกผูมีความสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ
หลักสูตรการพยาบาลสัตว โครงการภาคพิเศษมีแผนการรับนิสิตเขาศึกษาผานวิธีรับตรง โดยมีการกําหนด
คุณสมบัติคือ เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาค
การศึกษาไมต่ํากวา 2.50 สวนการคัดเลือกผูเขาศึกษาพิจารณาจากคะแนนผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) และการทดสอบความถนัดดานวิชาการ (PAT) ตอนที่ 2 (วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร ) ซึ่ง
จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง ชาติ (องคก ารมหาชน) โดยจะนําผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมา
พิจารณาคัดเลือก โดยมีคะแนนสอบ GAT ตอนที่ 2 (วิชาภาษาอังกฤษ) ใชเปนคาน้ําหนัก 30% และ คะแนนสอบ PAT
2 (วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร) ใชเปนคาน้ําหนัก 70%
โดยคณะฯไดกําหนดคุณสมบัติขั้นตนในการรับ เขาโดยยึดจากคุณสมบัติขั้นตนในระบบรับตรงในโครงการ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยและระบบกลาง รวมถึงมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร เพื่อใหไดนิสิตที่มีความ
พรอมทั้งดานสติปญญา สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่จักไมเปนอุปสรรคตอการเรียนในหลักสูตร ทางคณะฯไดมีการกําหนด
เกณฑการคัดเลือกนิสิตในหลักสูตรการพยาบาลสัตว (ภาคปกติและโครงการภาคพิเศษ) กระบวนการรับนิสิต และ
เครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการคัดเลือก เพื่อใหการคัดเลือกนิสิตมีความนาเชื่อถือ โปรงใส เปดเผย และเปนธรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสอบคัดเลือก เพื่อดําเนินการคัดเลือกทั้งในระบบรับตรงในโครงการ
ตางๆของมหาวิทยาลัยและระบบกลาง
2. คณะกรรมการสงผลการคัดเลือกไปยังมหาวิทยาลัยฯเพื่อประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ทั้งในระบบรับ
ตรงในโครงการตางๆของมหาวิทยาลัยและระบบกลาง
3. คณะฯดําเนินการสอบสัมภาษณ โดยใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูสอบสัมภาษณและมอบหมายใหฝาย
บริการการศึกษาแจงผลการคัดเลือกไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
4. มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทั้งในโครงการตางๆของมหาวิทยาลัยและระบบกลาง
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
หลักสูตรฯไดจัดระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาเปน 2 รูปแบบ คือ
1. ระบบการเตรียมความพรอมกอนเลือกหลักสูตรเพื่อเขาศึกษา โดยมีขั้นตอนและกลไก ดังนี้
- อาจารยประจําหลักสูตรซึ่งเปนกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาไดเสนอใหที่ประชุมมีการวางแผนเพื่อดําเนินการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรการพยาบาลสัตวซึ่งเปนหลักสูตรที่เพิ่งเริ่มมี การจัดการเรียนการสอนขึ้น และคณะกรรมการ
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การศึกษามีมติเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินโครงการประชาสัมพันธหลักสูตรคณะเทคนิคการสัตว
แพทย
- ทางหลักสูตรฯมีการประชาสัมพันธหลักสูตรโดยผานโครงการอื่นของคณะฯ ไดแก โครงการ Open house
2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยจัดโครงการปฐมนิเทศกอนเปดภาคการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการศึกษา ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร กฎระเบียบในการศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวก
ในการศึกษาที่คณะฯและหลักสูตรฯจัดให กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน และให รุนพี่ไดพบปะแนะนําการ
เตรียมตัวในการเรียนและการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยใหกับรุนนอง
การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว (ภาคปกติและโครงการภาคพิเศษ) ไดดําเนินการ
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีกระบวนการ ระบบและกลไก ในการจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษามีขอมูลตางๆเพื่อเปนการรูจักนิสิต สามารถใหคําแนะนําการลงทะเบียนเรียนของนิสิต โดย
คํานึงถึงความสนใจและศักยภาพของนิสิตแตละคน มีการกําหนดเวลาการใหคําปรึ กษาเกี่ยวกับการเรียนในวิชาตางๆ
อยางเพียงพอ การใหความชวยเหลือนิสิตในดานอื่นๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจน
การใหคําปรึกษาดานการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และเรื่องสวนบุคคลของนิสิตในที่ปรึกษา
1. มหาวิทยาลัยฯไดจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึ กษา มก.สําหรับอาจารย และการจัดทําฐานขอมูล ระบบอาจารยที่
ปรึกษาออนไลนเพื่อเปนแนวทางในการดูแลนิสิตในระหวางการศึกษา เชน ระบบการลงทะเบียนเรียน ระบบ
การรายงานผลการเรียน และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
2. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต เพื่อใหคําแนะนําทางวิชาการและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยแก
นิสิตทุกคนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และอาจารยจะตองมีขอมูลชวงเวลาที่สามารถใหนิสิตเขาพบได ซึ่ง
ในปจจุบันมีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษาหลายชองทาง เชน การนัดหมายพูดคุย
กับอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตไดโดยตรงที่คณะฯ การติดตออาจารยที่ปรึกษาผานทางระบบอาจารยที่ปรึกษา
ออนไลน การติดตอโดยอาศัยเทคโนโลยีตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ การติดตอผานทางโปรแกรมประยุกตหรือ
ซอฟตแวร แอปพลิเคชันตางๆ
3. คณะฯไดจัดใหมีโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนิสิต เพื่อติดตามการเรียนและผลการลงทะเบียน รวมถึงปญหา
ตางๆในการเรียนในภาคการศึกษานั้น ตลอดจนทั้งรับฟงปญหาและอุปสรรคในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย จาก
ผล การประเมินโครงการ
ทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษาทุกทานสามารถเขาถึงฐานขอมูลประวัตินิสิต ผลการเรียน ตลอดจนการลงทะเบียนของนิสิต เพื่อ
เปนขอมูลในการใหคําปรึกษาแนะนําไดจากระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลนจากเว็บไซตของทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวไดถูกนํามาใชในการจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําและเสี่ยงตอการออกกลางคัน
เชนนิสิตที่มีคะแนนเสี่ยงตอการถูกคัดชื่ อออกระบบจะยัง ไมอ นุญาตใหนิสิตลงทะเบียนไดจนกวานิสิตจะเขามาพบ
อาจารยที่ปรึกษากอน
4. อาจารย
การวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการ
อาจารยประจําหลักสูตรและภาควิชาฯ มีการประชุมและรวมกันวางแผนในกําหนดอัตรากําลังบุคลากรสาย
วิชาการ โดยทางคณะฯมีกระบวนการในการคัดเลือกและการกําหนดกฎเกณฑคุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพ
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บริบ ท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของหลัก สูตร ที่มุง เนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความชํานาญดานการ
พยาบาลสัตว การปองกันโรคสัตว การดูแลสัตวขณะเจ็บปวย การฟนฟูสัตวหลังการรักษาหรือเจ็บปวย การประเมิน
สุขภาพสัตวเบื้องตน และการดูแลทางดานโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสัตว เปนตน รวมถึงความรู
ความชํานาญในดานการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ โดยพิจารณาจาก
1. แผนงานและทิศทางการพัฒนาของทางคณะฯ ภาควิชาฯ ตลอดจนหลักสูตร
2. จํานวนอาจารยตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคารของสถาบันอุดมศึกษาของสกอ. (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่
11 เมษายน 2556)
3. ความสอดคลองดานความเชี่ยวชาญของอาจารยในปจจุบันและสาขาที่เปนความตองการในอนาคตเพิ่มเติม
ซึ่งการวางแผนอัตรากําลังควรจัดทําแผนระยะยาวของคณะฯ ภาควิชาฯ หลักสูตร
นอกจากนี้มีการวางแผนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตทีร่ บั เขา
ในหลักสูตร
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
การไดมาซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาการพยาบาลสัตวนั้น อาจารยประจําหลักสูตรมีการ
สืบคนขอ มูลจากเว็บ ไซตการสมัครงานของคณะสัตวแพทยศาสตรที่มีการเปดรับ อาจารย และดูร ายชื่อผูส มัครและ
คุณสมบัติของผูสมัคร สืบคนขอมูลในการติดตอและทาบทามใหมาสมัครคัดเลือกที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย
กระบวนการรับ
ภายหลังการจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ และเมื่อทําการวิเคราะหความตองการแลวพบวา
หลักสูตรมีความจําเปนที่ตองสรรหาบุคลากรใหมตามอัตราที่ไดรับจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผูประสานงาน
หลักสูตรไดทําเรื่องเพื่อเสนอหัวหนาภาควิชาฯ ในการประชุมภาควิชาฯเพื่อชี้แจงถึงความจําเปนและไดมีการกําหนด
คุณสมบัติของผูสมัครบุคลากรสายวิชาการใหตรงตามความตองการของหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติอยางนอยเทียบเทา
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยฯสายวิชาการ จากนั้นภาควิชาฯไดมีการเสนอเรื่องใหกับทางคณะฯเพื่อดําเนินการประกาศรับสมัคร โดยที่
การประกาศรับสมัครนั้นจัดใหมีการประกาศอยางเปนทางการและเปดเผยตามหลักเกณฑและวิธีการเลือกพนักงาน
มหาวิท ยาลัยฯสายวิชาการ และในการเพื่อใหไดผูมีศักยภาพและเหมาะสมมาสมัครเปนอาจารย ทางคณะฯและ
ภาควิชาฯมีการพิจารณาใหการประชาสัมพันธการรับสมัครในสื่อและแหลงที่ผูมีศักยภาพจะไดรับขอมูลอยางครบถวน
กระบวนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรประชุม รวมกันเพื่อทบทวนคุณสมบัติการเปนอาจารยประจําหลัก สูตร ตามเกณฑ
มาตรฐานหลัก สูตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ.2558 ในกรณีที่อ าจารยคุณสมบัติไมผานตามเกณฑฯ จะดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรตามรูปแบบและขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย โดยจะผานกระบวนการกลั่นกรอง
จากระดับภาควิชา ระดับคณะ คณะกรรมการการศึกษา และที่ประชุมคณบดีเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯในการ
พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งในกระบวนการกลั่นกรองจะพิจารณาคุณสมบัติของแตละบุคคล และเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยอาจารยประจําหลักสูตรตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ หรือมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาที่เปดสอนในหลักสูตรและมีหนาที่ในการบริหารหลักสูตร การเรียนการ
สอนของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลาที่
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จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรตองเปนผูที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย 1 คน
คณะฯไดกําหนดขั้นตอนในการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรไวดังนี้
1. ภาควิชาฯเสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรมายังฝ ายวิชาการของคณะฯ ทั้งนี้ภาควิชาฯจะตองพิจารณา
อาจารยประจําหลักสูตรจากคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และกําหนดใหมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน
2. ฝายวิชาการของคณะฯพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ ความเชี่ยวชาญ เมื่อพบวาบุคคลนั้นมีคุณสมบัติตามที่กําหนดครบถวน ฝายวิชาการจะดําเนินการ
เสนอรายชื่อของอาจารยประจําหลักสูตรไปยังคณะกรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะฯ ใหความเห็นชอบ
ตามลําดับกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ระบบการบริหารอาจารย
ทางคณะฯมีการจัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม
สําหรับการสอน การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาในปจจุบันและอนาคต ประกอบดวย
1. การกําหนดภาระงาน
ในทุกภาคการศึกษาจั ดใหมีการประชุม ซึ่ง ประกอบดวยหัวหนาภาควิชาฯ อาจารยป ระจําหลัก สูตร และ
อาจารยผูสอนจะรวมกันพิจ ารณากําหนดภาระงานสอนและงานดานอื่นๆของอาจารยป ระจําทุก คน เพื่อ ใหก าร
ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมในการกระจายภาระงาน โดยใหอาจารยแตละทานมีภาระงาน
สอนไมนอยกวา 2 หนวยกิตตอภาคการศึกษา รวมถึงมีการกําหนดใหมีภาระงานวิจัย งานบริการวิชาการและงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอีกดวย ซึ่งมีผลการดําเนินการเปนไปตามวิสัยทัศนและเปาหมายของหนวยงาน พบวาอาจารยทุก
ทานมีภาระงานขั้นต่ําผานเกณฑที่ทางมหาวิทยาลัยฯกําหนด
2. ตําแหนงทางวิชาการ
ทางภาควิชาฯ มีการสงเสริมใหอาจารยทุกคนไดเขาใจในเงื่อนไข รับทราบถึงระเบียบ เกณฑและขั้นตอนการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยอยางถูกตอง ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผู ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ โดยจัดใหมีการอบรมในเรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการใหแกอาจารยนอกจากนี้ทางภาควิชาฯได
จัดทําแผนขอตําแหนงทางวิชาการประจําป โดยมีแผนการสอบสอน และแผนการขอยื่นเสนอผลงานทางวิชาการ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชาฯ ไดมีการประชุมรวมกันเพื่อกําหนดแผนในการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายวิช าการ โดยมีร ะบบประกันการบริห ารและพัฒ นาอาจารย เพื่อ สง เสริม และพัฒ นาใหมีคุณสมบั ติ
สอดคลองกับปรัชญา และวิสัยทัศนของสถาบันและของหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย
1. อาจารยประจําทุกคนตองทําแผนพัฒนาตนเอง แสดงความประสงคในการพัฒนาตนเองวาตองการทําผลงาน
วิชาการประเภทใด เรื่อ งอะไร เขารับ การอบรมสัมมนาในหัวขอ ที่เกี่ยวขอ งกับหลักสูตร และตรงกับ ความ
เชี่ยวชาญของอาจารยแตละคน
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2. ภาควิชาฯ และคณะฯยังมีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานตางๆใหกับอาจารยที่มีความสนใจในการพัฒนา
องคความรู ไดมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องอีก
ดวย เชน การพัฒนาทักษะดานการเรียนการสอนทั้งนี้หัวหนาภาคฯ และผูประสานงานหลักสูตรมีการรว มกัน
พิจารณาทิศทางของการศึกษาในปจจุบันและอนาคต เพื่อวางแผนพัฒนารูปแบบการศึกษาในภาพรวม
3. คณะฯ โดยภาควิชาฯมีการสงเสริมใหอาจารยมีการจัดทําแผนทําวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต
เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและมี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ชาชี พ รวมถึ ง สนับ สนุ น ให อ าจารย เ ขี ย น
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
4. ภาควิชาฯมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของคณาจารย รวมทั้งสามารถปรับแผนไดทุกป
แตการปรับแผนทุกครั้งตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ ซึ่งทางภาควิชาฯและคณะดําเนินการสงเสริม
และพัฒนาอาจารยใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
5. เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหัวหนาภาคฯและผูประสานงานหลักสูตรไดนําผลประเมินการสอนโดยนิสิตจากแตละ
รายวิชาในหลักสูตรมาประกอบการพิจ ารณาในการวางแผนการพัฒ นาการเรียนการสอนของอาจารยเปน
รายบุคคล
6. มีโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆที่เปนการสงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ เชน
บทบาทการเปนอาจารยที่ปรึกษาที่ดี และคณะฯยังมีการจัดโครงการเพื่อสงเสริมใหอาจารยมีความรักและ
ความสามัคคีในองคกร และมีความรักในการปฏิบัติงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว พัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจากปรัชญาของคณะฯและขอมูลตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากปญ หาการขาดแคลนบุคลากรที่เ กี่ยวขอ งในดานการพยาบาลสัตวซึ่ง ไมเ พี ยงพอและไมสอดคลองกับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมสัตวเลี้ยงในปจจุบัน ทําใหเกิดปญหาในดานการควบคุมและปองกันโรค ทั้งจากโรคอุบัติ
ใหม โรคอุบัติซ้ําและโรคสัตวสูคน ทําใหมีคาใชจายเกิดขึ้นกับผูเลี้ยงสัตวและตองรับภาระคาใชจายในการรักษาโรคทั้งที่
เกิดขึ้นในสัตวและผูเลี้ยงสัตว ดังนั้นการมีบุคลากรดานการพยาบาลสัตวที่จะดูแลสุขภาพสัตวและปองกันโรคสัตวจึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะทําใหคุณภาพชีวิตและสุขภาพของสัตวดีขึ้น รวมทั้งแบงเบาภาระทางเศรษฐกิจของผูเลี้ยง
สัตวไดอีกดวย
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณปจจุบันของการเลี้ยงสัตวในประเทศไทยทั้งในสัตวเ ลี้ยงและในสัตวเชิงพาณิชยมีก ารขยายตัว
เพิ่มขึ้น และการที่สัตวเลี้ยงเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันมากขึ้น สงผลใหผูเลี้ยงสัตวและสัตวเลี้ยงมีความใกลชิด
ผูกพัน ทําใหมีการพัฒนาและเกิดความกาวหนาในดานการรักษาและดูแลสุขภาพสัตวเลี้ยงกันอยางกวางขวางซึ่งสงผล
ใหสัตวเลี้ยงมีชวงอายุยาวนานขึ้น การทํางานที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรดานการพยาบาลสัตวจึงสงผลกระทบตอ
สุขภาพของสัตวโดยตรงและยังสงผลตอสภาพจิตใจของมนุษยอีกดวย
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การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การกําหนดผูสอน
ภาควิชาฯมีการประชุมอาจารยเพื่อกําหนดตัวอาจารยผูรับผิดชอบแตละรายวิชา รวมทั้งมอบหมายใหอาจารย
ประจําวิชาจัดหาคณาจารยที่มีความประสบการณหรือ เชี่ยวชาญในวิชานั้นๆเพื่อ เขารวมทีมสอน โดยกําหนดให
ดําเนินการเสร็จสิ้นและสงขอมูลกลับมายังภาควิชาฯกอนเปดภาคการศึกษา ในกรณีที่รายวิชานั้นยังกําหนดอาจารย
ผูสอนไดไมครบหรือทางคณะฯไมมีอาจารยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชามีหนาที่ในการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิหรืออาจารยพิเศษที่มีประสบการณมาชวยสอน โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสามารถเขาไปตรวจสอบ
การประเมินการสอนของอาจารยผูสอนในรายวิชานั้นผานระบบประเมินการเรียนการสอน ซึ่งคณาจารยในภาควิชาฯ
ตลอดจนอาจารยประจําหลักสูตรไดรวมกันพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือแกไข
ปญหาอุปสรรคในการจัด การเรียนการสอนตามผลการประเมินในปการศึกษาถัดไป
การกํากับและติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ
สอน
คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
โดยภาควิชาฯมีการดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว ที่ประกอบไปดวยรายวิชาตางๆ
ที่มีการออกแบบการเรียนการสอนซึ่งมีการกําหนดในประมวลการสอนรายวิชา (course syllabus) และมคอ.3 ของทุก
รายวิชา และกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบในแตละรายวิชาตองสง มคอ.3 ตออาจารยประจําหลักสูตรกอนเปดภาค
การศึกษา เพื่อดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดของ มคอ. ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
โดยผูสอนจะระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในแบบตางๆ มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูเรียน สงเสริมใหนิสิตมีระบบการพัฒนาความคิดริเริ่ม และเปดโอกาส
ใหนิสิตไดคิดคน คนควา และฝกปฏิบัติในหองเรียนและนอกหองเรียน กิจกรรมที่สงเสริมใหนิสิตทํางานแบบรายบุคคล
และการทํางานเปนกลุม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝกปฏิบัติง านในสถานประกอบการจริง การใชสื่อดาน
เทคโนโลยี มาชวยในการเรียนการสอน รวมถึงการเชิญวิทยากรพิเศษมาใหความรูและประสบการณทํางานในดาน
วิชาการที่เกี่ยวของ
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยนอกจากการวัดผลสัมฤทธิ์โดยใชการสอบแลว ยังมีเกณฑวัดอื่นๆเพิ่มเติมดวย เชน
ความสนใจเขาเรียน ความรับ ผิดชอบตอ หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การสง รายงานปฏิบัติการ การสัง เกตพฤติก รรม
ตลอดจนทักษะการใชเครื่องมือในชั่วโมงปฏิบัติการ นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังมอบหมายใหนิสิตทํารายงานหรือมีการ
รายงานหนาชั้นเรียน เพื่อใหนิสิตไดรูจักคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากบทเรียนและรูจักการคิดวิเคราะหอีกดวย ซึ่ง
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเปนผูแจงรายละเอียดของสัดสวนคะแนนและเกณฑการตัดเกรดใหกับนิสิตในชั่วโมงแรก
ของการเรียนการสอนในแตละรายวิชา และนิสิตสามารถเขาถึงเกณฑการใหคะแนนนี้ไดจากประมวลการสอนรายวิชา
ซึ่ง อยูบ นเว็บ ไซตของคณะฯ นอกจากนี้นิสิตยัง สามารถแสดงความคิดเห็นตอ การเรียนการสอนในแตละรายวิชา
ตลอดจนเกณฑการตัดเกรดผานระบบการประเมินบนเว็บไซตของทางมหาวิทยาลัยฯ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
1. ภาควิชาฯมีการจัดประชุมเพื่อใหอาจารยประจําวิชาทุกทานชี้แจงสัดสวนคะแนน และการตัดเกรดในแตละรายวิชา
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2. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) ไดมีการติดตามให
มีการจัดทํามคอ.5 และมคอ.7 ใหเสร็จตามกําหนดเวลา
3. การประเมินผูเรียนโดยเนนพัฒนาการระหวางการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาและหลักสูตร
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
ภาควิชาฯมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทุกคนจะตองสง มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาทั้ง 2 ภาค และสําเนาเก็บไวที่อาจารยประจําหลักสูตรและตองสงมคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดการศึกษา
รวมถึงมีการเสนอรายงานการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากอาจารยผูสอนตอหัวหนาภาควิชาฯ และผูบริหารที่
สูงขึ้นไปที่เกี่ยวของตามลําดับ มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยใชผลของการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต ซึ่งเปนระบบ
ประเมินออนไลนของมหาวิทยาลัย
คณะฯมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา โดยจะมีการแจงผลการประเมินของอาจารยผูสอนแตละทานและใหอาจารยที่
ไดรับผลการประเมินเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนหรือกลยุทธการสอนกลับมาที่หัวหนาภาควิชาฯ
รวมทั้งยังมีการเสนอรายงานผลการประเมินรายวิชาตางๆ ในภาพรวมในแตละภาคการศึกษาตอที่ประชุมภาควิชาฯ
เพื่อใหบุคลากรในคณะฯไดรับทราบถึงผลการประเมิน และรวมกันพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมิน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ระบบการดํา เนินงานของภาควิช า/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา หลักสูตรเพื่อใหนิสิตมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีสวนรวมในการประชุมภาควิชาฯ ซึ่งมีระบบการดําเนินงานเพื่อใหนิสิตมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูในดานตางๆ ดังนี้
1) ดานสารสนเทศ
คณะเทคนิคการสัตวแพทยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ ซึ่งมีการประชุม
และมอบหมายใหฝายโสตฯของงานบริการการศึกษาไปดําเนินการสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหเพียงพอตอจํานวน
นิสิตของคณะฯ การจัดทําแผนการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ ใชในปการศึกษาถัดไป รวมทั้งมีการติดตั้งเทคโนโลยี
เครือขาย แบบไรสายเพิ่มเติมเพื่อใหนิสิตเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ทางคณะฯไดจัดสรรพื้นที่ในอาคารใหมเพื่อใชเปนหองคอมพิวเตอรใหเปนแหลงพัฒนาความรู และสืบคนขอมูล รวมทั้ง
เขาถึงขอมูลที่เปนอิเล็กทรอนิกสได
คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณใหกับภาควิชาฯ โดยภาควิชาฯไดนําเรื่องเขาที่ประชุมภาควิชาฯเพื่อดําเนินการ
จัดซื้อหนังสือวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกสและสื่อการสอนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนทางการพยาบาลสัตวเขา
หองสมุดคณะเทคนิคการสัตวแพทย โดยคณาจารยประจําหลักสูตรไดมีสวนรวมในการเลือกหนังสือวิชาการตลอดจนสือ่
การสอนอื่นๆ นอกจากนี้ ยังไดมีการเปดบริการหองสมุดใหกับนิสิตนอกเวลาราชการเพิ่มขึ้นเพื่อใหนิสิตสามารถคนควา
หาขอมูลสําหรับการเรียนการสอนและนิสิตยังสามารถใชบริการหองสมุดของคณะสัตวแพทยศาสตรและสํานักหอสมุด
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมถึงแหลงเรียนรูอื่นๆผานระบบเครื่อขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเนต
65

2) ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ
ทางคณะฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการฯพิจารณาการจัดหองเรียนของแตละรายวิชากอนเปดภาคเรียน
ในแตละภาคซึ่งมีการนําไปใชจริงตามตารางการเรียนการสอน มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดหองเรียน/
หองปฏิบัติการ นอกจากนี้ทางคณะฯไดจัดสรรพื้นที่ในอาคารใหมเพื่อเปนหองเรียนที่พรอมดวยความสะดวกสบาย
สถานที่ที่สวยงาม และความสะอาดใหกับนิสิต
3) ดานความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี
ทางคณะฯ มีกระบวนการบริหารการเงินโดยจัดสรรใหภาควิชาฯ จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอ
ตอนิสิต ซึ่งภาควิชาฯไดจัดสรรเงินใหแตละสาขาวิชาไปดําเนินการจัดซื้อ วัสดุก ารเรียนการสอน โดยคณาจารยใน
ภาควิชาฯตลอดจนอาจารยประจําหลักสูตรไดมีสวนรวมในการเสนอวัสดุการเรียนการสอนที่ตองการจัดซื้อ นําผลการ
ประเมินจากอาจารยผูสอนแตละรายวิชาในปการศึกษาที่ผานมา มาปรับปรุงเพื่อใหเพียงพอกับการเรียนการสอนในป
การศึกษาถัดไป
4) ดานครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน
คณะฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯเพื่อทําคําของบประมาณรายจายเปนประจําทุกปในการจัดซื้อ
ครุภัณฑประจําป โดยทางคณะฯไดมอบหมายใหภาควิชาฯรับผิดชอบจัดทําขอมูลสําหรับครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน
โดยอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีสวนรวมในการประชุมภาควิชาฯ
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําหลักสูตรไดเขารวมประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาความพรอมของครุภัณฑ หองเรียน เพื่อใช
สําหรับ การเรียนการสอนใหกับนิสิตในหลักสูตรนี้ และหลังจบภาคการศึก ษาไดมีก ารประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู เชน หองเรียน หองปฏิบัติก าร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอื่นๆ โดยจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผานระบบประเมินออนไลนของมหาวิทยาลัย
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
X
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม X
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละ ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
X
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
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ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน X
60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
X
กําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ X
การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ ดําเนินงานทีร่ ายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะใหดําเนินการ
8. อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รคนใหม (ถ า มี ) ทุ ก คน ได รั บ การ X
ปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเปาประสงคของหลักสูตรหรือคํา แนะนํา ดาน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่ X
เกี่ยวของกับศาสตรที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอน อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนที่ทําหนาที่ถายทอดความรู X
ใหกับนิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ภายใต
ความรับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพการ X*
บริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย X*
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
* เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้
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ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 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

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําผลประเมินการเรียนรูของนิสิตโดยอาจารยผูสอน (ขอมูลการประเมิน
กลยุท ธการสอน ในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ของแตล ะรายวิชาในทุก ภาค
การศึกษา) ผลประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต และขอสรุปจากการประชุมเพื่อทบทวนรายวิชา
อาจารยผูสอนในแตละภาคการศึกษา มาวิเคราะหและสรุป ผลประเมินกลยุทธการสอนของแตละป
การศึกษา เพื่อ เทียบเคียงการบรรลุผ ลการเรียนรูตามกลยุท ธก ารสอนที่กําหนดไวในรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2)
1.1.2 มีการประชุมอาจารยผูสอนเพื่อรับทราบผลการประเมิน และรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนในปถัดไปและแลกเปลี่ยนเรียนรูกลยุทธการสอนระหวางอาจารยผูสอน
1.1.3 มีการประเมินกลยุทธการสอนจากพฤติกรรมและการตอบโตของนิสิตกับอาจารยผูสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 มีการประเมินการสอนของอาจารยผูส อนโดยนิสิต และการประเมินตนเองของอาจารยผูส อนในทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา และรายงานผลใหอาจารยผูสอนแตละทานและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ทราบ
1.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการสรุปและทบทวนขอมูลเพื่อประเมินผลทักษะของอาจารยผูสอน
ในการใชแผนกลยุทธการสอนและใชขอมูลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหรือแกไข รวมถึงแจง
ผล การทวนสอบและขอเสนอแนะหรือ การพัฒ นา/ปรับปรุง/แกไขกลยุ ทธการสอนใหแกนิสิตและ
อาจารยผูสอนทราบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินผลการดําเนินการหลักสูตรเมื่อสิ้นปการศึกษาแตละป โดย
(1) ผูใชบัณฑิต
(2) อาจารยผูสอน และผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขา
(3) นิสิตผูใชหลักสูตร และบัณฑิตใหม
2.2 มีการประเมินรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นปการศึกษาโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิ
2.3 มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรับ การแตงตั้ง มาเปนผูตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเปนประจําทุกป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยประเมินตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงาน (Key Performance Index) ที่ไดระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7
3.2 เมื่อสิ้นสุดแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ทบทวนและประเมินผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ในดานตางๆ และจากการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป เพื่อ
ใชเปนขอมูลพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรยอย และรวบรวมขอมูลไวใชในกรณีที่ตองปรับปรุงหลักสูตรฉบับเต็ม
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําขอสรุปและแนวทางเบื้องตนที่ไดจากการประเมินประสิทธิผลของการสอน
(หมวดที่ 8 ขอที่ 1) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม (หมวดที่ 8 ขอที่ 2) และการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร (หมวดที่ 8 ขอที่ 3) มาทบทวนและวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในทุกสิ้นป
การศึกษา
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําสรุปจากขอ 4.1 แจงตออาจารยผูส อนในหลักสูตรทราบ และ/หรือมีการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางปฏิบัติในเรื่องตางๆ
4.3 หลังจากดําเนินการหลักสูตรครบ 3 ป อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองดําเนินการวางแผนและดําเนินการ
เพื่อ ทําการประเมินหลักสูตร วิจัยสถาบัน และ/หรือ วิพากษหลัก สูตร เพื่อใชในการปรับปรุงหลัก สูตรเมื่อ
ครบรอบการใชหลักสูตร โดยจะตองแลวเสร็จภายในปที่ 4 ของการดําเนินการหลักสูตร
4.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมใหแลวเสร็จเมื่อดําเนินการหลักสูตรครบ 5 ป
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