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ค าน า 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าคู่มือนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทย 
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาใหม่          
ได้รู้จักมหาวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งใน
ด้านประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหารงาน หน่วยงานและบุคลากร 
ภายในคณฯ ตลอดจนรายละเอียดของหลักสูตร  แผนกิจกรรมนักศึกษาที่
นักศึกษาต้องเข้าร่วม 

 ดังนั้น คู่มืนักศึกษาเล่มนี้จึงเปรียบเหมือนคู่มือน าทางการใช้ชีวิต
ในช่วงการเป็นนักศึกษา จ านวนต่อการวางแผนการเรียน การท ากิจกรรม และ 
การใช้ชีวิตของนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานนักศึกษา 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะใช้คูมือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 

                                                                 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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สารบัญ 

เรื่อง                                                                       หน้า 
ค าน า 
สาสน์จากคณบด ี
 
ประวัติความเป็นมา 
ประวัติความเป็นมา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย  1 
ปรัชญาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย   2 
จุดเน้นหลักของคณสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต   2 
ปณิธานของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  2 
ต้นไม้ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร ์    3 
สีต้นไม้ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์    3 
สัญลักษณ์ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์    3 
ที่ตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ศรีวิชยั    4 
 
รายละเอียดหลักสูตร 
รายละเอียดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบ์ัณฑิต   4 
โครงสร้างหลักสูตร      8 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา      8 
วิธีการคัดเลือกเข้าศกึษา      9 
ก าหนดการเปิดสอน      9 
ระบบการศึกษา       9 
ระยะการศึกษา       10 
การลงทะเบียนเรียน      10 
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การวัดผลและการส าเรจ็การศึกษา     10 
ค่าธรรมเนียมการศกึษาแบบเหมาจ่าย    12 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                                                                        หน้า 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร      12 
หลักเกณฑ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร   13 
ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร    14 
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร     15 
 
เทคนิคการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ    21 
 
ระเบียบของมหาวทิยาลัย 
ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ควรทราบ    52 
การแต่งกายของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวชิัย 57 
ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วย วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พ.ศ. 2549       58 
 
บทบาทของนักศึกษาต่องานประกันคุณภาพ   58 
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สาสน์จากคณบด ี
 
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา  2561 ทุกคน การเริ่มต้นใน
สิ่งแวดล้อมใหม่ ต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้อย่างมีความสุข สิ่งที่
นักศึกษาใหม่ควรรู้ เช่น ประวัติของคณะ วิธีการเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
นั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดท าเป็นคู่มือนักศึกษาไว้ให้แล้ว แต่อาจยังไม่
ครอบคลุมสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมด ขอให้ทุกคนได้ศึกษาเพิ่มเติม เปิดตา เปิดใจ   
เปิดความคิดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะเข้ามา รู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาและ
เลือกรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตน ตลอดจนแบ่งปันความรู้ความ
เข้าใจให้กับผู้อื่น ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นคู่มือน าชีวิตไปสู่ความส าเร็จ 
 
 
                                        
 

        น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง 
                                   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ประวัติความเป็นมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีิชัย (สัตวแพทยศาสตร์ราชมงคลศรีวิชัย) 

 รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน 
โลยีราชมงคลศรีวิชัยท่านแรก มีนโยบายที่จะจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
สัตวแพทยศาสตร์ และให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่
จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยในระยะแรกให้เป็นโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย 
ศาสตร์ และได้แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป เป็น
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านการจัดการเรียนการ
สอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์  และได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ เป็นประธานคณะกรรมการด าเนินการ
จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับผิดชอบในการจัดท าหลักสูตรสัตวแพทย 
ศาสตรบัณฑิต 6 ปี และด าเนินการในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ควบคู่
กัน โดยได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2549 ต่อมาในวันที่ 25 
เดือน มกราคม พ.ศ.2551 ทางสภามหาวิทยาลัย (คราวประชุมครั้งที่ 1/2551) 
ได้อนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี และในวันที่  29 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 (คราวประชุมครั้งที่ 2/2551) ทางสภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติให้โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ยกระดับเป็นคณะสัตวแพทย 
ศาสตร์ นับเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ล าดับที่ 7 ของประเทศไทยและเป็นแห่ง
แรกของภาคใต้ โดยได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 
จ านวน 42 คน นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกและครั้งแรกของภาคใต้ที่มีการจัด 
การเรียนการสอนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
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 ปรัชญาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
        มงคลศรีวิชัย  
  พุทธธรรมในภาษาบาล ี“โยนิโส วิจิเน ธมฺม  ปญฺญายฺตถ  วิปสฺสต”ิ   
  ภาษาไทย “พึงวิจัยธรรมให้ถึงต้นเค้า จึงจะเข้าใจอรรถแจ้งชัดด้วย
ปัญญา”  
  ภาษาละติน “VE RI TAS”  กล่าวคือ “ความจริง” หรือในทางปฏิบัติ
ก็คือ “การแสวงหาความจริงสุดท้ายของสรรพสิ่ง” เป็นหัวใจส าคัญของการ
ปฏิบัติงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

 จุดเน้นของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั่วไปทาง
วิชาชีพการสัตวแพทย์ (General Veterinary Practitioner) การปฏิบัติ
เกี่ยวกับสัตว์ส าหรับบริโภค (Food Producing Animal) การปฏิบัติเกี่ยวกับ
สัตว์น้ า (Aquatic Animal) และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสัตวแพทยสาธารณสุข 
(Veterinary Public Health) เพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น 

 ปณิธานของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโล ยีราชมงคลศรีวชิัย 

  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้ “พร้อมรับการฝึกปฏิบัติอย่าง
หนักเพื่อเป็นสัตวแพทย์ที่สมบูรณ์  มีความรับผิดชอบต่อประชาชน” หรือ  
“ Hard Practice Makes (Vet RMUTSV) Perfect ” 
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 ต้นไม้ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

ต้นปาริชาติหรือต้นทองหลางลาย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variagata  L.   
วงศ์ : LEGUMINOSAE  ชื่อสามัญ : Indian Coral 
Tree ,Variegated Tiger’s Claw   
ชื่ออื่นๆ  : ปาริชาติ  ปาริฉัตร  ทองบ้าน ทองเผือก 
ทองหลางด่าง มังการา  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ไม้ต้น :  ผลัดใบ  สูง 5-10 เมตร  ตามกิ่งต้นอ่อนมี
หนาม  เรือนยอดเป็นพุ่มกลม โปร่ง    
ใบ : ประกอบรูปขนนก มี 3 ใบย่อยใบกลางจะโตกว่า 2 ใบข้าง เส้นกลางใบ
และเส้นแขนงใบสีเหลือง   
ดอก  :  รูปดอกจั่วสีแดงเข้ม  ออกเป็นช่อ  ยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร  
ผลเป็นฝักยาว 15-30 เซนติเมตร 
นิเวศวิทยา  :  พบทั่วไปในย่านเอเชียเขตร้อนและอบอุ่น  ออกดอก : ช่วง
มกราคม-กุมภาพันธ ์ของทุกป ี
 

 สีประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
สีฟ้าหม่น 

 สัญญาลักษณ์ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร ์
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 ที่ตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เลขที่ 133 หมู่ที่ 5 บ้านขอนไทร
หัก  ต าบลทุ่งใหญ ่อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช บนเนื้อที่ 2,500 ไร่ 
ริมทางหลวงหมายเลข 41 หรือถนนสายเอเชีย ระหว่างอ าเภอทุ่งสง – จังหวัด
สุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอ าเภอทุ่งสงประมาณ 37 กิโลเมตร หมายเลข 
โทรศัพท์ 075-489611  และโทรสาร 075-489611 
 

 รายละเอียดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Veterinary Medicine Program 

2. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ชื่อย่อภาษาไทย สพ.บ. 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Veterinary Medicine. 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ D.V.M. 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
  เพื่อสร้างสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะ
วิชาชีพพื้นฐานเพียงพอ มีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบองค์รวม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบอาชีพการสัตวแพทย์และต่อสังคม  
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 3.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  3.2.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทย 
ศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และมีความช า 
นาญในการประกอบวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคม ตอบสนองความต้องการบุคลากร
ในสาขาวิชาชีพสัตวแพทย์ ทั้งในภาครัฐบาล องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจทางด้านต่างๆ ดังนี ้
  1)  ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์ ได้แก่ เวชศาสตร์การป้องกัน
โรค การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรค การก าจัดโรค การบ า 
บัดรักษาโรคสัตว์ การวางแผนดูแลและจัดการฟาร์มสัตว์ ตลอดจนการดูแล
สวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ า   
  2)  ด้านสัตวแพทยสาธารณสุข ได้แก่ ความปลอดภัยด้าน
อาหาร การควบคุมโรงงานฆ่าสัตว์และคุณภาพเนื้อสัตว์ งานเวชศาสตร์ป้องกัน 
งานตรวจสอบและควบคุมโรคสัตว์ติดต่อสู่คน สารตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์ 
การใช้ยาและอาหารที่ต้องควบคุมในสัตว์ การควบคุมแก้ไขปัญหาของเสียที่
เกิดจากการเลี้ยงสัตว ์ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
 3) ด้านอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ได้แก่ การคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะสัตว์น้ าและปศุสัตว์ท้องถิ่น อาหารสัตว์ การเลี้ยง
การจัดการ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต
ตลอดจนการวิเคราะห์ผลผลิตสัตว์ การผลิตเชิงเศรษฐศาสตร์ และสามารถ
ผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบ
การผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน 
 4)  ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ 
ส าหรับสัตว์ ได้แก่ การเข้าใจถึงระบบการผลิตและพัฒนาในรูปแบบอุตส 
หกรรม ระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพและการทดสอบชีวภัณฑ์ รวมทั้ง
การควบคุมและการใช้เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ 
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 4.1 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่าง
เพียงพอ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพการสัตวแพทย ์และการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 
 4.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานงานวิจัยในสาขาสัตวแพทยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถประยุกต์งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 4.3 เพื่อส่งเสริมและน าความรู้ทางสัตวแพทย์สู่สังคม สามารถให้
ค าปรึกษาแก่เกษตรกรที่ท าฟาร์มปศุสัตว์  สัตว์น้ าและสัตว์เลี้ยง ด้านการ
ป้องกัน การรักษาพยาบาล การวินิจฉัย และการชันสูตรโรค  
 4.4 มีความรู้ ความสามารถในวิชาการด้านการบริหารจัดการ การ 
ตลาด และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในการวางแผนการผลิตสัตว ์
 4.5 มีความรู้ทางภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสามารถน าไปประยุกต์กับความรู้ทางด้านวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 4.6 มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และอดทน 
สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ พร้อมทั้งมีความตระหนักในคุณค่า
ของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
  3.3  คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ ดังนี ้

3.3.1 มีความรู้วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์พื้นฐานและมีทักษะระดับ
ปฏิบัติการคลินิกเพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพ 

3.3.2 มีทักษะในการตรวจวินิจฉัยและแก้ปัญหาโรคและปัญหา
สุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3.3.3 มีทักษะด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สามารถเลือกวิธีการ
ตรวจและการแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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3.3.4 มีทักษะการจัดการสุขภาพสัตว์ และการดูแลรักษาสัตว์ป่วยทั้ง
ในกรณีสัตว์ป่วยปกต ิสัตว์ป่วยวิกฤติ หรือฉุกเฉิน 

3.3.5 มีทักษะการสื่อสารกับเจ้าของสัตว ์สามารถให้ค าแนะน าและให้
ข้อมูลแก่เจ้าของสัตว์อย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ทางสารสนเทศและสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

3.3.6 มีทักษะการบูรณาการองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
สุขภาพสัตว์ การสัตวแพทย์สาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

3.3.7 มีทักษะในการค้นคว้าวิจัย การเขียนรายงาน และบทความทาง
วิชาการ  

3.3.8 มีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ มี
ความเข้าใจในจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพการสัตวแพทย์ใน
บทบาทต่างๆ  

3.3.9 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของวิชาชีพการสัตวแพทย์ใน
การพัฒนาชุมชนและชนบท 

3.3.10 มีความสามารถในการเป็นผู้น า การท างานร่วมกับผู้อื่น และ
การท างานเป็นทีม 

3.3.11 มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง ทักษะในการใช้เหตุผล 
และการโต้แย้งโดยใช้ข้อมูลจริง เหตุผลหรือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น 

3.3.12 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองทั้งในเชิงวิชาชีพและเชิง
ปัจเจกบุคคล และมโนทัศน์ในเรื่องความใฝ่รู้ รู้ตน และการดูแลตนเอง 
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 โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      31 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม       3 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มความรู้ทางด้านมนุยศาสตร์ และ                                                          
  สังคมศาสตร์    

6 หน่วยกิต 

    1.3 กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ 
         คณิตศาสตร์ ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะ 
         การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

6 หน่วยกิต 

    1.4 กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ       3 หน่วยกิต 
    1.5 กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม   3 หน่วยกิต 
    1.6 กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย   1 หน่วยกิต 
    1.7 กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                        212 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                    35 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                164 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                                               13 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1. เป็นผู้ส าเรจ็การศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 (ม.6)  
แผนสายวทิยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์  

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และกลุ่มปริญญาวิชาชีพบางสาขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร หรือคณะฯ 
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 3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 

 วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1. ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
   Thai University Central Admission System (TCAS) 

   

 ก าหนดการเปิดสอน 
ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561  เป็นวันแรกของการเรียนการสอนภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
 

 ระบบการศึกษา 
1. การจัดการศึกษา  

ใช้ระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15  
สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ  และอาจจัดภาคการ ศึกษาฤดูร้อนโดยใช้
เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์  และให้มีระยะเวลาในการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
  2. การคิดหน่วยกิต 

2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่
น้อยกว่า  15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็นการศึกษา 1 หน่วยกิต 

2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็นการศึกษา 1 หน่วยกิต 

2.3 การฝึกงานหรือ สหกิจศึกษา หรือฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึก
ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษาปกติ คิดเป็นการศึกษา 1 หน่วยกิต 
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2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ได้รับ
มอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ คิดเป็นการศึกษา 1 หน่วยกิต  
 

 ระยะเวลาการศึกษา 
1. นักศึกษาที่รับตามข้อ 6.1 นักศึกษามีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 

6 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ทั้งนี้ต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 
ภาคการศึกษาปกติ 

2. นักศึกษาที่รับตามข้อ 6.2 นักศึกษามีระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร 4 ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ทั้งนี้ต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  

 การลงทะเบียนเรียน 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า 9 

หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ส าหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียน
ได้ไม่เกิน  9 หน่วยกิต  การลงทะเบียนเรียนเกินกว่าก าหนดไว้ จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน 25 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา
หนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดียว  

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
1. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

    ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอืน่ใดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลายครั้งในระหว่างภาคการศึกษา 
และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
หนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
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     นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้อง
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของ
แต่ละรายวิชา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากอาจารย์ผู้สอน 
      การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็น
ระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี ้

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกติ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
         C พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+ อ่อน (Poor) 1.5 
         D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
         F ตก (Fail) 0.0 

     กรณีที่ ไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผล
การศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน เป็นที่พอใจ 

(Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน ไม่เป็นที่

พอใจ (Unsatisfactory) 
AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นบ

หน่วยกิต (Audit) 
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 2. การส าเร็จการศึกษา 
     2.1นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโน 
โลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและ 
ข้อก าหนดของคณะฯ 
     2.2 สอบผ่านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร และได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00   
     2.3 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะ (เฉพาะแต่วิชาชีพบัง 
คับและวิชาชีพเลือก) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
     2.4 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (ComprehensiveexA mination) 
     2.5 เป็นผูม้ีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยและ 
เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาสัตวแพทย ศาสตร
บัณฑิต 
     2.6 เป็นผู้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยา ลัย
หรือคณะฯ ก าหนด 
 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท  

ตลอดหลักสูตร 
 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 หมวด 9 ก าส าเร็จการศึกษา ข้อ 29  
นักศึกษาผู้มีสิทธ์ขอส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 29.1 ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชานั้น 
 29.2 มีหน่วยกิจสะสมไม่ต่ ากว่าที่หลักสูตรก าหนดไว้ และได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  2.00 
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 29.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ชัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย  
และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาหรือสถาบัน
ได้ส่งเสริมให้มีขึ้นตามความสนใจและความสมัครใดของนักศึกษา เป็นกิจกรรม
ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง มีคุณประโยชน์สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลากรที่มีความสมบูรณ์  
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาติ 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้พร้อมซึ่งความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมุ่งหวังด้วน
กระบวนการกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยหวังว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใน
อนาคตจะเป็นบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยความรู้และคุณธรรม มีศักยภาพที่เพียงพอต่อ
การใช้ชีวิตภายใต้สภาวะของกระแสโลกาภิวัฒน์  และเป็นกิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยถ้วนหน้ากัน  มหาวิทยาลัยจึงได้
ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยถ้วนหน้ากัน  
มหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลัก 
สูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 

  หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี – 6 ปี (18 กิจกรรม ) 
  กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม  8  กิจกรรม 
  มหาวิทยาลัยบังคับให้เข้าร่วม   4  กิจกรรม 
  มหาวิทยาลัยก าหนดให้เลือกเข้าร่วม  4  กิจกรรม 
  กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม  10 กิจกรรม 
  กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  2  กิจกรรม 
  กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะ ทางวิชาการและวิชาชีพ 2  กิจกรรม 
  กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ    2  กิจกรรม 
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  กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ    2  กิจกรรม 
  กิจกรรมด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 และสิ่งแวดล้อม      2  กิจกรรม 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 – 3 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) (11 กิจกรรม) 
 กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม    6  กิจกรรม 
 มหาวิทยาลัยบังคับให้เข้าร่วม     4  กิจกรรม 
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้เลือกเข้าร่วม    2  กิจกรรม 
 กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม    5  กิจกรรม 
 กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม    1  กิจกรรม 
 กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะ ทางวิชาการและวิชาชีพ 1  กิจกรรม 
 กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ     1  กิจกรรม 
 กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ     1  กิจกรรม 
 กิจกรรมด้านท านุบ ารุงส่งเสริม  
          ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม     1  กิจกรรม 
หลักสูตรพิเศษ/สมทบ (เสาร์ – อาทิตย)์  (6 กิจกรรม) 
 กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม    4  กิจกรรม 
 มหาวิทยาลัยบังคับให้เข้าร่วม     4  กิจกรรม 
 กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม    2  กิจกรรม 

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 1. นักศึกษาสามารถปรับตัวและบริหารจัดการตนเองได้ในช่วงรอยต่อ
ของการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นนักเรียนสู่ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 2. นักศึกษามีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตทางการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและภายหลังจ าส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
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 3. ศักยภาพในตนเองของนักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
ทั้งด้านทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพ สุขภาพและคุณธรรม  ริยธรรม 
 4. นักศึกษาเกิดความประทับใจ มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในความ
เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 5. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
ในอนาคต 

 โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมในระหว่างที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ปีสุดท้าย) จ านวน
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 18 กิจกรรม โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร จ าแนกได้
ดังนี ้
  1. กิจกรรมก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม (Extra-Curricular Activities  
Requirement ) หมายถึง กิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาทุกคน
ต้องเข้าร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม 
 2.  กิจกรรมก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม (Extra-Curricular 
Activities Free Elective) หมายถึง กิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้
นักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้ตามความชอบ ความสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
เละภายนอกมหาวิทยาลัย  มีจ านวนกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม โดย
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกิจกรรมเลือกเข้าร่วมไว้ 5 ด้าน คือ 
  2.1 กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ได้แก ่การมีวินัย
ในตนเอง จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตส านึกเพื่อส่วนรวม จิตส านึกด้านคุณธรรม   
จริยธรรม ค่านิยมไทย 
  2.2 กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ 
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ กิจกรรม
เสริมทักษะการบริหารจัดการ กิจกรรมเสริมทักษะการประกอบอาชีพอิสระ  
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กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้  กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา/การติดต่อ 
สื่อสาร กิจกรรมเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์  กิจกรรมประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ 
  2.3 กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
พัฒนามนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมกล้าแสดงออก การจัดการด้านภาวะอารมณ์  
การสื่อข้อความ กาลเทศะ ทักษะทางสังคม มารยาทสังคมหรือพัฒนาภาวะ
ผู้น า เป็นต้น   
  2.4 กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมกีฬา  
กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมลีลาศ กิจกรรมแอโรบิค การพัฒนาสมาธิ  
การพัฒนาจิตใจ   
  2.5 กิจกรรมด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒน 
ธรรม และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่คุณลักษณะที่สอดคล้อง 
**กิจกรรมแต่ละด้าน นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าด้านละ 2 กิจกรรม 
นักศึกษาสามารถหากิจกรรมเสริมหลักสูตรได้จาก 
 1). กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งโดยทั่วไป
มักจะเป็นกิจกรรมในรูปของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะด้านต่างๆ ด้านบุคลิกภาพ และด้าน
สุขภาพ 
 2). กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ จ าแนกเป็น 
  2.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านการศึกษา ซึ่งฝ่ายวิชา 
การ ของแต่ละคณะหรือภาควิชาต่างๆ ในคณะจัดขึ้น เช่น กิจกรรมการ
สัมมนา กิจกรรมการอภิปรายทางวิชาการ กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถาน 
ที่ เป็นต้น 
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  2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ซึ่งฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะ หรือสาขาต่างๆ ได้จัดขึ้น  
เช่นกิจกรรมบรรยายพิเศษ กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ  
เป็นต้น 
 3).กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
เช่น ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุด หรือส านักส่งเสริม
และฝึกอบรม ฯลฯ ซึ่งมักจะมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอยู่เป็น
ประจ า 
 4). กิจกรรมขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภา
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมกิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ศิลปวัฒนธรรม
กีฬา หรือวิชาการ 
 5). กิจกรรมเสริมหลักสูตรจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจเอกชน  
ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ในหลากหลายรูปแบบ  เช่น  ร่วมเป็นพิธีการ  
ร่วมประกวดแข่งขัน  ร่วมการฟังบรรยายพิเศษ  ร่วมการสัมมนา ฝึกงาน  เป็น
ต้น 
 6). กิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถใช้เป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรได้เช่น การช่วยเหลืองานต่างๆ ของคณะ/วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์และหน่วยงานนั้นๆ  
การเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ความหมาย การพิจารณาค่าประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละ
โครงการ 
ความส าคัญ 
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 * กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษานั้น จะต้องมีเลขรหัสกิจกรรม พร้อมระบุประเภท
ประสบการณ์และจ านวนชั่วโมงที่ได้รับ 
 หลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์ 
 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษานั้น จะต้องมีเลขรหัสกิจกรรม พร้อมระบุประเภท
ประสบการณ์และจ านวนชั่วโมงที่ได้รับ 
 2. ในกรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอยู่ ในขอบข่ายตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แต่หน่วยงานนั้นไม่ได้ก าหนดรหัสกิจกรรมและค่า
ประสบการณ์ของกิจกรรมนั้นไว้ จะต้องน ากิจกรรมนั้นมาเทียบค่าประสบ 
การณ์ก่อน 
 3. การเทียบประเภทประสบการณ์ เป็นการพิจารณาว่ากิจรรมเสริม
หลักสูตรนั้นๆ เป็นกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
  ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมด้านนี้
มุ่งเน้นการให้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ  
หรือวิชาชีพหรือวิชาชีวิต 
  ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมด้านนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลิกภาพของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพทางร่างกาย มารยาททาง
สังคม พฤติกรรมกล้าแสดงออก การสร้างความมั่นใจในตนเอง และกาลเทศะ 
  ด้านพัฒนาสุขภาพ กิจกรรมด้านนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง
สุขภาพทางด้านร่างกายและสุขภาพจิตใจ เช่น กิจกรรมด้านนันทนาการ  การ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสมาธิ กิจกรรมทางด้านกีฬา ทั้งกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ 
  ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมด้านนี้มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทาง
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คุณธรรมจริยธรรม การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในรูปแบบต่างๆ การ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
  ด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มี
คุณลักษณะสอดคล้อง 
การเทียบประเภทประสบการณ์ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 โครงการอาจเทียบประสบ 
การณ์ ได้เพียงด้านเดียว ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมโครงการนั้น 
 2. การพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตรอยู่ใน
ประเภทใด ขึ้นอยู่กับจุดเน้นของกิจกรรม 
 3. การเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร   ส าหรับ
นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  นักศึกษาสามารถน าผลงานดังกล่าวมาเทียบค่า
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ  ได้แก ่ นักศึกษาที่มีผลงานดังต่อไปนี้ 
      3.1 นักศึกษาที่มีผลงานการเป็นนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัย 
      3.2 นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
      3.3 นักศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้น าองค์กรสโมสรนักศึกษาคณะ
กรรมการบริหารและคณะท างานองค์การสโมสรนักศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 1 ปี 
  1. นักศึกษาที่ด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารองค์การ
นักศึกษา ประธานสภาผู้แทนนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา มีระยะ
ปฏิบัติงาน 1 ปี จะรับการเทียบโอนประสบการณ์ดังนี้ 
   1.1 ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 2 กิจกรรม 
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   1.2 ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 2  
กิจกรรม 
   1.3 ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  2  กิจกรรม 
   1.4 ด้านพัฒนาสุขภาพ  2  กิจกรรม 
   1.5 ด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่ง 
แวดลอ้ม 2 กิจกรรม 
  2. คณะกรรมการบริหารในองค์กรนักศึกษาประธานชมรม มี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี จะได้รับการเทียบโอนประสบการณ์ดังนี้ 
   2.1  ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 1 กิจกรรม 
   2.2  ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 1  
กิจกรรม 
   2.3  ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1 กิจกรรม 
   2.4 ด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่ง 
แวดล้อม 1 กิจกรรม 
  3. นักศึกษาที่ด าเนินกิจกรรมในฐานะผู้แทนมหาวิท ยาลัยจะ
ได้รับการเทียบโอนประสบการณ์ 1 กิจกรรม โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เข้า
ร่วม 
 4. นักศึกษาที่มีความประพฤติดีเด่นจะได้รับการเทียบโอนประสบ 
การณ์ ดังนี ้
  4.1 ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 2 กิจกรรม 
  4.2 ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2 กิจกรรม 
 5. นักศึกษาที่มีผลงานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น จะ
ได้รับการเทียบโอนประสบการณ์  ดังนี ้
  5.1 ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 2 กิจกรรม 
  5.2 ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2 กิจกรรม 



25 

คู่มือนักศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 

 6. นักศึกษาที่มีผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น จะได้รับการเทียบ
โอนประสบการณ์ ดังนี ้
  6.1 ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 2 กิจกรรม 
  6.2 ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2 กิจกรรม 
 7. นักศึกษาที่มีผลงานกีฬาดีเด่น จะได้รับการณ์เทียบโอนประสบ 
การณด์ังนี ้
  7.1 ด้านพัฒนาสุขภาพ 2 กิจกรรม 
  7.2 ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 2 กิจกรรม 
 8.  นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจะ
ได้รับการเทียบโอนประสบการณ์ ดังนี ้   
   8.1 ด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  2  
กิจกรรม 
  8.2 ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2 กิจกรรม    

 เทคนิคการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. รูปแบบการสอน 
เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะพบว่าการเรียน

ในมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างไปจากการเรียนระดับมัธยม อาจารย์บางท่าน
อาจจะสอนโดยการเลคเชอร์ หรือบรรยาย อาจารย์บางท่านอาจจะมีชั่วโมงติว 
บางท่านจะจัดการสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ  บางวิชาอาจจะมีปฏิบัติการ บางวิชา
อาจารย์อาจจ าก าหนดหัวข้อให้นักศึกษาไปศึกษาหาข้อมูลท ารายงานเสนอ สิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษาบางคนอาจจะพอทราบมาพอสมควรบ้างแล้ว  แต่สิ่งที่
นักศึกษาควรจะท าความเข้าใจเพิ่มเติม นั่นคือนักศึกษาทราบหรือไม่ว่า
นักศึกษาคาดหวังอะไรจากการบรรยาย และอาจารย์คาดหวังอะไรจากตัว 
นักศึกษา  
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2.  การสอนบรรยาย  
  ในการบรรยายของอาจารย์แต่ละท่าน ในแต่ละชั่วโมง อาจจะสร้าง
อารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายเกิดขึ้นในตัวนักศึกษา บางครั้งนักศึกษาจะ
รู้สึกว่าชั่วโมงนี้อาจารย์สอนน่าเบื่อที่สุด บางครั้งอาจารย์ก็สอนแสนที่จะสับสน 
บางครั้งอาจารย์สอนน่าสนใจ น่าตื่นเต้น อารมณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ...นักศึกษา
เชื่อหรือไม่มักจะมีสาเหตุมาจากตัวนักศึกษาเอง นักศึกษาได้เตรียมตัวพร้อม
หรือไม่ส าหรับการเข้ารับการบรรยายของอาจารย์ในชั่วโมงนั้น ๆ  
  จุดประสงค์ของการสอนบรรยาย 

 เพื่อแนะน าเนื้อหารายวิชา และขอบเขตเนื้อหาที่อาจารย์จะ
ครอบคลุมถึง 

 เพื่ออธิบายประเด็นที่ส าคัญของวิชา 
 ชี้แนะ และกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเรียนรู้ และมีแนวคิด 
 เพื่อแนะน าหนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ  
วิธีการเรียนแบบบรรยาย 
ขอให้นักศึกษาลองพิจารณาหัวข้อต่อไปนี้แต่ละข้อ และลองย้อน

พิจารณาดูว่ามีข้อใดบ้างที่นักศึกษาอาจจะต้องน ามาปรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนของนักศึกษา  
  นักศึกษามาเรียนตรงเวลาหรือไม่ 

การเข้าเรียนสาย ไม่เพียงแต่เป็นการเสียมารยาท แต่ยังเป็นการ
รบกวนสมาชิกของคนที่ก าลังเรียนและอาจารย์ที่ก าลังสอน นอกจากนี้
นักศึกษายังพลาดโอกาสที่จะได้รู้ว่าวันนี้อาจารย์จะสอนครอบคุมเนื้อหาโดย
ภาพรวมอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพราะอาจารย์หลายท่านทีเดียวมักจะแนะน าเนื้อหา
ที่จะสอนในช่วงต้นชั่วโมง ซึ่งความรู้ตรงนี้จะช่วยท าให้นักศึกษาได้ทราบกรอบ
ของเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายได้ล่วงหน้า 



27 

คู่มือนักศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 

นักศึกษานั่งแถวหน้าห้องบรรยายหรือไม่ 
ส าหรับห้องบรรยายขนาดใหญ่  การนั่งใกล้หน้าห้องจะช่วยให้

นักศึกษาเห็นข้อความบนกระดานหรือแผ่นสไลด์ได้ชัดเจนมากกว่าคนอื่น 
นอกจากนี้การนั่งข้างหน้าจะช่วยท าให้นักศึกษาได้เห็นสีหน้า  ท่าทาง และ
น้ าเสียงของอาจารย์ ซึ่งอาจเป็นค าพูดหรือท่วงทีกริยา หรือน้ าเสียงที่อาจารย์
เน้นบอกจุดส าคัญในเนื้อหาที่ก าลังสอน และแน่นอนจากสิ่งเหล่านี้อาจท าให้
นักศึกษาสามารถเดาความคิดอาจารย์ได้ว่าอาจารย์จะออกสอบเรื่องใดบ้าง 

นอกจากนี้การนั่งฟังบรรยายบริเวณแถวหน้า อาจช่วยเป็นการบังคับ
ตัวเองทางอ้อมให้ตั้งใจฟังค าบรรยาย เพราะอยู่ในจุดที่ทุกคนมองเห็นได้ชัดเจน 
หลับก็ไม่ได้ ง่วงก็ไม่ได้ ซึ่งกลายเป็นผลดีต่อตนเองในที่สุด  
  นักศึกษาเตรียมตัวล่วงหน้าหรือไม ่

การอ่านเรื่องที่อาจารย์จะสอนมาล่วงหน้า จะช่วยให้นักศึกษาจับ
เนื้อหาการบรรยายได้ง่ายขึ้น เพราะนักศึกษาได้ท าความคุ้นเคยมาบ้างแล้ว 
นักศึกษาอาจจะอ่านแล้วรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง แต่อย่างน้อยค าที่อาจารย์ได้
กล่าวถึงหรือเนื้อหาบางตอนนักศึกษาได้คุ้นเคยมาบ้างแล้ว ดังนั้นเมื่ออาจารย์
บรรยาย นักศึกษาจะจับใจความได้รวดเร็วกว่าคนอื่นๆ  
  นักศึกษาตื่นตัวตลอดเวลาของการฟังบรรยายหรือไม่ 

อัตราความเร็วในการฟังจะเร็วเป็น  4  เท่าของการพูด  ดังนั้นช่วง
ห่างของเวลาระหว่างการฟังและสิ่งที่อาจารย์จะพูดต่อไปนั้น  ขอให้นักศึกษา
ใช้เวลาตรงนี้อย่างมีค่า  เช่นสองเชื่อมโยงข้อความที่อาจารย์ได้พูดมาแล้ว  
สรุปเป็นระยะๆ  ขีดเส้นใต้ท าที่เป็นจุดส าคัญ  (Key point), สงสัยอะไรจดไว้, 
มีความคิด (idea) อะไรบ้างเกิดขึ้นในขณะนั้นให้จดเอาไว้  
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นักศึกษาสังเกตการเปลี่ยนน้ าเสียง และความเร็วในการพูดของ
อาจารย์หรือไม่   
  อาจารย์บางท่าน เวลาเอ่ยถึงข้อความตอนที่ส าคัญ อาจารย์จะพูด
ช้าๆ และชัดเจน บางท่านจะพูดเสียงดัง และพูดอย่างเร้าใจมีชีวิตชีวา ให้
นักศึกษาพยายามสังเกตวิธีการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน หากสังเกตให้ดี
แล้วนักศึกษาอาจจะเก็งค าถามที่อาจารย์จะออกสอบได้ง่ายขึ้น  
  นักศึกษาจดบรรยายได้ดีหรือไม ่

 การจดค าบรรยาย ไม่ใช่การประกวดความเร็วในการจดค า
บอก อย่าจดทุกคนพูดที่อาจารย์พูด ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยใน
การเขียน แต่ตั้งใจฟัง และจดให้ได้ใจความ 

 สรุปย่อเป็นระยะๆ และย่ออย่างมีความหมาย 
 เพิ่มประสิทธิภาพการจดค าบรรยายโดย 

- ก าหนดค าย่อ และใช้อย่างสม่ าเสมอ มิฉะนั้นจะลืมไปว่าค า 
ย่อนั้นแปลว่าอะไร 
- พยายามเขียนอักษรง่ายๆ และเร็ว ไม่ต้องเล่นตัวอักษรมาก
นัก 

  - เขียนให้อ่านง่าย เช่นถ้าเขียนหนังสือเอนให้เอนไปข้างใด  
  ข้างหนึ่งอย่าเขียนโยเยจนแนวบรรทัดสับสน  
นักศึกษาทบทวนวิชาที่เข้าเรียนมาแล้วบ้างหรือไม่ 

 นักศึกษาควรจะทบทวน และจดบันทึกใหม่ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ทันที
หลังจากการบรรยาย โดยที่เรื่องราวเนื้อหานั้นยังสดใหม่ ในความทรงจ า  
นอกจากนี้ควรจะได้ตรวจดูบ้างว่า อาจารย์แนะน าหนังสือและเอกสาร อ้างอิง
อะไรบ้าง เพื่อไปหาอ่านเพิ่มเติม 
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 นักศึกษาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา ก่อนจะเข้าฟังบรรยายชั่วโมง
ใหม่หรือไม ่
 นักศึกษาควรจะได้ทบทวนเนื้อหาวิชาที่เรียนมาเป็นระยะๆ เพื่อจะได้
รื้อฟื้นความจ า และเพื่อที่จะได้ต่อเนื่องกับบทที่จะเรียนต่อไป มิฉะนั้นกว่าจะ
เรียนถึงปลายเทอม นักศึกษาก็จะลืมสิ่งที่เรียนมาเมื่อต้นเทอมจนหมด  
การสอนแบบกลุ่มย่อย 
 ในปัจจุบันเชื่อกันว่า การเรียนการสอน ที่เน้นตัวบุคคลจ าเป็นมากใน
การยกระดับการศึกษาของนักศึกษา และแนวทางการเรียนการสอนแบบนี้
จ าเป็นต้องอาศัยการสอนแบบกลุ่มย่อย  
  วิธีการเรียนแบบกลุ่มย่อย 

 การเตรียมตัว 
- ควรจะศึกษาหัวข้อต่างๆ ของวิชาที่เรียนก่อน 
- อ่านล่วงหน้าหรือพยายามจดข้อปัญหา ข้อสงสัย 
- ลองคิดท าความเข้าใจเนื้อหา และลองต้ังค าถาม 
- เตรียมค าถามที่จะถามในห้องเรียน 
- ทบทวนส่ิงที่ได้ท าไปแล้วในชั่วโมงเรียนที่ผ่านมา 

 การมีส่วนร่วมในกลุ่มย่อย 
- ควรตรงต่อเวลา เพราะการมาสายท าให้คนในกลุ่มต้องรอ
และเป็นการรบกวนชั้นเรียน 
- ตั้งใจฟัง ความคิดเห็นของคนอื่น และจดบันทึกไว้ 
- ถ้านักศึกษารู้สึกตื่นเต้นในการพูด ให้ลองจดข้อค าถามหรือ

ความเห็นของตนเองไว้ก่อน เพื่อให้มั่นใจ เมื่อถามหรือแสดงความคิดเห็น การ
ร่างค าพูดไว้ล่วงหน้าท าให้เราพูดได้ตรงประเด็น 

- ถามเมื่อมีข้อสงสัยหรือข้องใจ 
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- กล้าแสดงความคิดเห็นโต้แย้งอย่างสุภาพ ไม่เป็นการลอง
ภูมิอาจารย์หรือคนร่วมกลุ่ม 

- เสนอความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งเกิดจากการอ่านเตรียมมา
ล่วงหน้า 

- ไม่ชี้ชวนหรือบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมรับความคิดของ
นักศึกษา 

- ไม่ควรพูดหรืออภิปรายเพียงคนเดียว ควรจะให้โอกาสกับ
ผู้อ่ืนโดยเฉพาะกับคนขี้อาย ได้มีโอกาสพูด 

- พยายามช่วยกลุ่มให้อภิปรายได้ตรงประเด็น และได้ผลโดย 
 สรุปสาระของสิ่งที่ได้อภิปรายเป็นระยะ 
 ย้ าจุดที่ส าคัญ 
 พูดทวนจุดประสงค์ ของการอภิปรายครั้งนี้ 
 ถามค าถามที่จะช่วยให้เกิดความชัดเจน มีจุดมุ่งหมาย 

เฉพาะเจาะจง หรือน าการอภิปรายไปในแนวทางอื่น
เพื่อให้การอภิปรายคืบหน้า 

 การติดตาม 
- ติดตามโดยการดูข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อให้ทราบว่าจะ

ปรับปรุงงานกลุ่มอย่างไร เช่น พยายามท าความเข้าใจกับจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น  
และหาทางแก้ไข 

- ทบทวนประเด็นส าคัญและประเด็นที่เกิดขึ้นจากข้อคิดเห็น
ของผู้เรียนเอง 

- อ่านเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องที่ตรงกับสิ่งที่ได้ท าไปในกลุ่ม 
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การสอนแบบท ารายงาน 
 การเรียนการสอนแบบท ารายงาน ตามหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมาย
ให้ท านั้น ดูจะเป็นเรื่องที่บั่นทอนสภาพจิตใจของนักศึกษาพอสมควรที่เดียว 
แต่เชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการท ารายงานนั้นเป็นหัวใจส าคัญ
ต่อกระบวนการเรียนรู้ในชีวิตของนักศึกษามากทีเดียว  
  จุดประสงค์ของการท ารายงาน 

 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ และการ
เรียนรู้อย่างเข้มข้น 

 เพื่อให้มีความสามารถในการมองปัญหา หรือข้อโต้แย้งอย่าง
ทะลุปรุโปร่ง และให้นักศึกษาสามารถพัฒนาเสนอความคิดเห็นอย่างน่าเชื่อถือ 
และอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อเพิ่มทักษะในการเขียน พร้อมกับฝึกฝนความช านาญใน
การท างานวิจัย (การค้นหาหนังสือในห้องสมุด การทดลองในห้องปฏิบัตกิาร) 

 เพื่อรับการประเมินความสามารถของตนเองในผลงานที่
น าเสนอในรูปของคะแนนที่ส าคัญคือ นักศึกษาจะได้รู้ตัวว่างานของตนเองมี
จุดอ่อนและจุดแข็งอย่างไร  
  วิธีการเขียนแบบท ารายงาน 

ต้องเข้าใจงานที่จะต้องท าให้กระจ่าง 
 งานนั้นต้องการศึกษาอะไร Project นั้นต้องการให้เรา

ทดลองอะไร 
 ขอบเขตของงานมีมากเท่าไร 

การรวบรวมข้อมูล 
 เริ่มหาข้อมูลให้เร็วทีสุ่ด เพื่อรวบรวม และเพื่อเป็น

แนวความคิด 
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 เจาะหาแหล่งที่เก็บข้อมูล (ห้องสมุด อาจารย์ผู้สอน 
internet ประวัติบุคคล ฯลฯ) 

 ศึกษาทดลองในหัวข้อที่จ าเป็น 
 ศึกษาและคัดเลือกข้อมูล 

  การเตรียมรายงาน 
 ท าต้นร่าง (Draft)ของรายงาน 
 ท าฉบับจริง  

โครงสร้างของรายงาน(Outline) 
บทน า 
 ระบุความส าคัญของเนื้อหาที่ต้องการเขียนรายงาน 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (เพื่อตอบค าถามว่าท าไมเรา

จึงศึกษาเรื่องนี้) 
 วิธีการศึกษา/ขอบเขตของรายงาน 

วิธีการ 
 ระบุวิธีการที่ใช้ในการวิจัย หรือทดลอง พร้อมอุปกรณ์ที่

ใช้ ตามล าดับขั้นตอน 
เนื้อหา 
 จัดเรื่องหัวข้ออย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 เชื่อมความต่อเนื่องระหว่างแนวคิดต่างๆ หรือบทความ

ของแต่ละย่อหน้า เพื่อให้เกิดภาพรวม 
 จัดกลุ่มหัวข้อย่อยต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้หัวข้อใหญ่

เดียวกัน 
 รวบรวมข้อคัดค้าน และข้อสนับสนุน เนื้อหาที่ต้องการ

ศึกษา 
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ผลการศึกษา และวิจารณ์ผลการศึกษา 
 อภิบายผลที่ได้จากการทดลองหรือค้นคว้า 
 วิจารณ์ผลที่ได้พร้อมเหตุผลประกอบ 

บทสรุป 
 สรุปผล 
 แสดงความคิดเห็นเพื่อตอบประเด็นค าถาม (เห็นด้วย/ 

ไม่เห็นด้ว/ไม่มีความคิดเห็น) 
 เสนอแนะงานที่ควรจะท าต่อไป  

       การเขียนรายงาน 
 ค านึงถึงหลักการเขียนที่ดี ควรท าอย่างไร 
 จะแน่ใจว่าข้อความใดก็ตามหากคัดลอกมาจากที่อื่นๆ 

เครื่องมือใดที่ได้ขอยืมคนอื่น ควรจะต้องได้รับการเขียน
ขอบคุณ 

 เตรียมเขียนเอกสารอ้างอิง  
การตรวจทาน 
 อ่านทบทวนสิ่งที่นักศึกษาได้เขียนเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อย

แล้ว โดยทิ้งช่วงห่างสัก 2-3 วัน 
 เพิ่มเติม/ตัดทอนให้เหมาะสม 
 ตรวจหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมฉบับสมบูรณ์
เอกสารอ้างอิงและค าขอบคุณ 

ขณะที่นักศึกษารวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น ให้ใส่ใจต่อรายละเอียดใน
การค้นหาหนังสือในห้องสมุด โดยศึกษาจากวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง ว่าเรา
จะต้องระบุรายละเอียดอะไรบ้าง การละเลยไม่ใส่ใจในเบื้องแรกจะก่อให้เกิด
ปัญหา และเสียเวลาภายหลัง เมื่อต้องเขียนเอกสารอ้างอิงในรายงาน 
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วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิงจะต้องเป็นรูปแบบตามที่แต่ละอาจารย์
ผู้สอนหรือสถาบันก าหนด วิธีที่ดีที่สุดสอบถามข้อมูลจากอาจารย์หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
  ปรึกษาอาจารย์ 

ในบางสาขาวิชาอาจจะมีรูปแบบการเขียนรายงานในรายละเอียด
แตกต่างไปบ้าง นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม 

2. การเสริมสร้างทักษะในการเรียน 
เมื่อเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนานปีขึ้น นักศึกษาจะพบรูปแบบการ

สอนหลากหลายวิธี การรู้จักเสริมสร้างทักษะในการเรียนจะท าให้มีการเรียนรู้
ของนักศึกษามีประสิทธิภาพ และหากได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จะมีผลต่อการ
พัฒนาตนเองในระยะยาว  
  เทคนิคการอ่าน 
 การอ่านต าราเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าราภาษาอังกฤษนั้น ดูจะเป็น
เรื่องยากส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้หัดเตรียมเอาไว้  การหัดอ่านต าราอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการเรียนได้เป็นอย่าง
ดีมีผู้พยายามแนะน าวิธีการอ่านไว้หลายกลยุทธ์ด้วยกัน เช่น 
 SQ3R : Survey (ส ารวจ) Question (ตั้งค าถาม) Read (อ่าน) 
Recall (ฟื้นความจ า) และReview (ทบทวน) 
 PQRST : Preview (อ่านคร่าวๆ ล่วงหน้า) Question (ตั้งค าถาม) 
Read (อ่าน) Summary (ย่อ) และTest (ทบสอบ) 
 PAGE : Prepare(เตรียมตัว)  Ask(ถาม) Gather (รวบรวม) 
Evaluate(ประเมิน) 
 ในบรรดาวิธีต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นนี้ นักศึกษาจะเลือกวิธีใดก็ได้ที่
เหมาะสมกับตนเอง แต่วิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมากได้แก่ SQ3R ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้  
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  SQ3R 
 Survey (ส ารวจ) 

- อย่างไร พิมพ์เมื่อไร 
- อ่านค าน าและศึกษาว่าผู้เขียน ต้องการเขียนต าราเล่ม

นี้เพื่อให้บุคคลกลุ่มใดอ่าน มีจุดประสงค์จะครอบคลุมเรื่องใดบ้าง ผู้เขียน
แนะน าวิธีการอ่านหรือไม่ 

- เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึงอะไรบ้าง 
- อ่านดรรชนี เพื่อหาบทความที่เฉพาะเจาะจง 
- มีภาพประกอบ / แผนภูมิหรือไม่ 
- มีการสรุปย่อแต่ละบทหรือไม่ 
- มี สัญลักษณ์บงชี้ เช่น ขนาดตัวอักษร การขีดเส้นใต้ 

ล าดับความส าคัญของการจัดวางหัวข้อซึ่งบ่งบอกถึงระดับความส าคัญของแต่
ละหัวข้อ 

 Question (ตั้งค าถาม) 
- ก่อนอ่านหนังสือ นักศึกษาน่าจะมีค าถามในใจไว้

ล่วงหน้าว่าเราจะอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่ออยากรู้อะไร อยากตอบค าถามอะไร 
- ค าถามเหล่านั้นอาจมาจากห้องเรียน หรืออาจมาจาก

ตัวนักศึกษาเองก็ได ้
 Read (อ่าน) 

อ่านครั้งที่ 1 
- อ่านอย่างเร็วพยายามเจาะหาประเด็นส าคัญของแต่

ละบท แต่ละหัวข้อ แต่ละย่อหน้า 
- อย่ามัวแต่ขีดเส้นใต้  หรือป้ายปากกาสี  ควรท า

เครื่องหมายด้วยดินสอและเขียนอย่างเบาๆ  
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- อย่ามัวแต่จดบันทึก เพราะท าให้สมาธิในการอ่าน
ลดลงอ่านครั้งที่ 2 

- อ่านซ้ าอีกครั้ง คราวนี้ท าเครื่องหมายข้อความที่ส าคัญ 
- รวบรวมประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
- ลองประเมินเนื้อหา (หากเป็นข้อโต้แย้งให้พิจารณาว่า

อ่านแล้วดูมีเหตุผลหรือไม่ ข้อมูลที่บอกในหนังสือดูขัดกับความเป็นจริง หรือไม่
ความรู้ที่นักศึกษาเคยรู้มาหรือไม่) 

- สรุปเนื้อหา เพื่อง่ายต่อการรื้อฟื้นความจ าในภายหลัง 
 Recall (ฟื้นความจ า) 

เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาของแต่ละบท ท าบันทึกย่อ อย่าย่อชนิดยาว
เกินเหตุซึ่งเป็นการแสดงว่านักศึกษายังจับประเด็นไม่ถูกต้อง 

 Review (ทบทวน) 
- ส ารวจดูหัวข้อ (ช่ือ) ของหนังสือ หัวข้อและเนื้อหาโดย

ย่อของแต่ละบท 
- ตรวจสอบว่าเนื้อหาที่มีนั้น ตอบค าถามที่นักศึกษามีไว้

ในใจหรือไม่ 
- อ่านอีกครั้ง เพื่อแน่ใจว่าเราเก็บประเด็นส าคัญของ

หนังสือได้หมด 
- เติมสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง 
วิธี SQ3R ดูเสมือนเป็นวิธีที่มีขั้นตอนมากแต่ก็เป็นวิธีที่

จัดการอ่านอย่างเป็นระบบ และได้ผล อย่างไรก็ตามวิธี SQ3R อาจไม่เหมาะ
ส าหรับการอ่านหนังสือบางเล่ม มีผู้แนะน าเทคนิคบางอย่างที่ใช้กันในระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ “Scan – Search - Save” มาใช้เป็นเทคนิคการอ่าน
ต ารา 
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 Scan 
ได้แก่การอ่านเนื้อหาอย่างหยาบๆ และรวดเร็ว เพื่อจับ

ใจความว่าหนังสือนี้ประกอบด้วยบทใดบ้าง มีบทน า การเรียงล าดับหัวข้อเป็น
เช่นใด มีแผนภูมิ รูปภาพประกอบมากน้อยเพียงใด 

 Search  
- หาบทที่มีเนื้อหาตรงกับความต้องการ 
- หาค าตอบ เพื่อตอบค าถามที่ตั้งไว้ 
- ท าเครื่องหมาย (ใช้ดินสอ เขียนเบาๆ) 
- ศึกษาเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าที่ตรงจุดประสงค์ 

 Save 
- เก็บข้อมูล เนื้อหา ของโครงสร้างของแต่ละบท 
- จดเนื้อหาที่ส าคัญ  

จะปรับปรุงการอ่านให้รวดเร็วขึ้นได้อย่างไร 
มีผู้ให้ข้อสังเกตว่า เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในต ารานั้น ประมาณสองใน

สามเป็นการเขียนตามหลักภาษาเพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบและไวยกรณ์ 
มากกว่าที่จะเป็นเนื้อหาที่แท้จริง ดังนั้นถ้านักศึกษาพะวงต่อการอ่านทุกค า จะ
ท าให้ความเร็วในการอ่านลดลง การอ่านเร็วมิได้หมายความว่า ความเข้าใจ
และการจดจ าเนื้อหาจะลดลง แต่การอ่านไปหมดทุกวรรคทุกตอนจะท าให้ทั้ง
สายตา และจิตใจของนักศึกษา ต้องพะวักพะวงกับเนื้อหาที่มากเกินควร การ
อ่านอย่างมีวินัย มีระเบียบจะช่วยท าให้ประสิทธิภาพการอ่านดีขึ้น นักศึกษา
อาจลองใช้วิธีการต่อไปนี้ 
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 หัดเตรียมตัว 
- อ่านอย่างกว้างๆ เพื่อจับประเด็นของเนื้อหาที่มีอยู่ใน

หนังสือ (การมีภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาบ้างแล้ว จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
เนื้อหาได้เร็วขึ้น) 

- อ่านอย่างมีประสงค์ ตั้งใจและพยายามอ่านให้ทันตามเวลา
ที่เราก าหนด วิธีบังคับตนเองไม่ให้อ่านตามสบายชนิดตามใจตน กระท าได้โดย
การลากปากกาหรือดินสอชี้น าไปตามบรรทัด นอกจากนี้จะต้องไม่ให้มีสิ่งใด
รบกวนสมาธิขณะอ่านด้วย 

- ละทิ้งนิสัย การอ่านที่ไม่ดี ได้แก่ หยุดที่ค าใดค าหนึ่ง
โดยเฉพาะ พยายามขยายกรอบของเนื้อหาให้มากขึ้น จะได้เข้าใจประเด็นได้
ง่ายขึ้น และอ่านย้อนกลับไปมา วิธีนี้ท าให้เสียเวลา และมีผลท าให้การเชื่อมต่อ
ข้อความไม่ปะติดปะต่อ ท าให้จ าเนื้อหาไม่ได้ 

 พยายามลดความเมื่อยล้าของสายตาโดย 
- ตรวจสุขภาพสายตาเสียบ้าง 
- ให้หนังสืออยู่ห่างจากสายตาประมาณ 40 เซนติเมตร เพื่อ

ขยายกรอบของการมองเห็น และลดการเคลื่อนไหวของสายตา 
 ฝึกฝนตนให้เป็นผู้อ่านชั้นเยี่ยม 

- มือข้างหนึ่งให้พลิกหน้ากระดาษ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งให้ลาก
ลงมาตามบรรทัดวิธีนี้จะเป็นการควบคุมสายตา ให้เห็นค าที่จะอ่านในแต่ละ
ครั้งมากขึ้น บังคับไม่ให้สายตาจดจ้องอยู่ที่ค าใดค าหนึ่ง และยังเป็นการฝึก
ตนเองให้มีวินัย และมีสมาธิในการอ่านอีกด้วย 

- กวาดสายตาไปทั่วทั้งหน้ากระดาษภายใน 5 วินาที 
นักศึกษาอาจจะคิดว่าไม่ได้อ่านอะไรเลย แต่นักศึกษาจะสามารถจับค าส าคัญ
ได้อย่างรวดเร็ว และถ้าหน้าไหนอ่านยากก็อาจกลับมาอ่านอย่างช้าๆ ได้ใน
ภายหลัง 
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- ฝึกท าเช่นนี้อย่างน้อยวันละ 5 นาที ภายใน 1-2 เดือน 
นักศึกษาจะพบว่าตนเองสามารถอ่านได้เร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว  
เทคนิคการจดค าบรรยาย 

 จดอย่างมีระบบ 
นักศึกษาควรจดงานให้เป็นหมวดหมู่ตามรายวิชา มิใช่ทุกวิชา

จดอยู่ในสมุดเล่มเดียวกันหมด ควรมีวันที่และชื่อหัวข้อที่เข้าฟังการบรรยายแต่
ละครั้ง 

 จดอย่างมีระเบียบเรียบร้อย 
การจดงานที่เลอะเทอะยุ่งเหยิง ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายที่

จะอ่าน นอกจากนี้ยังท าให้อ่านแล้วเข้าใจยากอีกด้วย เวลาจดงานควรเว้นช่วง
ห่าง อย่าเขียนเต็มไปหมดทั้งหน้า 

 จดอย่างประหยัด 
ประหยัดในที่นี้  หมายถึง การจดเนื้อหาที่ส าคัญอาจใช้

หมายเลข 1,2,3,4, เข้าช่วยเพื่อเน้นใจความที่ส าคัญเหล่านั้น นอกจากนี้ควรใช้
การย่อเข้าช่วยอาจเป็นอักษร 1-2 ตัวแรก เช่น 

ไฮ  = ไฮโดรเจน    & = และ 
      = เพิ่มขึ้น                      = ลดลง 

ต.ย  = ตัวอย่าง    > = น้อยกว่า 

 

 เน้นข้อความส าคัญ  
การป้ายปากกาสี เพื่อเน้นข้อความที่ส าคัญนั้นควรกระท า

ต่อเมื่อนักศึกษาอ่านจบแล้ว หากอ่านไปป้ายปากกาสีไป จะท าให้เน้นเปรอะ
ไปหมดทั้งหน้า ทั้งข้อความที่ส าคัญและไม่ส าคัญ 
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เทคนิคการสอบ 
 การเตรียมตัวก่อนสอบ 
- ศึกษาและทบทวนบ่อย ๆ เพื่อให้เขาใจอย่างถ่องแท้ การดู

หนังสือวินาทีสุดท้าย เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นที่สุด 
- อ่านสมุดที่จดบันทึกไว้อย่างตั้งใจ ขณะที่อ่านไปให้นึกถึง

ค าถามที่อาจจะมีขึ้น แล้วลองตอบ 
- ทบทวนอย่างมีจุดประสงค์อยู่ในใจ การทบทวนชนิดเปิด

สมุดอย่างสุ่มจะไม่มีประโยชน์ แต่ให้ทบทวนหลักการ 
(concept) พื้นฐานและจุดส าคัญของเนื้อหา 
- ลองดูหนังสือหรือทบทวนกับเพื่อน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยน 

ค าถาม – ค าตอบ แต่ถ้าคิดว่าตนเองไม่เหมาะกับการ
ทบทวนวิธีนี้ ก็ควรอ่านทบทวนเฉพาะตัวเอง 
- ลองสอบถามรุ่นพี่ ๆ  เพื่อทราบลักษณะการออกข้อสอบ

ของอาจารย์  (ปรนัย, อัตนัย, ระยะเวลา)  นอกจากนี้ควร
หาข้อสอบเก่า ๆ หรือสอบถามรุ่นพี่ว่าอาจารย์เคยถาม
อะไรบ้างหากไม่มีข้อสอบเก่า ให้นักศึกษาลองฝึกตอบ
ค าถามดู และควรต้องตอบภายในเวลาที่ก าหนด (เหมือน
เช่นการทดลองท าข้อสอบเก่าในการสอบเอ็นทรานซ์) 
- พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนวันสอบ ไม่ใช่ดูหนังสือจนสว่าง  

เพราะจะมีผลท าให้สมองของนักศึกษาท างานได้ไม่เต็มที่ 
- 1 สัปดาห์ก่อนก าหนดสอบไล่ ควรจะได้ตรวจสอบเกี่ยวกับ

วิชาสอบ วันเวลาที่สอบ สถานที่สอบให้แน่นอน มีนักศึกษา
จ านวนไม่น้อยเลยที่ไปสอบผิดวิชา ผิดวัน 
- คืนก่อนสอบ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม หรืออาจทบทวนอีก

เล็กน้อย ไม่ใช่เริ่มอ่านในสิ่งใหม ่ๆ ในคืนนี้ 
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- อย่าเครียด ท าจิตใจให้สบาย ถ้านักศึกษาเตรียมตัวมาดีแล้ว 
ไม่ควรจะกังวลต่อสิ่งใดแต่หากเตรียมตัวไม่ดีพอ ความกังวล
นี้จะยิ่งท าให้เหตุการณ์เลวร้ายหนักเข้าไปอีก 
-  ในวันสอบ ควรไปถึงห้องสอบก่อนเวลา แต่อย่าไปถึงก่อน
เวลามากเกินไป 

 

ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการสอบ 
 ตั้งใจอ่านค าสั่งให้ดี  : นักศึกษาบางคนท าข้อสอบ

จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงหันมาอ่านค าสั่ง และพบว่าสิ่งที่ตนท าไปนั้นผิดไป
จากค าสั่งที่ปรากฏ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องใส่ใจกับอาจารย์ผู้คุมห้องสอบ
ด้วย เพราะบางครั้งมีการเติมข้อความบางข้อความที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สอบ 
หรือมีการแก้ค าผิดหรือการบอกให้เติมค าตอบลงในกระดาษพิเศษที่แยก
ต่างหากออกไป 

 เลือกข้อสอบอย่างระมัดระวัง : อ่านข้อสอบอย่าง
ระมัดระวังทั้งหมดและเลือกตัดสินใจว่าจะท าข้อใดก่อน 

- พิจารณาดูถึงความต้องการของอาจารย์ที่จะให้
ท่านตอบ เช่น “อธิบายพอสังเขป”“อธิบายอย่างละเอียด”“จงให้ความหมาย” 
“จงเปรียบเทียบ” “จงวิเคราะห์” เป็นต้น 

 ระมัดระวังเรื่องระยะเวลาที่ก าหนด : อย่าเสียเวลา
มากในการท าข้อสอบบางข้อ ท่านจะต้องแบ่งเวลาสอบแต่ละข้อให้ดีโดยดูจาก
คะแนน นอกจากนี้ควรมีเวลาส าหรับการตรวจดูความเรียบร้อยก่อนส่ง
กระดาษค าตอบ 

 วางโครงร่างเนื้อหาที่ท่านจะตอบ : ก่อนตอบค า 
ถามแต่ละข้อ พยายามนึกถึงประเด็นส าคัญ จดประเด็นเหล่านั้นลงใน
กระดาษค าตอบอย่างเป็นระเบียบ เพื่อที่เวลานักศึกษาบรรยายค าตอบจะได้ไม่
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หลงลืมประเด็นส าคัญที่ควรจะตอบเหล่านั้น อีกทั้งในกรณีที่หมดเวลาอย่าง
น้อยนักศึกษาก็แสดงให้อาจารย์ได้ทราบถึงความรู้ที่นักศึกษามี แต่ไม่ทันตอบ 
นักศึกษาอาจจะได้คะแนนเพื่อมาบ้างก็ได้ 

 เขียนให้อ่านออก : เขียนให้เร็ว แต่ต้องให้อ่านออก 
การเขียนขยุกขยิก เขียนอ่านยาก ท าให้อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบต้องมานั่งสะกด
ว่านักศึกษาเขียนอะไรบ้าง ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 

 ตอบให้ตรงประเด็นค าถาม : อย่าบรรยายชนิด 
“น้ าท่วมทุ่งหาผักบุ้งไม่เจอ” สิ่งที่อาจารย์ต้องการคือ คุณภาพของค าตอบ 
ไม่ใช่ปริมาณความยาวของค าตอบ การเขียนบรรยายมากมาย แต่ไม่เน้น
ประเด็นค าตอบให้ดี แสดงว่านักศึกษาไม่รู้ว่าค าตอบนั้น หมายถึงอะไร 
ต้องการค าตอบอะไร และควรระมัดระวังเรื่องภาษาด้วย ควรเขียนค าตอบโดย
ใช้ภาษาที่ถูกต้อง การสะกดค า โดยเฉพาะค า technical term ที่เป็นภาษา
เขียน ต้องถูกต้อง ไม่ใช้ค าย่อ (ยกเว้นเป็นที่ยอมรับ) 

 อย่ายอมแพ้ : ถึงแม้จะรู้สึก “หมดหวัง” อย่าตกใจ 
อย่าออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นนักศึกษาจะพลาดโอกาสทั้ งหมด แต่ถ้า
นักศึกษาตั้งสติพยายามรวบรวมสิ่งที่พอจะรู้และน ามาตอบ นักศึกษาอาจจะได้
คะแนนบ้าง 

 อย่าลืมว่า พอนักศึกษาเริ่มเขียน นักศึกษาอาจจะ
นึกบางสิ่งบางอย่างออกขณะที่ครั้งแรกคิดว่าตัวเองไม่รู้ อย่าออกจากห้องสอบ
เร็วเกินควร ใช้เวลาที่เหลือให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าได้ท าข้อสอบดี
ที่สุดเท่าที่ท าได้ 

 การหมดเวลา : ให้เหลือเวลาไว้สัก 10 นาที ก่อน
ส่งกระดาษหรือหมดเวลา เพื่อที่จะได้ตรวจทานค าตอบและค าสั่งให้ดีเสียก่อน 
เพื่อแก้ไขสิ่งที่อาจเขียนผิดหรือตกหล่น 



43 

คู่มือนักศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 

 หลังจากการสอบ : อย่าเสียเวลามากเพื่อไปดูว่าเรา
ผิดตรงไหนบ้าง หากมีวิชาที่จะสอบต่อไป ให้ตัดสินใจลืมวิชาที่ได้สอบไปแล้ว
เสียก่อน ให้หันมาใช้เวลาเพื่อตั้งหลักดูวิชาใหม่ เมื่อได้ผ่านการสอบทุกวิชาแล้ว 
จึงค่อยย้อนกลับมาพิจารณาว่าเราผิดข้อใดบ้าง และค าตอบที่ถูกคืออะไร จะได้
ไม่ผิดพลาด ในภายหลัง 
เทคนิคการจ า 
 วิธีปฏิบัต ิ10 ข้อ เพื่อเพิ่มพูนความจ าในบทเรียน มีดังนี ้

1. ตั้งใจและเอาใจใส่ขณะเรียนในชั้น 
การจะท าอะไรก็ตามให้ได้ดี นักศึกษาต้องสนใจสิ่งนั้นเสียก่อน 

หากความสนใจยังไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันยังมีความรู้สึกเบื่อหน่ายอีกด้วย 
นักศึกษาก็ต้องพยายามสร้างความสนใจขึ้นมาได้ เช่น 

- หาเพื่อนคู่คิด เพื่อปรึกษาหารือในวิชาที่เรียน 
- ท าความรู้จักอาจารย์ที่สอนให้มากขึ้น 
- ฝึกท างานในห้องปฏิบัติการหรือหาความรู้ให้มากขึ้น 
- หาวิธีการที่จะท าให้หัวข้อเรื่องที่เรียนมีชีวิตชีวามากขึ้น 

2. ฟังอาจารย์สอนเข้าใจ 
ถ้าเข้าใจแล้ว จะจ าได้อย่างไร เพราะหากท่องจ าเป็นนกแก้ว

นกขุนทอง ชั่วครั้งชั่วคราวก็จะลืมนอกจากนี้ ถ้าเข้าใจผิดตั้งแต่ครั้งแรก และ
จ าสิ่งที่ผิดไว้ในสมอง จะท าให้รบกวนการจ าสิ่งที่ถูกต้องในภายหลัง การเข้านี้
ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง สามารถจะถอดออกมาเป็นค าพูดของนักศึกษา
เองได้ วิธีทดสอบอาจจะท าโดยการอธิบายให้เพื่อนฟัง ถ้าเพื่อนเข้าใจ แสดงว่า
นักศึกษาประสบผลส าเร็จในการเรียนและความเข้าใจ 

3. รวบรวมเนื้อหาอย่างมีระบบ และมีความหมาย 
เพื่อเป็นการทดลอง ขอให้นักศึกษาศึกษาตัวอักษร 2 กลุ่มนี้ 

จากนั้นให้สังเกตว่า มีอักษร x และo อย่างละกี่ตัว 
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กลุ่มที่ 1     กลุ่มที่ 2 
xxoo ox oo xo                               ooooo xxxxx 
xo xo ox xo xx                      ooooo xxxxx 

โดยปกติคนเราสามารถจ าสิ่งต่าง ๆ ได้เพียง 5-7 อย่างเท่านั้นใน
ช่วงเวลาหนึ่ง 

เทคนิคของการจ าที่ดีวิธีหนึ่ง คือ การจัดรวบรวมให้เนื้อหาที่มี
ประมาณ 25 อย่าง ให้มารวบรวมเป็นกลุ่มก้อนเพียง 5 กลุ่ม นักศึกษาก็จะจ า
ได้ง่ายขึ้นเช่น อาจแบ่งเป็นกลุ่ม เช่น อาหารประเภท เนื้อ ผัก – ผลไม้ 
เครื่องดื่ม 

หรืออาจจะน าอักษรตัวแรกของแต่ละค า มาวางเรียงให้เป็นค าค า
เดียว หรือมาท าเป็นประโยค ก็ได้ และถ้าเป็นไปได้ อย่าให้มีค าย่อยเกิน 7 ค า
ในแต่ละกลุ่ม เพราะจะท าให้จ ายากขึ้น 

ตัวอย่างที่ 1 : กรดอะมิโน cystine มีโครงสร้าง –s-s- 
(disulphide bond) ส่วนกรดอะมิโน  cystine มีโครงสร้าง  SH- 
(Sulphydryl) ท าอย่างไร เราจึงจะจ าได้ง่ายและไม่สับสน 

มีผู้เสนอว่า : cystine (อ่านว่า ซีสติน) ออกเสียงตัวท้ายว่า ตีน 
(เท้า) และในเมื่อทุกคนมี 2 ตีน กรดอะมิโน cystine จึงต้องมี Sulfur 2 ตัว 
(S-S) 

ตัวอย่างที่ 2 : Essential amino acid ได้แก่ Valine, 
Isoleucine, Lysine, Histidine, Tryptophane, Phenylalanine, 
Threonine, Methionine และ Leucine 

มีผู้เสนอวิธีท่องเป็นค าภาษาอังกฤษปนไทย : สมมติว่ามีเพื่อนชื่อ  
Va (วา) ให้บอกกับ “วา” ดังนี้ “Va , I like his try phe (ทริฟฟี่ – ยาแก้
หวัด) three เม็ดเร็ว ๆ ”  ลองจ าดูซิว่า จะจ าได้ง่ายขึ้นไหม 
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หรือลองดูประโยคนี้ : I try to learn and feel his the letters 
met valuable (Isoleucine , Tryptophane, Lysine, Phenylalanine, 
Histidine, Threonine, Leucine, Methionine ,Valine) 

4. สร้างมโนภาพ 
พวกเราส่วนใหญ่จะจ าได้ดีขึ้น โดยการมองเห็นมากกว่าการอ่าน 

หรือการได้ยิน ดังนั้นสิ่งที่เรียนมานี้เรามาท าเป็นแผนภูมิ หรือวาดเป็นรูปได้
หรือไม่ ถ้าจะต้องเรียนเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์ วาดภาพคนที่จะต้อง
ท่องจ าขึ้นมา จัดภาพนี้ขึ้นในสมองจะช่วยให้เกิดมโนภาพ และให้จดจ าได้ง่าย
ขึ้น 

5. สร้างความเชื่อมโยง 
หากนักศึกษาสามารถเชื่อมโยง สิ่งที่เรียนมาใหม่กับสิ่งเก่าที่เคยรู้

เรื่องมาแล้ว ก็เหมือนกับการจัดแฟ้มข้อมูลบรรจุไว้ในความจ า หากจะต้องจ า
สิ่งใหม่ ลองถามตัวเอง 

- สิ่งนี้เหมือนบางอย่างที่เราเคยรู้หรือไม่ 
- ตัวเลขนี้คล้ายคลึงกับตัวเลขที่เราเคยรู้หรือไม่ 

บางครั้งสถิติจะเห็นว่า เทคนิคการจ าอาจต้องใช้หลายวิธี
ผสมผสานกัน เช่น ใช้การเชื่อมโยง การจัดกลุ่ม การวาดภาพในใจ ความตั้งใจ 
ฯลฯ (ลองทดสอบตัวเอง : วิธีจ าหมายเลขโทรศัพท์ ที่จอดรถ รหัสประจ าตัว) 

6. รวบรวมข้อมูล 
ความทรงจ ามี 2 ประเภทคือ ความจ าชั่วระยะสั้น ซึ่งเป็นการจ า

เพียงไม่กี่วันก็ลืม ส่วนอีกชนิดหนึ่งคือ ความจ าถาวร ซึ่งเป็นความจ าที่ฝังลึก
เป็นเวลายาวนาน 

ข้อมูลใหม่ ๆ ที่นักศึกษาได้รับในแต่ละชั่วโมงเรียน จะต้องการ
เวลาส าหรับซึมซับเข้าสู่ระบบความจ า ถ้ามีข้อมูลมาก ๆ เราคงซึมซับเก็บ
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เอาไว้ได้ยาก ในแต่ละวันนักศึกษาจะได้รับข้อมูล (ที่จะต้องจ า) จากอาจารย์
ตลอดเวลา ควรหาวิธีรวบรวมจัดข้อมูลให้เข้าที่เข้าทางเสียใหม่ เช่น 

           - จดบันทึกในห้องเรียน 
 - ถามค าถามในห้องเรียน 
 - ทบทวนส่ิงที่จดบันทึก 
           - ในแต่ละหัวข้อ ถ้าอ่านและตั้งค าถามได้ให้จดไว้ขอบ 
กระดาษ 

                     - จับประเด็นค าบรรยายของอาจารย์ 
           - วาดภาพในใจ และพยายามอธิบายกับตัวเอง 
7. พูดปากเปล่า 

เคยจ าได้ไหมว่า สมัยที่นักศึกษาเรียนชั้นอนุบาล – ประถม 
นักศึกษาถูกบังคับให้ท่องสูตรคูณ ลองเอาวิธีนี้มาใช้มหาวิทยาลัยกันบ้าง 

การพูดปากเปล่ากับตัวเอง มีผลด ี
- เมื่อรู้ตัวว่าจะต้องอธิบายสิ่งใดก็ตามด้วยค าพูดของตนเอง จะ

ท าให้นักศึกษาตั้งใจท างานมากขึ้น (นี่เป็นข้อหนึ่งของเทคนิคการจ า ตั้งใจจะ
จ า ) 

- เมื่อหูได้ยิน ข้อมูลนี้ก็ส่งไปยังสมองเพื่อจดจ าสิ่งที่ได้ยิน แสดง
ว่าขณะนี้นักศึกษาก าลังใช้สมองเพื่อฝึกความจ า 

- เมื่อนักศึกษาอ่านเนื้อหาในแต่ละตอน ลองหยุดและพูด
ออกมา นักศึกษาจะเห็นว่าการเข้าใจสิ่งที่อ่านและการอธิบายออกมาเป็น
ค าพูดนั้นแตกต่างกัน ถ้าสามารถอภิบายออกมาได้ แสดงว่านักศึกษาเข้าใจ 

- การฝึกพูดปากเปล่า อาจอาศัยการจดบันทึกค าที่ส าคัญเพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยจ า หรืออาจอาศัยเพื่อนผลัดกัน  ถาม-ตอบ ฯลฯ 
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8. รู้จักเลือก 
- ความสามารถในการจดจ ามีขีดจ ากัด นักศึกษาไม่สามารถ

จดจ าเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนมา นักศึกษาอาจถาม แล้วผลควรท าอย่างไร 
ค าตอบคือ นักศึกษาควรต้องรู้จักเลือกว่าเนื้อหาใดส าคัญมีค่าควรต่อการจดจ า 
เลือกอย่างไร 

- เวลาอ่านหนังสือในหัวข้อที่อาจารย์มอบหมาย ลองส ารวจดู
ให้ดีก่อนจะอ่าน หัวข้อ ภาพกราฟ หนังสือตัวเข้ 

- ม ส่วนสรุปท้ายบท และหากมีค าถามท้ายบท ค าถามนั้นถาม
เกี่ยวกับสิ่งใดบ้าง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถบอกเป็นนัยได้ถึงประเด็นส าคัญที่
ควรจ า 

- ระหว่างฟังบรรยาย  อาจารย์ได้พูดเน้นพูดย้ าอะไรบ้าง 
สังเกตท่าทางอาจารย์ เอกสารประกอบที่อาจารย์แจกให้ สิ่งที่อาจารย์เขียน
บนกระดานหรือแผ่นใส 

- ท าตัวเหมือนเป็นอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ ถามตัวเองว่า “ถ้า
เป็นออกข้อสอบ เราจะถามเรื่องอะไรดี” 

9. รู้จักกระจายเวลา 
ปกติคนเราจะจ าได้ดี เมื่อเริ่มชั่วโมงสอน หรือหัวข้อแรกๆ และ

จากนั้นจะจ าได้น้อยลงมา จนถึงช่วงท้าย ๆ ของการสอนจะเริ่มจ าได้ดีขึ้น และ
จะจ าไม่ได้มากที่สุดตอนช่วงกลางๆ ของการสอนถ้าเรียนวันละ 1 ชั่วโมง ช่วง 
20 นาที และ 20 นาทีสุดท้าย จะสามารถจดจ าได้ดี ถ้าเป็นเช่นนี้ก็คงไม่มี
ปัญหาอะไรมากนัก  หรือถ้าเรียนตั้งแต่ 8 ชั่วโมง ถึงเที่ยง วันละ 4 ชั่วโมง โดย
ช่วงบ่ายมีปฏิบัติการก็คงยังไม่กะไรนัก แต่ถ้าต้องเรียนวิชาการบรรยายทั้งวัน 
คราวนี้คงมีปัญหาเหมือนกันลองทดลองวิธีการต่อไปนี้  
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- เนื่องจากช่วงกลางวันชั่วโมงสอน เป็นช่วงที่จ าได้น้อยที่สุด 
ดังนั้นควรพยามใส่ใจ สนใจต่อการสอนของอาจารย์ในช่วงกลางวันนี้ให้มาก
ที่สุด 

- ช่วงว่าง 10 นาทีก่อนชั่วโมงเรียน (หากมีเวลา) ลองทบทวน
เนื้อหาของวิชานั้นที่เพิ่งเรียนผ่านไปก่อนเข้าห้องเรียน 

- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น อ่านทบทวนเนื้อหาของ
บทเรียน จดค าถาม หรือท าเครื่องหมายในแต่ละส่วนของบทเรียน วิธีนี้
นักศึกษาจะอ่านครั้งละนิดหน่อย ไม่หนักเกินควร 

- อ่านค าบรรยายที่จดมาทันที ก่อนและหลังชั่วโมงเรียน 
10. ต้องมีพื้นฐาน (Backround) 

ลองนึกดูว่า นักศึกษาเก่งทางใดบ้าง เช่น ฟุตบอล วาดภาพ 
คอมพิวเตอร์ เย็บปักถักร้อย ท าอาหาร นักศึกษาจะเก่งขึ้นมาไม่ได้ หากไม่รู้จัด
หัดท า (ปฏิบัติ) มาก่อน ดังนั้น ถ้านักศึกษาเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อ
ฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสัตว์ นักศึกษาย่อยเข้าใจได้ดีกว่านักศึกษาคณะอื่น 
แสดงว่าการมีพื้นฐานของวิชาจะท าให้จดจ าได้ง่ายขึ้น ลองทดลองวิธีการ
ต่อไปนี้ : 

- ก่อนจะอ่านที่อาจารย์มอบหมาย ให้ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว 
- ดูชื่อหนังสือ หัวข้อ รูปภาพ บทสรุป ก่อนลงมืออ่าน 
- ตั้งค าถามตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ

เนื้อหาในหนังสือมากน้อยเพียงใดก่อนลงมืออ่าน 
- ก่อนเข้าชั้นเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด และอ่านล่วงหน้า จะช่วย  

ปูพ้ืนฐานให้มีความรู้ความเข้าใจได้ดีขึ้น 
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- วิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisites) จะท าให้
นักศึกษาสามารถเรียนวิชาต่อเนื่องได้อย่างดี ดังนั้นไม่ควร
ข้ามขั้นตอน 

เทคนิคการเขียน 
 การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้เขียนที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้ 

 การวางเนื้อเรื่อง 
- ผู้เขียนจะต้องค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่ต้องการเขียน 

เพื่อให้ได้เนื้อหาที่เจาะลึก 
- ก าหนดรูปแบบของงานเขียน ตั้งแต่โครงเรื่อง เนื้อหา 

หัวข้อ ระดับของภาษาเขียนที่ต้องการสื่อ (เช่น ใช้ภาษาง่าย ๆ ภาษาทางการ 
ภาษาวิชาการ ฯลฯ) 

- ก าหนดประเด็นส าคัญของงานเขียน ว่าต้องการชี้บง
สาระใดเป็นหลัก 

 การสร้างความคิดเชิงวิเคราะห์ / วิจารณ์ 
- รู้จักคิด / วิเคราะห์ ข้อมูลและเนื้อหาของเอกสาร

ต่างๆ ที่ค้นคว้าเพื่อจะเขียน 
- รู้จักตั้งประเด็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

 การมีความคิดริเริ่ม 
- จากงานค้นคว้าต่าง ๆ ควรน ามาสร้างสรรค์เป็นงาน

เขียน โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ของตนเอง 
 การสร้างความสอดคล้องต่อเนื่อง 

- ด้านเนื้อหาต้องเป็นเหตุผล เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
อย่างเป็นระบบ 
- ภาษา / ศัพท์ ที่ใช้ต้องสอดคล้องกันทั้งเรื่อง 
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- ให้ความส าคัญแก่ วรรคตอน ย่อหน้า 
- งานเขียนที่ดีต้องมีส่วนของเนื้อหาน า ส่วนของเนื้อหา

สาระ และส่วนสรุป 
 ความกระชับรัดกุม 

- การใช้ถ้อยค าควรหลีกเลี้ยง : ภาษาเลื่อนลอย จับ
ใจความไม่ได้ 
- การใช้ศัพท์ซ้ าซ้อน ฟุ่มเฟือย 
- การเขียนคลุมเครือ 
- การขยายความมากเกินไป 

 ความชัดเจน  
- ก าหนดจุดมุ่งหมาย สาระส าคัญ ค าหลักของงานเขียน 
- การจัดวางขั้นตอนของเนื้อหา (ประเด็นหลัก ประเด็น

รอง) ต้องชัดเจน ไม่เขียนสับสน จับจุดไม่ได้ว่าต้องการเน้นเรื่องใด 
 ความเหมาะสม 

- ในด้านภาษาควรหลีกเลี้ยง ใช้ภาษาแสลง ภาษา
ส าบัดส านวน ภาษาพูด 
- ในด้านผู้อ่าน ต้องสามารถวิเคราะห์ผู้อ่านได้ และใช้

ภาษาเขียนให้ส่ือกับกลุ่มเป้าหมายได้ 
- ในด้านหลักการใช้ภาษา ควรเขียนหรือใช้ และสะกด

ค าศัพท์ที่ถูกต้องตามหลักพจนานุกรมโดยเฉพาะค ายากหรือค าที่ยืม
ภาษาต่างประเทศมาใช้ 
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 การเอาชนะอุปสรรคในการเขียน 
- การริเริ่มต้นเขียนมักเป็นเรื่องยาก ดังนั้นต้องหาวิธีที่

จะเริ่มงานเขียนให้ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆแล้วแต่บุคคล เช่น ติดสินบนตัวเอง การ
บังคับตนเอง หรือการเริ่มท าทีละน้อย 

- เมื่อเขียนแล้วติดขัด ควรหยุดพักไปท างานอื่น หรือ
ปรึกษาคนอื่น 

นิสัยการเรียนรู ้
ตั้งแต่การเรียนในระดับมัธยม จนเข้ามหาวิทยาลัยนักศึกษาคงจะต้อง

ทราบเป็นอย่างดีว่า ตนเองมีนิสัยการเรียนเช่นใด นิสัยบางอย่างอาจจะดี แต่
บางอย่างอาจจะต้องปรับปรุง ต่อไปนี้ลองให้นักศึกษาพิจารณาตนเองว่ามีนิสัย
ต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ 

นักศึกษามีนิสัยหมั่นดูหนังสือสม่ าเสมอ หรือมีนิสัยประเภทท างาน
ในวันสุดท้าย 

หลายคนคงรู้ดีแก่ใจตนเองว่า การดูหนังสือการท างานในวินาที
สุดท้ายนั้น มีโอกาสเสี่ยงต่อความผิดพลาดมาก แต่ถึงกระนั้นหลายคนก็ยัง
ยึดถือปฏิบัติอยู่  ส าหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นการท าตัวเช่นนี้จะ
อันตรายมาก ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้พลาดสอบตกในวิชาที่ไม่ควรจะตก เพราะ
นักศึกษาคิดอยู่เสมอว่าคงมีเวลาพอ แต่เมื่อถึงตอนสอบกลับมีเวลาไม่พอ อ่าน
ไม่ทัน และในที่สุดจะมานั่งเสียใจภายหลังว่า ถ้ามีเวลาอ่านอีกสักนิด คงไม่
สอบตกวิชานี้แน่นอน 

นักศึกษาชอบดูหนังสือกับเพื่อน หรือชอบดูหนังสือคนดียว 
นักศึกษาบางคนชอบอ่านหนังสือเป็นกลุ่มกับเพื่อนร่วมชั้น  การดู

หนังสือแบบนี้ดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเพื่อนในกลุ่มว่ามีความมุ่งมั่นในการดู
หนังสือเพียงใด ถ้าเพื่อนเป็นคนเอาใจใส่การเรียน ช่วยกันทบทวนตอบข้อ
สงสัย นักศึกษาก็จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ แต่ถ้าเพื่อนในกลุ่มเกเรไม่สนใจ
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การเรียน เราก็จะพลอยเสียไปด้วย บางคนชอบที่จะดูหนังสือคนเดียว จะ
ก าหนดช่วงเวลาด้วยตนเอง บางคนชอบมุมสงบเงียบเป็นที่อ่านหนังสือ ไม่ว่า
เป็นการดูหนังสือแบบใด ให้นักศึกษาทบทวนดูว่าตัวเรา เหมาะกับวิธีใด 

สภาพแวดล้อมในการอ่านหนังสือเหมาะสมหรือไม่ 
บางครั้งบริเวณที่นักศึกษานั่งดูหนังสือมีส่วนท าให้ดูหนังสือแล้วจ าได้

ง่ายขึ้น การมีอุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ ปากกา พร้อมหนังสือพจนานุกรม
อยู่ใกล้แค่เอื้อม ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ดี มีส่วนช่วยในการเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

นักศึกษาสามารถอ่านหนังสือในสภาพที่มีเสียงดัง หรือท่ามกลาง
สิ่งรบกวน หรือนักศึกษาต้องการที่ๆสงบเงียบ 

นักศึกษาบางคนดูหนังสือ ท่องจ าได้ดี โดยวิทยุเสียบหูฟังเพลง บาง
คนเชื่อว่าดนตรีคลาสสิกมีผลท าให้จิตใจของคนเราตื่นตัว และร่างกายพร้อมจะ
รับข้อมูลต่าง ๆได้ดี ในทางตรงกันข้าม บางคนไม่ชอบให้มีเสียงดังมารบกวน
สมาธิ ดังนั้น รสนิยมดนตรีของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน ไม่มีประโยชน์ที่จะ
มาเถียงกันว่าฟังวิทยุขณะดูหนังสือดีหรือไม่ แต่โดยทั่วไปแล้ว ที่สงบเงียบจะ
ช่วยให้เรามีสมาธิกับงานได้มากขึ้น 

นักศึกษาอ่านหนังสือแล้วจ าได้ดีในตอนเช้า หรือตอนกลางคืน 
นักศึกษาบางคนชอบอ่านหนังสือ หรือท างานในตอนกลางวัน แต่บาง

คนชอบท าตัวเป็นนกฮูก คือ ชอบต่ืนและดูหนังสือได้ดีในตอนกลางคืน จากนั้น
จึงจะนอนและตื่นนอนตอนเที่ยงวัน การดูหนังสือไม่ว่าช่วงเวลาไหนของวัน สิ่ง
ที่ต้องพิจารณาคือ การท าให้สอดคล้องกับระบบท างานของร่างกาย  เก็บงาน
ส าคัญที่สลับซับซ้อน (งานใช้พลังงาน) เอาไว้ท่องหรือเอาไว้ท าในช่วงที่ร่างกาย
ตื่นตัวที่สุด เก็บงานที่ใช้พลังงาน (เช่น การพิมพ์ การใช้คอมพิวเตอร์) ในช่วงที่
จะท าให้นักศึกษาง่วงนอนหรืออ่อนล้า 
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  ความมุ่งมั่นและสมาธิ 
  การเรียนวิชาหรือท างานใดก็ตาม หากขาดความมุ่งมั่นและสมาธิ ผล

ที่ได้รับจะด้อยกว่าการเพิ่มความมุ่งมั่นและตั้งใจให้มากขึ้น เทคนิคการสร้าง
ความมุ่งมั่นให้แก่ตนเอง ประกอบด้วย 
 

 การมีวินัยกับตนเอง 
การสร้างนิสัยให้เจาะหาเหตุผลให้ได้ไม่ว่าในการเรียนวิชาใด 

หรือการท างานใดก็ตามที่นักศึกษาจ าเป็นต้องท า จะช่วยท าให้สามารถตอบ
ตนเองได้ว่าท าไมเราควรท างานนี้ เมื่อหาเหตุผลได้แล้วนักศึกษาจะพบว่า
นักศึกษาสามารถจะท างานได้อย่างเต็มใจและตั้งใจ 

 การสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาที่จะต้องเรียน 
ถ้านักศึกษามีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาใด วิชานั้นเราจะเรียนได้

ง่าย ถ้าหากสิ่งใดมาสร้างพลังใจให้ชอบได้ก็ให้คิดเสียว่า ฟ้าดินเจาะจงวิชานี้มา
ประลองความสามารถของเรา เพื่อดูว่าจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้หรือไม่ 
ต้องยอมรับว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นการทดสอบระดับความสามารถ
ของนักศึกษา เป็นการขยายและเพิ่มพูนความรู้ให้เพิ่มขึ้น จึงเป็นสิ่งท้าทาย 

 การไม่ต่อต้านงานที่ได้รับมอบหมาย 
พยายามวิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไร และหาทางแก้ไขปัญหา

เหล่านั้นเสียโดยเร็ว สร้างความสนใจขึ้นมา หรือเมื่อใดก็ตามที่คิดอยากจะ 
drop วิชานั้นๆ ให้ลองคิดดูว่า หากเราพยายามอีกนิดเดียวแล้วคะแนนดีขึ้น ก็
ไม่ต้องมาลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่ ผลที่ได้คุ้มค่ากับความพยายาม วิธีนี้จะท า
ให้เกิดความรู้สึกมุ่งมั่นมมาก 

 การไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 
สาเหตุที่นักศึกษาท างานล่าช้า ไมม่เสร็จตามก าหนด ดู
หนังสือไม่ทัน เพราะเหตุใด 
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- เตือนตัวเองไว้เสมอว่า ในแต่ละวันเรามีเวลา 24 
ชั่วโมง ส าหรับดูหนังสือและพักผ่อน นักศึกษาต้องรู้จักแบ่งเวลาส าหรับงานแต่
ละชิ้นให้ถูกต้อง 

- ท าตารางเวลาให้เห็นอย่างชัดเจนว่า งานแต่ละอย่าง
จะเริ่มต้นและสิ้นสุดในช่วงใด 

- ถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่ จงแบ่งย่อยและท างานให้เสร็จตาม
ขั้นตอน 

- หัดท าแผนงานไว้ล่วงหน้า ว่าเราต้องท าอะไรบ้าง 
ป้องกันมิให้งานหลายชิ้นมาประดับในช่วงปลายของเวลา 

- อย่าประมาทคิดว่าเก่ง ใช้เวลาไม่กี่วันก็เสร็จ ถ้าท่าน
ท างานไม่เสร็จในเวลา ท่านจะเสียความมั่นใจ 

- แจ้งให้ผู้อ่ืนทราบถึงก าหนดเวลาที่งานเสร็จ เพื่อบังคับ
ตนเองทางอ้อม 

- ลงโทษตัวเอง หากท างานไม่เสร็จ งดเที่ยว งดดูหนังดู
ทีวี เอาเวลาเหล่านั้นมาท างานให้เสร็จ 

- หาสาเหตุ ว่างานที่ท าไม่เสร็จตามก าหนด เป็นงาน
ชนิดใด เป็นเพราะจัดการเวลาไม่เป็น หรือ เพราะเกียจคร้าน หรือ เพราะ
สาเหตุอื่นๆ 

 การหาวิธีแก้ความเบื่อ 
- ลองอ่านหนังสือ 50 นาที และพัก 10 นาที โดยลุกไป

ท างานอื่นๆ (เช่น ดูทีวี ฟังเพลง หาอาหารรับประทาน) 
- หากเบื่อมากๆ หรือรู้สึกเหนื่อยกับการอ่านวิชาใดวิชา

หนึ่ง ลองพิจารณาเปล่ียนวิชา หรือหัวข้อ หลังจากการอ่านไป 1-2 ชั่วโมง หรือ
เปลี่ยนจากการอ่าน เป็นการเขียนหรืออาจท างานอย่างอื่นก็ได้ 
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 นักศึกษาเคยฝึกตนให้มีสมาธิและความมุ่งมั่นหรือไม่ 
- อย่านั่งอ่านแต่อย่างเดียว ควรใช้ปากกาหรือดินสอ ช้ี

สิ่งที่อ่านพบข้อความใดส าคัญก็ให้อ่านเสียงดังออกมา ลองตั้งค าถามบ้างเป็น
ครั้งคราว ขีดเส้นใต้บ้าง 

- ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ ที่จะอดทนต่อการท างานชิ้น
นั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อย 

- สัญญากับตัวเอง เราจะต้องท างานนี้ให้เสร็จ 
 หาสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดูหนังสือหรือ

ท างาน 
- พยายามหาสถานที่เหมาะๆ แสงสว่างต้องเพียงพอ 

ปราศจากการรบกวน แต่ขณะเดียวกันอย่าให้เงียบเกินไปนัก เพราะอาจจะ
เผลอหลับได้ง่าย 

- หลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ ที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของเรา 
เช่น อยู่ให้ห่างจากโทรทัศน์ อย่าหันหน้าไปทางประตู (ท าให้เห็นคนเข้า- ออก) 
วิธีที่ดีควรจะจัดโต๊ะให้หันหน้าไปทางฝาผนังห้อง 

- จัดโต๊ะเก้าอี้ ให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน เลือกเก้าอี้
ท่นั้งแล้วรู้สึกสบาย  แต่อย่าสบายจนเกินไปเช่นกันจะท าให้เผลอหลับได้ง่าย 
และข้อที่ส าคัญที่สุด อย่าอ่านหนังสือบนเตียงนอน อยู่ให้ห่างจากเตียงนอน 

- ถ้ามีสิ่งใดมาเบี่ยงเบนสมาธิของเรา เช่น จิตใจหันเหไป
คิดถึงปัญหาบางอย่าง หรือความพะวงถึงงานบางอย่างที่ยังท าไม่เสร็จ ให้จดสิ่ง
ที่แวบขึ้นมาในความคิดเหล่านั้นเอาไว้ แล้วบอกตนเองว่าเราจะกลับมาจัดการ
ท างานนั้นๆ ในภายหลัง ท างานที่อยู่เบื้องหน้าให้เสร็จเสียก่อน 

-   
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 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วย วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พ.ศ. 2549 

  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีระเบียบวินัย และมี
จรรยาบรรณในการประพฤติร่วมกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึง
เห็นสมควรวางระเบียบไว้ ดังนี้  
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วย วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พ.ศ. 2549”  
  ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ 3 ในระเบียบนี ้  
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย  
  “สถานศึกษา” หมายถึง คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่จัดการศึกษาหรือให้บริการทาง
การศึกษา วิจัยและฝึกอบรมแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการ  
  “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายถึง คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาหรือให้บริการทางการศึกษา 
วิจัยและฝึกอบรมแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการ  
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้มารับบริการ
ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย  
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  “ว่ากล่าวตักเตือน” หมายถึง การให้ค าชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร  
  “บ าเพ็ญประโยชน์” หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสา
ธารณภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
  “ภาคทัณฑ์” หมายถึง การต าหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ตักเตือนมิให้กระท าผิดขึ้นอีก  
  “พักการเรียน” หมายถึง หยุดการเรียนในช่วงเวลาที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษาอยู่  
  “ให้ออก” หมายถึง การให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยที่
มีการออกใบรายงานการศึกษาให้  
  “คัดชื่อออก” หมายถึง การให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยไม่มีการออกใบรายงานผลการศึกษาให้ และไม่มีสิทธิกลับเข้ามาเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีก  
  ข้อ 4 สิ่งที่นักศึกษาพึงปฏิบัต ิ  
   4.1 ปฏิบัติตนตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
และสถานศึกษาทุกประการและต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่ เสมอ 
   4.2 ต้องแต่งกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
ก าหนด  
   4.3 ต้องแสดงตนเป้นผู้ตั้งใจศึกษาและรับการอบรมอยู่
ตลอดเวลา นักศึกษาต้องรักษาความสามัคคีระหว่างกัน และต้องรักษาและ
พยายามเชิดชูชื่อ เสียงเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา 
   4.4 ต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน มีคุณธรรมและไม่
ประพฤติในสิ่งที่น ามาวึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
   4.5 ต้องเชื่อฟังและมีสัมมาคารวะต่อคณาจารย์และบุคลากร
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ของมหาวิทยาลัยอีกทั้งต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าตักเตือนที่สั่งโดยชอบ 
  ข้อ 5 การลงทานักศึกาให้เป็นอ านาจของหัวหน้าสถานศึกษา  
  ข้อ 6 การลงโทษนักศึกษา ที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาของสถานศึกษา
และมหาวิทยาลัยมี 5 สถาน ดังนี้  
   6.1 ว่ากล่าวตักเตือน  
   6.2 ภาคทัณฑ์  
   6.3 พักการเรียน  
   6.4 ให้ออก  
   6.5 คัดชื่อออก  
  ข้อ 7 ในกรณีที่มีการลงโทษนักศึกษาตามข้อ 6.1 – 6.3 สถานศึกษา
อาจพิจารณาให้นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์หรือท ากิจกรรมอื่นๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปด้วยหรือไม่ก็ได้  
  ข้อ 8 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาของสถานศึกษา
และมหาวิทยาลัยหลังจากผ่านการวัดผล แต่ยังไม่ประกาศผลการศึกษา ภาค
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และสถานศึกษาเห็นสมควรให้ได้รับการลงโทษ
ข้อ 6.1 – 6.3 สถานศึกษาอาจระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและ
ใบรับรองใดๆ มีก าหนดเวลาไม่เกิน 3 ปี การศึกษา  
  ข้อ 9 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาของสถานศึกษา
และมหาวิทยาลัยก่อนส าเร็จการศึกษา หรืออยู่ ในระหว่างรอการรับ
ประกาศนียบัตรหรือพระราชทานปริญญาบัตรสถานศึกษาอาจระงับ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรนั้นได้ มีก าหนดเวลาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
  ข้อ 10 ลงทานักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาของสถานศึกษาและ
มหาวิทยาลัย ตามข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และ ข้อ 6.3 เป็นอ านาจของหัวหน้า
สถานศึกษา  
  ข้อ 11 การลงโทษนักศึกษา ที่ กระท าผิดวินัยนักศึกษาของ
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สถานศึกษาและมหาวิทยาลัย ตามข้อ 6.4 และ ข้อ 6.5 ให้หัวหน้าสถานศึกษา
น าเสนอให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งการ  
  ข้อ 12 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาของสถานศึกษา
และมหาวิทยาลัย ตามข้อ 6 หากมีเหตุอันควรลดหย่อนผ่อนโทษ จะพิจารณา
ลงโทษให้เบาลงได้ไม่เกิน 1 ระดับเท่านั้น เว้นแต่ได้รับโทษในขั้นต่ าสุดอยู่แล้ว 
  ข้อ 13 สิ่งที่ห้ามปฏิบัติและถือเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษ คือ 
   13.1 ความผิดที่ต้องได้รับโทษพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา 
แต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน  
    13.1.1 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  
    13.1.2 เล่นการพนัน หรือลักลอบเล่นการพนัน 
    13.1.3 ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือกระด้างกระเดื่องต่อ
คณาจารย์  
   13.2 ความผิดที่ต้องได้รับโทษคัดชื่อออกหรือให้ออก 
    13 .2 . 1  ฝ่ าฝื นระ เบี ยบข้ อบั งคั บต่ า งๆ  ของ
สถานศึกษา และมหาวิทยาลัย  
    13.2.2 ประกอบอาชญากรรมอย่างร้ายแรง วึ่ง
สถานศึกษาได้สอบสวนแล้วว่าเป็นความจริง หรือศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก  
    13.2.3 ประพฤติตนเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น 
จ าหน่าย จ่ายแจกยาเสพติดให้โทษหรือประพฤติตนเป็นคนเกเร ระเมิดสิทธิ
หรือข่มเหงรังแกผู้อื่น ฯลฯ   
    13.2.4 ท าการอันเป็นเหตุให้สถานศึกษาและ
มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียช่ือเสียง  
    13.2.5 ยุยงส่งเสริมให้ เกิดความไม่สงบขึ้นใน
สถานศึกษา เช่น การจัดประชุมหรือชุมนุมใดๆ หรือขีดเขียนข้อความ หรือ
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รูปภาพ หรือประกาศที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย 
    13.2.6 ก้าวก่ายอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของ
สถานศึกษาและมหาวิทยาลัย  
    13.2.7 ก่อการประท้วง เช่น หยุดเรียน หยุดฝึกงาน 
ไม่เข้าห้องเรียน หรือเดินขบวนเพื่อเรียกร้องสิ่งที่ขัดต่อระเรียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และค าสั่งต่างๆ อันชอบด้วยกฎหมาย  
    13.2.8 กระท าอันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นคณาจารย์ 
และบุคลากรซึ่งผิดธรรมเนียมประเพณีที่พึงปฏิบัติ  
    13.2.9 กระท าการโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ 
จนท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สิน หรือเป็นอันตรายต่อ
นักศึกษา คณาจารย์  และบุคลากรของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 14 สถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยอาจออกระเบียบควบคุม
ความประพฤติหรือข้อบังคับอ่ืนใดที่ไม่ขัดกับระเบียบนี้  
  ข้อ 15 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นผู้
รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี ้  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2549  
 
    (คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา)  
           ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 มาตรการการกวดขันการแต่งกายของนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 1. ปิดประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549 
 2. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบการแต่งการของนักศึกษา หากแต่งกายผิด
ระเบียบไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 3. อาจารย์คุมสอบตรวจสอบการแต่งการของนักศึกษา หากแต่งกาย
ผิดระเบียบไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 4. หากนักศึกษาคนใดถูกอาจารย์ตักเตือน 2 ครั้ง เป็นลายลักษณ์
อักษร  คณะจะท าหนังสือถึงผู้ปกครอง หากถูกตักเตือนเป็นครั้งที่ 3 คณะจะ
ท าหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบ 
 5. จัดให้มีการประกวดการแต่งกายที่ถูกระเบียบ 

 บทบาทนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพ 

 การประกันคุณภาพ คือระบบการบริหารจัดการที่ก ากับขบวนการ
ด าเนินงาน (การผลิต  การบริการ) เพื่อให้เกิดความรับรองได้ว่าผลและ/หรือ
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  ปรัชญา 
          พุทธธรรมในภาษาบาลี “โยนิโส วิจิเน ธมฺม  ปญฺญายตฺถ  วิปสฺสต”ิ 
          ภาษาไทย “พึงวิจัยธรรมให้ถึงต้นเค้า จึงจะเข้าใจอรรถแจ้งชัดด้วย
ปัญญา” 
          ภาษากรีก “VE RI TAS” กล่าวคือ “ความจริง” หรือในทางปฏิบัติก็
คือ “การแสวงหาความจริงสุดท้าย” ของทุกสิ่งที่ศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของ
การปฏิบัติงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 
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  วิสัยทัศน ์
ศูนย์กลางแห่งความรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์ของภาคใต้เพื่อผลิต

บัณฑิตและน าองค์ความรู้  และผลงานวิจัยไปช่วยยกระดับคุณภาพ 
อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ และสัตว์น้ าแก่เกษตรกร ชุมชน ประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน 
  พันธกิจ 

1. ผลิตบุคลากรสัตวแพทย์ ระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถเพื่อสนองความต้องการของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

2. ศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาของชุมชนของภูมิภาคใต้ และประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์ แก่องค์การส่วนปกครอง
ท้องถิ่น ชุมชน เกษตกร และผู้สนใจทั่วไป เช่นการท าฟาร์มปศุสัตว์ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การวินิจฉัยและชันสูตรโรคและการรักษาพยาบาล จาก
โรงพยาบาลสัตว์และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 

4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง ในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ 
และสาขาที่เกี่ยวข้องของภาคใต้ 

5. เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒน 
ธรรม และประเพณีไทยตลอดจนการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การประกันคุณภาพการศึกษา  
 การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป) ว่าผู้จบการศึกษาจะมีคุณภาพตามที่ต้องการ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญ คือการ
ประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
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 1. การประกันคุณภาพภายใน 
  การประกันคุณภาพภายใน เป็นการจัดกิจกรรมการควบคุม
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาโดยการจัดระบบและกลไกตามองค์ประกอบ
และดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ 
  ขั้นตอนของงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ซึ่งต้องเริ่ม
สร้างระบบกลไกเพื่อการควบคุมคุณภาพ และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้สร้าง
กลุ่มภารกิจของแต่ละบุคคล/ส่วน จะต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ โดยระดม
บุคลากรจากฝ่ายต่างๆ  และมอบหมายหน้าที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม  ตั้งแต่
การวางแผนซึ่งสามารถจัดท าเป็นแผนระยะสั้น-ยาว จากนั้นจึงก็รวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงตามขึ้นตอนต่างๆ ของการประกันคุณภาพ  
เพื่อให้สถาบันมีความพร้อมในระดับหนึ่ง  บุคลากรทุกส่วนควรได้ร่วมมือกันใน
การพัฒนารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง
หรือที่เรียกว่า “รายงานการศึกษาตนเอง” ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ก าหนดแนวทางการพัฒนารายงานดังกล่าวในเอกสารนโยบาย  
แนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายงาน
การศึกษาตนเองเป็นขั้นตอนที่ต้องระดมความคิดของผู้เกี่ยวของ เพื่อพิจารณา
ก าหนดดัชนีวัดตามแต่ละองค์ประกอบ โดยดูความเป็นไปได้ในการด าเนินการ
ตามดัชนีชี้วัดดังกล่าว และในขณะเดียวกันจะต้องคงไว้ซึ่งความท้าทายที่จะน า
สถาบันไปสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ จากนั้นจึงรวบรวมและจัดท าเป็น
เอกสารรายงานการศึกษาตนเองเพื่อก้าวสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในต่อไป 

1. การควบคุมคุณภาพภายใน  สถาบันศึกษาจะต้อง
จัดระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดย
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อาศัยองค์ประกอบของคุณภาพและดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่
สอดรับกับองค์ประกอบหลักดังกล่าวไม่ว่าสถาบัน 
อุดมศึกษาจะเลือกระบบคุณภาพใด จะต้องค านึงถึง
องค์ประกอบหลักในการด า เนินงานของสถาบั น 
อุดมศึกษาเสมอ 

2. ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนภูมิที่ 1 แสดงองค์ประกอบหลกัในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
3. การตรวจสอบคุณภาพภายใน เป็นขั้นตอนต่อจากการ

ควบคุมคุณภาพ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี โดยองค์กรสามารถจัดตั้งผู้ตรวจ 
สอบขึ้นเอง หรือร่วมมือกันระหว่างสถาบันหรือขอให้ส านักงานคณะกรรมการ

ปรัชญา  ปณิธาน  วตัถุประสงค ์
แผนการด าเนินงานของสถาบัน 

กระบวนการด าเนนิงานตามภารกิจหลัก 
 1. การจัดการเรียนการสอน 
 2. การวจิัย 
 3. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กระบวนการการบริหาร 
 1. การบรหิารและการจัดการ 
 2. การเงินและงบประมาณ 
 3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 
 

ผล 
สัมฤทธิ ์



66 

คู่มือนักศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 

การอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ งคณะผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน  เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาได้มั่นใจว่าระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่พัฒนาไว้
เป็นไปตามดัชนีบ่งชี้ รวมทั้งได้รับทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย และแนว ทางพัฒนา
ที่ชัดเจนขึ้น 
  ผลดีจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ การวางระบบงาน
ที่มีระบบและกลไกชัดเจน รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลที่ได้มาจากการค้นหา
และจัดท าหลักฐาน  ซึ่งในอดีตอาจไม่เคยรวบรวมเป็นระบบระเบียบหรือไม่ได้
น ามาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ดังนั้น การสร้างฐานข้อมูลจะเป็นส่วนส าคัญที่จะ
ท าให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบระเบียบในการบริหารจัดการและจะท าให้
ระบบการประกันคุณภาพโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  4. การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบคุณภาพ แต่นะเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของคณะวิชา/สถาบันกับตัวบ่งชี้คุณภาพในทุกองค์ประกอบของ
คุณภาพว่า การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด
มากน้อยเพียงใด โดยจัดเป็นระดับของการบรรลุเป้าหม้าย 
 2. การประกันคุณภาพภายนอก   
  ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องใช้หลักการ
บริหารจัดการเช่นเดียวกับการบริหารหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องมี
การด าเนินงานให้เป็นระบบครบวงจร โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญประการหนึ่งคือ
การประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่เพื่อตรวจสอบหรือจับผิด และน ามา
ซึ่งข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใดรวมทั้งมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การวางแผนและการด าเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้า 
หมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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  ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับการตรวจ 
สอบเพื่อยืนยันสภาพจริง โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
หน่วยงานที่ เป็นกลางเพราจะท าให้เกิดกลไกการตรวจสอบอย่างจริงจัง  
รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติถึงหน่วยงานที่เล็ก
ที่สุด คือสานศึกษาและภายในห้องเรียนต้องมีการประเมินตนเอง  เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลาดเวลา 
  ดังนั้น การประกันคุณภาพภายนอกจึงเป็นการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานภายนอก (ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา {องค์การมหาชน} : สมส) 
เพื่อประกันว่าสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
กระบวนการประกันคุณภาพจากภายใน การประเมินคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
 ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์มีนโยบายที่จะด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามประกาศ เรื่อง “นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา”เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และ 
“นโยบาย แนวทาง และปฏิบัติการประกันคุณภาพภาพศึกษาระดับอุดม 
ศึกษา” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดย
แต่ละสถาบันมีอิสระในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศของหมาวิทยาลัย  ดังนี ้
ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีต่อนักศึกษา 
 การประกันคุณภาพเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะวัด “คุณภาพ”  
หรือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการว่าได้รับสิ่งที่ตรงกับความต้องการ  
ดังนั้นการประเมินคุณภาพสถาบันต่างๆ จึงประเมินเพื่อรับประกันให้ได้ว่าผู้จบ
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การศึกษาต้องเป็นผู้รับรองได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับ 
อุดมศึกษา เป็นทรัพยากรของชาติที่มีคุณภาพ รับประกันคุณภาและวางใจได้
บนพืน้ฐานของคุณภาพที่ก าหนด 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้รับ 
รองได้ผู้ที่ได้ศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นบัณ 
ฑิตที่พึงประสงค์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ เป็นบุคคลที่รู้จัดพัฒนา
ตนเอง มีความรู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติดีงาม มีความรับผิดชอบ   
ต่อตนเองและส่วนรวมและมีความสามารถในการท างานย่างมีประสิทธิภาพ 
บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพกับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
เพื่อให้คิดเป็นท าเป็น  และเกิดการใฝ่รู้ด้วยตนเอง 
 1.1 เป้าหมายของการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2522 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  คือ สนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาในฐานะเป็นกิจกรรม
เสริมหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ ส่งเสริมพลานามัย ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพอันพึง
ประสงค์ของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความเจริญงอกงามทั่งด้าน
สติปัญญา ร่างกายและจิตใจ 
  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงได้
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักศึกษาภายในสถาบันขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนานักศึกษาในทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจริยธรรม  
รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน  
และได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.2  รูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
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  1.2.1 กิจกรรมอาสาพัฒนาชนบทหรือบ าเพ็ญประโยชน์ 
   เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการไปอาสาพัฒนา
ชนบทหรือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน โดยการน าความรู้ทางวิชาการ
ของนักศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน  
และเป็นกิจกรรมที่  เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน  รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ของการท างานและการใช้ชีวิต
ร่วมกันในหมู่นักศึกษาและชุมชน  ซึ่งกิจกรรมพัฒนาชนบทหรือบ าเพ็ญ
ประโยชน์สามารถจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมได้ 4 ลักษณะ  คือ 
   (1) ด้านการศึกษา ได้แก่ การสอนหนังสือ การ
จัดท าสื่อการเรียนการสอน การซ่อมแซมหนังสือ การให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่
ชุมชน การบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น 
   (2) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ การจัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ การให้ความรู้ด้านสาธารณสุข การสาธิต การปฐมพยาบาลสัตว์ การ
รักษาสัตว ์การดูแลสุขภาพสัตว์ เป็นต้น 
   (3) ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ การสร้างสนามกีฬา  
การต่อเติมและซ่อมแซมโรงเรียน การสร้างห้องสมุด การสร้างอาคารโรงเรียน  
โรงอาหาร ปละโรงเพาะช า เป็นต้น 
   (4) ด้านการเกษตร ได้แก่ การสร้างโรงเพาะปลูก
พืชผักสวนครัว การท าแปลงผัก เป็นต้น 
  1.2.2 กิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
จริยธรรม  
   เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท านุบ ารุง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งปลูกจิตส านึกการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรมไทย  และพัฒนาจริยธรรม  ซึ่งลักษณะของการจัดกิจกรรม  ได้แก่  
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การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  (การเล่นดนตรีไทย)  การท าบุญตักบาตร  
การถวายเทียนพรรษา  การแห่ผ้าขึ้นธาตุ  เป็นต้น 
  1.2.3 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
   เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  มนุษย์
สัมพันธ์  ภาวะผู้น าให้กับนักศึกษา  ซึ่งลักษณะของการจัดกิจกรรม  ได้แก่  
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การอบรมการพูด  การอบรมเกี่ยวกับ
การสร้างความสามัคคีในชุมชน  การอบรมเกี่ยวกับภาวะผู้น า  การฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นต้น 
  1.2.4 การพัฒนาหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
   เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาการด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการจัดให้กับนักศึกษา และ/หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ลักษณะของการจัดกิจกรรมของการจัด
กิจกรรม ได้แก่ การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม การสัมมนาผู้น า
นักศึกษากิจกรรม การสัมมนากิจกรรมนักศึกษาทุกสถาบัน เป็นต้น 
  1.2.5 กิจกรรมสร้างค่านิยมประหยัด อดออม นิยมไทย 
   เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม
ประหยัดอดออม และนิยมไทย เพื่อให้เกิดค่านิยมในรูปแบบต่างๆ โดยการจัด
ให้กับนักศึกษาและชุมชนภายนอก ลักษณะของการจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัด
นิทรรศการการเดินรณรงค์ การออกร้านขายสินค้าราคาถูก 
  1.2.6 กิจกรรมด้านอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมไทยและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา
ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพคงความ
เป็นธรรมชาติ ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ ลักษณะของการจัด
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กิจกรรม ได้แก่ การปลูกป่าและปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์โบราณสถาน การจัด
นิทรรศการ การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ การจัดกิจกรรม Walk Rally  
เป็นต้น 
  1.2.7 กิจกรรมบริการชุมชน 
   เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้บริหารและให้ความรู้กบั
ชุมชน โดยจัดได้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ลักษณะของกิจกรรม ได้แก่  
การอบรมความรู้ด้านกฎหมาย การให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระแก่ชุมชน การสาธิตการเลือกต้ัง เป็นต้น  
   รูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น  
เพราะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยง
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้แล้ว กิจกรรมต่างๆ จะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 1.3 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพ 
  1.3.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น อาสาพัฒนา
ชนบทจะน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปสู่ชุมชน ให้ชุมชนรู้จักบทบาท
หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
  1.3.2 ชุมชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการเรียนการสอน การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ แก่มหาวิทยาลัย  
ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
2. การมีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัยและการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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 นักศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การวิจัยและ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วนตนเอง โดยการริเริ่มวางแผนการเรียนรู้ของ
ตนเองก ากับการด าเนินการตามแผน ประเมินผลการเรียนรู้ตนเอง และร่วม
ท างานกับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายคือ การ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง น าความรู้ด้านประกันคุณภาพที่มีอยู่ไปใช้ในการ
ท ากิจกรรมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการให้บริการต่างๆ  
แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีส่วนร่วมในการศึกษาแนว
ทางการตรวจสอบการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย 
3. นักศึกษากับการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน 
 การให้บริการทางวิชาการสู่ชุมชน เป็นภารกิจหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
สาบันและชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรู้สมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ให้กับนักศึกษาในการน าความรู้ต่างๆ  
มาประยุกต์ใช้ได้ฝึกฝนทักษะด้านอาชีพตามสภาพความเป็นจริง เพื่อให้ทราบ
ความต้องการของสังคม ปัญหาทางสังคมและร่วมกันแก้ไข เพราะล าพังการ
เรียนการสอนภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่อาจตอบสนองความต้องการ
ของสังคมได้ ตัวอย่างกิจกรรมให้บริหารทางวิชาการสู่ชุมชนที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสานบันอุดมศึกษาได้จัดท าขึ้น  ได้แก่  
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น  โดย
ให้นักศึกษา อาจารย์และชุมชน ได้ศึกษา/ส ารวจ วิเคราะห์ พัฒนา และด าเนิน 
การต่างๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่นการฝึกอบรม การสนับ 
สนุน ด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านการเงิน การร่วมเป็นเครือข่าย  
เป็นต้น  
 3.1 บทบาทนักศึกษาในการให้บริการสู่ชุมชน 
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  1. ต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายกิจกรรมและ
การด าเนินงานให้ชัดเจน 
  2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ด าเนินการ  กรอบการ
ด าเนินงาน 
  3. วางแผนการด าเนินงานตามภารกิจและก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
  4. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและปฏิทินที่ก าหนด 
  5. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบและเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในช่วง
การปฏิบัติงาน 
  6. จัดท าสรุปและรายงานผลการเรียนรู้ในชุมชน 
  7. น าเสนอผลการเรียนรู้ให้ชุมชนพร้อมข้อเสนอแนะ 
 3.2 ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการให้บริการชุมชน 
  1. ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม 
  2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานหรือหน่วยงานที่จนสนใจ 
  3. เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในการท างานกับชุมชน 
  4. ท าให้ไม่เบื่อหน่วยกับความซ้ าซากจ าเจในชีวิตประจ าวัน 
  5. เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต 
  6. ได้มีโอกาสรู้จักคนมากขึ้น 
  7. เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต 
 3.3 การให้บริการชุมชนกับการประกันคุณภาพ 
  1. นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชน สามารถน า
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปสู่ชุมชน ให้ชุมชนรู้จักการด าเนินงานที่มี
คุณภาพ ช่วยเสนอปนะและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นในการตรวจสอบ
การด าเนินงานด้านการให้บริหารชุมชนของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
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  2. ชุมชน/สังคม ได้รับความรู้เรื่องการประกันคุณภาพและ
สามารถมีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชนของมหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษากับการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กิจกรรมของนักศึกษาในการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีหลายรูปแบบ อาทิ  
 1. การจัดนิทรรศการ บรรยาย สัมมนากลุ่มย่อย 
 2. การท าบุญตักบาตร 
 3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เช่น นาฏศิลป ์ละคร เป็นต้น 
 นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศาสนา โดยการจัดตั้ง
ชมรมต่างๆ เช่น พุทธศาสนา คริสต์ศาสนา การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา  
เช่น การท าบุญตักบาตรในวันพระ วันส าคัญทางศาสนาอื่นๆ การมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดนิทรรศการ  
การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การแสดงละคร นาฏศิลป ์
 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูม
ปัญญาท้องถิ่น และร่วมตรวจสอบการด าเนินการด้านนี้ของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้วย 
5. บทบาทนักศึกษากับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
 นักศึกษาในฐานะผู้รับประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  ควรมีบทบาทในการเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริม
ให้การด าเนินงานด้านคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น เพราะผลการด าเนินงานที่ดีมีคุณภาพ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
นักศึกษาเช่นกันดังนั้น บทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยจึงควรมีดังต่อไปนี้ 
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 5.1 บทบาทในการศึกษา ติดตาม รับรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย  ทั้งในภาพรวมและโดยเฉพาะองค์ประกอบในส่วนที่
เกี่ยวข้องและมีผลต่อนักศึกษาโดยตรงได้แก่ องค์ประกอบด้านการเรียนการ
สอน ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  หรือด้านท านุบ ารุ งและส่ ง เสริม
ศิลปวัฒนธรรม  โดยควรศึกษาว่ามหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายคุณภาพและ
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบไว้อย่างไร 
 4.2 บทบาทในการศึกษา ติดตาม รับรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ต่อมหาวิทยาลัยในส่วนที่นักศึกษาพิจารณาว่า  หากได้มีการก าหนดดัชนี
เพิ่มเติมในแต่ละเรื่อง จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นการเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 
 4.3 บทบาทในการให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลย้อนกลับในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินการด าเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ด าเนินการด้วยข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ให้ข้อมูลเท็จจริงมากที่สุด เพื่อให้ข้อมูล
ความคิดเห็นของนักศึกษาเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้  เพื่อประประโยชน์ในการ
น ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 4.4 บทบาทในการสะท้อนภาพการด าเนินงานของหน่วยงานหรือการ
ด าเนินบทบาทของคณาจารย์และบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง ในกรณีที่
นักศึกษาพิจารณาเห็นว่าการด าเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หรือไม่ครบองค์ประกอบการด าเนินงานที่ควรจะเป็น อันจะ
เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแนวทางการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพต่อไป 
 4.5 บทบาทในการเผยแพร่และเชิญชวนให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ได้ให้ความสนใจและให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
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 4.6 บทบาทในการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กรนักศึกษาเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
ร่วมติดตาม รับรู้การด าเนินด าเนินงานประกันคุณภาพ สร้างโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และโลกทัศน์การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพมีความเข้มแข็งและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่
นักศึกษาต่อไป 
6. คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษากับการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 คุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานของนักศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร
กิจการนักศึกษา พ.ศ. 2538  มีดังนี ้
 1. ขยัน 
 2. ซื้อสัตย ์
 3. ประหยัด 
 4. อดทน 
 5. ลดเลิกอบายมุขสิ่งเสพติด 
 6. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 7. มีเหตุผล 
 8. รับผิดชอบ 
 9. มีวินัย 

10. เสียสละ 
11. ลดการเห็นแก่ตัว 
ดังนั้นบทบาทในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา 

จึงต้องด าเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเหตุผล  
เสียสละเวลาและท ากิจกรรมด้วยความอดทน เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ต้องมี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และข้อมูลในบางเรื่องควรเปิดเผยก่อน
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เวลากันควรจึงควรมีจรรยาบรรณและความซื้อสัตย์ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถน า
คุณธรรมและจริยธรรมในข้อต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นไปใช้ปฏิบัติจริงในการ
ด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป และจะเป็น
ประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาก่อนจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
1. การสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า/ผู้ประกอบการ
และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะวิชา/สถาบัน 
 1.1 รูปแบบความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย 
  ในระดับมหาวิทยาลัยมีการก าหนดแม่ข่ายที่จะเป็นศูนย์กลาง
ในการติดต่อกับลูกข่าย โดยอาจก าหนดให้สโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เป็นแม่ข่าย และก าหนดให้สโมสรนักศึกษาของคณะต่างๆ/คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะวิชาต่างๆ เป็นลูกขาย โดยแม่ข่ายจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการ
ติดต่อกับอาจารย์และส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งท าหน้าที่
ประสารความร่วมมือต่างๆ และหาแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือ  
ตลอดจนจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยลูกข่ายต้องให้ความ
ร่วมมือกับแม่ข่ายอย่างจริงจัง สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทราบ ผลักดันให้มีการด าเนินงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายและนโยบายของเครือข่าย ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปยังต่างสถาบันด้วย 
 1.2 รูปแบบของการจัดกิจกรรมความร่วมมือ 
  1. การจัดประชุม อบรม สัมมนา ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์
และมีความสนใจร่วมกันเป็นระยะๆ   
  2. การศึกษา ดูงาน การด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงานอื่น 
  3. การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างคณะวิชา
และสถาบันอ่ืน 
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  4. การประสานงานจัดท าฐานข้อมูลต่างๆ ด้านการประกัน
คุณภาพเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาของนักศึกษารุ่นอื่นๆ ต่อไป 
  5. การจัดท ากระดานข่าว  เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  6. การจัดระบบพี่เลี้ยงให้กับตัวแทนนักศึกษาที่ยังขาดความ
เข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 
  7. การติดต่อสื่อสารผ่าน E-Mail เพื่อใช้ในการไขข้อข้องใจ
ช่วยแก้ปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
2.  แนวทางการติดต่อส่ือสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรจะต้องมี
การจัดท าระบบการจัดการบริหารข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ จัดท าระบบการ
เผยแพร่ข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก แยกประเภทข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ
และเผยแพร่ผ่าน website ซึ่ง website ที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ 
สื่อสารและเผยแพร่อาจเป็น website ของมหาวิทยาลัย หรือของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาก็ได้ 
 บน website อาจมีการสร้าง webboard ไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และการแก้ปัญหาร่วมกัน
ประการส าคัญคือ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ บน website ต้องมีการ Update  
ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดต่อส่ือสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย 
 2. เพิ่มพูนทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารและ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ  ให้แก่นักศึกษา 
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 การติดต่อสื่อสารดังกล่าวข้างต้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่มี
ศูนย์กลางรับ และกลั่นกรองพร้อมกับส่งถ่ายข้อมูลการประกันคุณภาพสู่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
รายชื่อ Website ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงาน Website 
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

http://vet.rmutsv.ac.th/vet/con
tent/2013/02/20-28 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

http://www.mua.go.th/ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

http://www.onesqa.or.th/ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (สกศ.ฉ) 

http://www.onec.go.th/ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) 

http://www.nstda.or.th/ 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.ftpi.or.th/ 
ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา 

http://www.bhes08.mua.go.th/ 

ส านักมาตรฐานอุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th/ 
 

3. การจัดท าจุลสาร/การดานข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ/์นิทรรศการ 
 การท าจุลสาร เอกสารเผยแพร่ต่างๆ และกระดานข่าวเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ข้อมูลที่น ามา
เผยแพร่อาจจะเป็นเรื่องการด าเนินงานประกันคุณภาพของ 
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 สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ปัญหาอุป
สรรค์ในการด าเนินงานของสถาบัน ฯลฯ เป็นต้น 
 ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ผ่านทางจุลสาร/กระดานข่าว คือ  
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน ดเพื่อให้เกิความ
รู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพตรงกัน และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งกันและกันด้วย 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดท า QA  
Newsletter ในการรายงานความก้าวหน้าการประกันคุณภาพทุกด้านของ
มหาวิทยาลัย และจัดท า QA Webboard ใน Website ของส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และการแก้ปัญหาร่วม และทางส านักประกัน
คุณภาพการศึกษาพร้อมรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
เส้นทางสู่การเป็นบัณฑิตอุดมคติ 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของการเป็นบัณฑิตอุดมคติ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในมาตร  
81 ระบุไว้ว่า “รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนเอกชนจัดการศึกษา
อบรมเพื่อให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม” ซึ่งค าว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” นั้น เป็น
นามธรรมที่ต้องน ามาวิเคราะห์ให้สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 1 มาตรา 6  
และหมวด 4 มาตรา 24 (4) ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณ 
ธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน” 
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 สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ทุกวิชา นอกจากนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ยังได้กล่าวถึงการบริหารและการ
จัดการศึกษาของเอกชน ในหมวด 5 มาตร 43 และมาตรา 45 ไว้ว่า “การ
บริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระโดยมีการก ากับ  
ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจากรัฐ และต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับ
สถานศึกษาของรัฐ  ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา
ด าเนินกิจการได้โดยอิสระ  สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเป็น
ของจนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 
 จากปัจจัยข้างต้นท าให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องตระหนักถึงและ
ร่วมมือร่วมใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ในสภาพ
ปัจจุบันคงมองอย่างแยกส่วนกัน หากพิจารณาถึงเรื่องการประกันคุณภาพแล้ว
ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จะเน้นเฉพาะด้านวิชาการเป็นส าคัญ จึงยังมีความจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความเป็นบัณฑิตอุดมคติ เพื่อส่งเสริมมิติด้านความเก่งกับความดี
พร้อมๆ กันไป 
2. ลักษณะของบัณฑิตอุดมคติที่พึงประสงค์ 
 บัณฑิตอุดมคติที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนานักศึกษา
ตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์(ฉบับทบทวน)ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ คือ  
 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์การพัฒนานักศึกษา  
ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ดังนี ้
 1. เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยเน้นความมีวินัย มีความรับผิดชอบและ
ความอดทน 
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 2. มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ 
 3. มีความสามารถในทักษะทางภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์
ขั้นใช้งานได้ 
 4. มีแนวการคิดเป็นเหตุเป็นผลสามารุน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 5. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
 6. มีมนุษย์สัมพันธ ์มีความเชื่อมั่นในตนเองและวิชาชีพ 
3. นโยบายด้านการพัฒนาบัณฑิต/นักศึกษา 
 1. ส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัว
ของนักศึกษา ตลอดหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาทั้งด้านการศึกษาตาม
หลักสูตรการด าเนินชีวิต และการจัดการปัญหาด้านต่างๆ  มีบุคคลากรด้าน
วิชาการและกิจการนักศึกษา ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนและให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษา 
 2. มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษา
แต่ละชั้นปี 
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีร่างการที่แข็งแรงและมีความสามัคคีในหมู่
คณะโดยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย 
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนมีคุณธรรมด้านการแต่งกายดี  มีระเบียบ 
 5. ใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มี
คุณธรรมและมีความช านาญทางเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 
 7. พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 
 8. ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข 
 กลยุทธ/์มาตรการด้านการพัฒนานักศึกษา 
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 1. จัดอบรมให้ความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้าใจบทบาทภารกิจการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี 
 2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชาเพื่อนติดตามการเรียน  
ความประพฤติของนักศึกษา 
 3. จดัการแข่งขันกีฬาภายในคณะฯ และภายในมหาวิทยาลัย 
 4. จัดท าแผ่นป้ายรณรงค์การแต่งกายดี  มีวินัย 
 5. ประกาศจ้างให้อาจารย์และบุคลากรทุกคนรับทราบเรื่องการ
กวดขันการแต่งกายของนักศึกษา 
 6. จัดกิจกรรมรักกันมั่นเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ ในวันที่  5  
มิถุนายน ของทุกป ี
 7. จัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์  เช่น  การ
ท างานระหว่างเรียน โครงการและกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ  
รณรงค์เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
 8. จัดโครงการกิจกรรม 5 ส (Big cleaning day) 
4. นโยบายด้านการติดตามบัณฑิต 
 1. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อน าข้อมูลไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 2. มีการส ารวจการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปี 
 3. มีการส ารวจข้อมูลจากศิษย์เก่าและขากสถาบันที่ปฏิบัติงานของ
ศิษย์เก่า 
 

 
 
 
 


