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หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา         มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา    คณะวทิยาศาสตร ์ ภาควชิาชวีวทิยา และบณัฑติวทิยาลยั 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย:       หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยา 
ภาษาองักฤษ:   Master of Science Program in Biology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย):       วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ชวีวทิยา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):        วท.ม. (ชวีวทิยา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ):   Master of Science (Biology) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ):    M.Sc. (Biology) 

3. วิชาเอก 
ชวีวทิยา 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

5. รปูแบบของหลกัสูตร 
5.1 รปูแบบ 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา แผน ก ม ี2 แบบ ไดแ้ก ่
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1  

เป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร 2 ปี เพื่อผลติมหาบณัฑติใหม้คีวามสามารถสงูในการ
วจิยัสาขาวชิาชวีวทิยา จงึเน้นการศกึษาในดา้นการทดลองและวจิยัเพยีงอย่างเดยีว 

หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 
เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร 2 ปี มุ่งผลตินักวชิาการขัน้สงูใหม้คีวามรูใ้นเนื้อหาวชิา

พรอ้มทัง้มคีวามสามารถในการท าวจิยัสาขาวชิาชวีวทิยา 
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทย และภาษาองักฤษบางรายวชิา 
5.3 การรบัเข้าศึกษา 

รบันกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี
5.4 ความรว่มมือกบัสถาบนัอ่ืน 

ไม่ม ี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษา  

ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

  



มคอ.2 

 

2 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
เป็นหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 ปรบัปรุงมาจากหลกัสตูร วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยา 

พ.ศ. 2549 
คณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครัง้ที่  9/2555 วันที่ 15 

กุมภาพนัธ ์2555 
สภามหาวทิยาลยั อนุมตัหิลกัสตูรในการประชมุครัง้ที ่6/2555 วนัที ่6 มถุินายน 2555 
จะเปิดสอนภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2555 

7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในปีการศกึษา 2556 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

1)  นกัวทิยาศาสตร ์ในหลากหลายสายงาน อาทเิช่น การแพทย ์ อุตสาหกรรม การเกษตร เป็นตน้ 
2)  อาจารย ์ในหลากหลายระดบัการศกึษา อาทเิช่น มหาวทิยาลยั  วทิยาลยั  โรงเรยีน เป็นตน้ 
3)  นกัวชิาการ ในหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน อาทเิช่น กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กระทรวงศกึษาธกิาร พพิธิภณัฑธ์รรมชาต ิเป็นตน้ 

9. ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
 
1 นางณฐัปภสัร ์ ตนัตสิวุชิวงษ์ 3-1101-00663-81-1  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Molecular Biology) 
2 นางจนัทรท์พิย ์ ช่วยเงนิ 3-3299-00188-07-3 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Zoologie) 
3 นายสมพงษ ์ สทิธพิรหม 3-4099-00355-84-0 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Tropical Medicine) 
4 นางสาวละเอยีด  นาคกระแสร ์ 3-3203-00277-29-8 อาจารย ์ Ph.D. (Biology) 
5 นายวฒันชยั  ลน้ทม 3-4603-00002-21-2 อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

การพฒันาหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่
กล่าวถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่ดีและมีพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ที่แขง็แกร่ง สามารถพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น าไปสู่การแก้ไขปญัหาในการบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิเพิม่มลูค่าสนิคา้ และพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบ
ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่ลว้นเป็นทรพัยากรทีส่ าคญั มลูค่าของทรพัยากรชวีภาพนี้จะเพิ่มขึน้ไดด้ว้ยความรู้
ทางดา้นชวีวทิยาบรูณาการกบัศาสตรส์าขาอื่น ซึง่จะน าไปสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนักบันานาประเทศ 
ดงันัน้จงึจ าเป็นที่จะต้องพฒันาบุคคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถการวจิยั ในสาขาวชิาชวีวทิยาและมคีวามสนใจ
แสวงหาความรูใ้นศาสตรต่์างๆ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชร้่วมกนั 

11.2  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลาย การใชท้รพัยากรธรรมชาติ

โดยไม่มกีารวางแผนและไม่มกีารรกัษา จะท าให้ทรพัยากรธรรมชาติของไทยลดลงและเสื่อมโทรมลงในที่สุด การ
ท าลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน ้า ล าธาร เป็นทีอ่ยู่อาศยัและอาหารของสิง่มชีวีติต่างๆ กห็มดลง ท าใหเ้กดิปญัหาโลกร้อน 



มคอ.2 

 

3 

และภยัธรรมชาติ ดงัที่ได้ทราบตามข่าวต่างๆ ทัง้ภัยธรรมชาติที่เกิดภายในประเทศและต่างประเทศ สงัคมต้องมี
บทบาทในการช่วยกนัรกัษาปา่ไมแ้ละสิง่แวดลอ้มในชุมชนทีต่นอาศยัอยู่   

สาขาวชิาชวีวทิยาเป็นศาสตรท์ีศ่กึษาและวจิยัสิง่มชีวีติตัง้แต่ระดบัโมเลกุล ระดบัสิง่มชีวีติ ระดบัประชากร 
ระดบักลุ่มของสิง่มชีวีติ ระดบัระบบนิเวศ จนถึงระดบัโลกของสิง่มชีวีติ ซึ่งองค์ความรู้ทางด้านชวีวทิยาช่วยท าให้
สงัคมตระหนกัถงึความสมัพนัธข์องทุกระดบัของสิง่มชีวีติ  และน าไปสูแ่นวทางของการแกไ้ขปญัหาทีส่งัคมไดก้ระท า
ต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 
12. ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
ดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ภาควชิาชวีวทิยาไดต้ระหนักถงึความส าคญัและความจ าเป็นใน

การผลติบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถทางดา้นชวีวทิยา มอีงคค์วามรูแ้ละประสบการณ์การท าวจิยั ในลกัษณะที่
เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางชีววิทยา ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การสรา้งนกัชวีวทิยารุ่นใหม่ ทีส่ามารถบรูณาการความรู ้สาขาชวีวทิยากบัสาขาวชิาอื่นๆ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ประมวลผล งานวิจยั เพื่อการศึกษา การอนุรกัษ์ และการใช้ประโยชน์
ทรพัยากรชวีภาพ รวมไปถึงการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ นักศกึษาจะมปีระสบการณ์พร้อมที่จะปฏบิตัิงานและมี
ศกัยภาพในการพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานทัง้ดา้นวชิาการและวชิาชพี รวมถงึมคีวามเขา้ใจในผลกระทบของ
ทรพัยากรชวีภาพต่อสงัคมและวฒันธรรมไทย โดยตอ้งมคีวามกระตอืรอืรน้ พรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้ใหก้า้วทนัต่อความรูแ้ละ
เทคโนโลยใีหม่ตลอดเวลาซึง่ป็นไปตามนโยบายและวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

12.2  ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรมทีม่ต่ีอพนัธกจิของมหาวทิยาลยัทีมุ่่งเป็น

มหาวทิยาลยัแห่งการเรยีนรู ้การวจิยั การพฒันาชุมชนและประเทศชาต ิการวจิัย และมุ่งธ ารงไว้ซึง่ปณิธานในการ
สร้างบณัฑิตที่กอปรด้วย วิทยา จรยิา และปญัญา และมุ่งสู่มาตรฐานระดบัสากล ดงันัน้การพฒันาหลกัสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา จงึเน้นให้นักศกึษามคีวามรู้วชิาการ มคีุณธรรม จรยิธรรม และสามารถน า
ความรู้ที่มีประยุกต์ใช้แก้ไขปญัหา เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย บนวิถีสงัคมและ
วฒันธรรมไทย โดยมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีย่างเหมาะสม ทดัเทยีมนานาประเทศ 
13. ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืน ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

13.1 การบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
1) มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชวีวทิยา ที่ประกอบด้วยสมาชิก

ประมาณ 5 คน ท าหน้าทีด่แูลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของหลกัสตูรฯ 
2) แต่งตัง้ผู้ประสานงานรายวชิาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกบัภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและ

นกัศกึษาในการพจิารณารายวชิา การจดัการเรยีนการสอน และการประเมนิผล 
3) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรฯ ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ดา้นเนื้อหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู ้
13.2 การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรน้ี มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนรว่มด้วย 

นักศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาเลือกเรียนรายวิชาเลือกตามความ
เหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาจากรายวชิาต่างๆ ของภาควชิาชวีวทิยา หรอืจากรายวชิาอื่นๆ ในระดบับณัฑติศกึษาที่
ภาควชิาชวีวทิยา จะเปิดเพิม่เตมิภายหลงั หรอืรายวชิาอื่นๆ ในระดบับณัฑติศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาชวีวทิยาที่
เปิดสอนในมหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัอื่น โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 

13.3 การบริการให้หลกัสูตรอ่ืน 
       เปิดรายวชิาในหลกัสตูรนี้ใหเ้ป็นวชิาเลอืกของผูเ้รยีนระดบับณัฑติศกึษาในสาขาอื่นไดเ้รยีนดว้ย 
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หมวดท่ี 2.  ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
1.1 ปรชัญา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) เป็นหลกัสตูรทีมุ่่งผลติ
มหาบณัฑติใหเ้ป็นผูม้คีวามรูล้กึซึง้ในเนื้อหาวทิยาศาสตรด์า้นชวีวทิยาแขนงต่างๆ ตัง้แต่ระดบัมหภาค คอืนิเวศวทิยา
ของโลก และความหลากหลายทางชวีภาพ จนถึงระดบัโมเลกุล มคีวามรู้ในเทคโนโลยทีี่ก้าวหน้าและเกี่ยวขอ้งกบั
ทรพัยากรชวีภาพ ซึง่มหาบณัฑติสามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สามารถสรา้งองคค์วามรู้
ใหม่ และการเผยแพร่ไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถท าการวจิยั มทีกัษะในการวเิคราะหป์ญัหา เป็นผูย้ดึมัน่ในคุณธรรม
และจรยิธรรม ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้ ี

1.2 วตัถปุระสงค ์
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) มวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติ

มหาบณัฑติทีม่คีุณสมบตัดิงันี้ 
1)  มคีวามรู ้ความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในหลกัการและทฤษฎสี าคญัในสาขาวชิาชวีวทิยา และสามารถประยุกต์

ความรูใ้นการท าวจิยัหรอืการปฏบิตังิานในสาขาวชิาชพีในระดบัสงูได ้
2)  มคีวามสามารถในวจิยัหรอืการจดัการโครงการทางวชิาการทีจ่ะก่อใหเ้กดิการพฒันาความรูใ้หม่หรอืวธิี

ปฏบิตังิานใหม่ๆ ในสาขาวชิาชวีวทิยา 
3)  มคีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการสมยัใหม่ ทีจ่ะน าไปสู่การ

พฒันาความรูแ้ละการน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นวงกวา้ง 
4)  มคีุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ และมภีาวะผู้น าในการส่งเสรมิให้มกีารประพฤติ

ปฏบิตัตินอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ 
5)  มคีวามสามารถในการเป็นผูน้ าและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
6)  มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบและแกป้ญัหาโดยอาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
7)  มคีวามสามารถเผยแพร่ความรูด้า้นชวีวทิยาแก่บุคคลในแวดวงวชิาการ หรอืบุคคลทัว่ไปไดอ้ย่างถูกต้อง 

ชดัเจน 
8)  มจีติส านึกที่ด ีในการน าความรู้ดา้นชวีวทิยาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการพฒันาประเทศ โดยค านึงถึง

การอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มและทรพัยากรชวีภาพ 
2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 

1.  ปรบัปรุงหลกัสตูรตามเกณฑ ์  
     มาตรฐานของ สกอ. ทุก 5 ปี 

1. ตดิตามการปรบัปรุงหลกัสตูรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

2. ประชุม/สมัมนาผูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

3. ตดิตามความกา้วหน้าขององค์
ความรูใ้นสาขาวชิาชวีวทิยา 

1. รายงานการประเมนิหลกัสตูร 
2. เอกสารการปรบัปรุงหลกัสตูร 
3. ผลสรุปและผลการประเมนิการ

ประชุมสมัมนา 
4. รายวชิาในหลกัสตูรทีป่รบัปรุงให้

กา้วทนัองคค์วามรูใ้หม่ใน
สาขาวชิา 
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แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
2.  สง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอน 
     ใหเ้ป็น active learning 

1. เพิม่พนูทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรยีนการสอนแบบ active 
learning 

2. แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างอาจารย์
ผูส้อนในรายวชิาต่างๆ  

3. ประเมนิประสทิธภิาพการเรยีนการ
สอนแบบ active learning 

1. จ านวนโครงการเพิม่พนูทกัษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท์ีร่่วมกจิกรรมการ
เพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีน  
การสอนแบบ active learning 

3. ผลการประเมนิประสทิธภิาพการ
เรยีนการสอนแบบ active learning 

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการ
เรยีนการสอนแบบ active learning 

3.  สง่เสรมิการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน 
     เป็นศนูยก์ลาง 

1. เพิม่พนูทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นศนูยก์ลาง 

2. แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผูส้อน 
3.  ก าหนดกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองและการประเมนิผลทีเ่น้น
พฒันาการของผูเ้รยีนในแผนการ
จดัท ารายละเอยีดของรายวชิา 

4. ประเมนิประสทิธภิาพการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

5. พฒันาสารสนเทศทีส่นบัสนุนการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

1. จ านวนโครงการเพิม่พนูทกัษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท์ีร่่วมกจิกรรมการ
เพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีน    
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง 

3. ผลการประเมนิประสทิธภิาพการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง 

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง 

5. จ านวนรายวชิาทีก่ าหนดกจิกรรม
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

6. จ านวนรายวชิาทีใ่ชก้าร
ประเมนิผลทีเ่น้นพฒันาการของ
ผูเ้รยีน 

4.  สง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ให ้
     บรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรู ้   
     ทุกดา้น 

1. พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนรู้และการประเมินผลการ
เรยีนรู้ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดา้น
ความรู ้ดา้นทกัษะทางปญัญา ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
และความรบัผดิชอบ ทกัษะในการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

2. ติดตามประเมินทกัษะอาจารย์ใน
การจดัการเรยีนรู ้และการประเมนิผล
การ เ รียนรู้ ขอ งนั กศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ดา้น 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท์ีร่่วมกจิกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

3. ผลการประเมนิประสทิธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผล
การเรยีนรูแ้ต่ละดา้น 

4. ผลการประเมินนักศกึษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้
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หมวดท่ี 3.  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.    ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจดัการศกึษาเป็นแบบทวภิาค ซึง่เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่2 ขอ้ที ่7 หรอืระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่  

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรูอ้น 
ไม่ม ี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาตน้             เดอืนมถุินายน-เดอืนกนัยายน 
ภาคการศกึษาปลาย เดอืนตุลาคม-เดอืนกุมภาพนัธ ์

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
(1) ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่

5 ขอ้ 26.2 หรอืเป็นไปตามระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ และ 
(2) เป็นผูม้วีุฒกิารศกึษาในสาขาวชิาชวีวทิยา หรอืสาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และผูเ้ขา้ศกึษาในแผน ก แบบ ก 1 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ผีลการศกึษาในระดบัเกยีรตนิิยม หรอืมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัอย่างน้อย 3 ปี ชาวต่างประเทศทีเ่ขา้
ศกึษาในแผน ก แบบ ก 1 ตอ้งเป็นผูท้ีม่ผีลการศกึษาในระดบัเกยีรตนิิยม หรอืมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัอย่างน้อย 
3 ปี 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1. ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่า 
2. การปรบัตวัในการเรยีนระดบัทีส่งูขึน้ 
3. นกัศกึษาทีจ่บการศกึษาจากต่างสถาบนัมพีืน้ฐานความรูท้ีไ่มท่ดัเทยีมกนั 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในขอ้ 2.3 
1. นักศกึษาทีม่ผีลการเรยีนภาษาองักฤษต ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนด ใหล้งทะเบยีนเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษ

เตรยีมความพรอ้ม 
2. จดัการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชวีติ เทคนิคการเรยีนในมหาวทิยาลยั และการ

แบ่งเวลา 
3. จดักจิกรรมเสรมิความรูเ้กีย่วกบัการท าวจิยั  
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2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

 จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ปีที ่1 10 10 10 10 10 
ปีที ่2 0 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 10 10 10 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 ประมาณการรายรบั ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบประมาณเงินรายได้ 856,000 856,000 856,000 856,000 856,000 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 856,000 856,000 856,000 856,000 856,000 
งบประมาณแผน่ดิน 625,900 1,125,900 625,900 1,125,900 625,900 

งบด าเนินงาน 625,900 625,900 625,900 625,900 625,900 
 งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ)์ 0 500,000 0 500,000 0 
 รวมรายรบั 1,481,900 1,981,900 1,481,900 1,981,900 1,481,900 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน  
ใชส้อย และวสัดุ) 

1,481,900 1181900 1231900 1,481,900 1,481,900 

งบประมาณเงนิรายได ้ 856,000 556000 606000 856,000 856,000 
งบประมาณแผ่นดนิ 625,900 625,900 625,900 625,900 625,900 
งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ)์ 0 800,000 250,000 500,000 0 
งบประมาณเงนิรายได ้ 0 300,000 250,000 0 0 
งบประมาณแผ่นดนิ 0 500,000 0 500,000 0 

รวมรายจ่าย 1,481,900 1,981,900 1,481,900 1,981,900 1,481,900 
ประมาณการค่าใช้จา่ยต่อหวันักศึกษาต่อหลกัสูตร =     111,300   บาท 

2.7  ระบบการศึกษา 
ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน และในบางรายวชิามกีารใชร้ะบบการศกึษาแบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์

เป็นสือ่หลกั (E-learning) ร่วมดว้ย 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 

ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่22/2550) เรื่องการเทยีบโอนรายวชิา
และค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑติศกึษา จากการศกึษาในระบบ และระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการ
ลงทะเบยีนขา้มมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     

แผน ก แบบ ก 1  รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 2  รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
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3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 
           หมวดวชิาบงัคบั                                                1 หน่วยกติ (ไม่นบัหน่วยกติ) 
           วชิาวทิยานิพนธ ์                                              36 หน่วยกติ 
                                                            รวม           36 หน่วยกติ 
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 
           หมวดวชิาบงัคบั                                                5 หน่วยกติ 
           หมวดวชิาเลอืก                                                15 หน่วยกติ 
           วชิาวทิยานิพนธ ์                                              16 หน่วยกติ 
                                                            รวม           36 หน่วยกติ 
 

3.1.3  รายวิชา  
3.1.3.1 รายวิชาส าหรบัแผน ก แบบ ก 1 
3.1.3.1.1 หมวดวิชาบงัคบั 
 311 891 สมัมนาทางชวีวทิยา   1 (1-0-2) 
 Seminar in Biology  
3.1.3.1.2 วิชาวิทยานิพนธ ์
 311 898 วทิยานิพนธ ์ 36 หน่วยกติ 
 Thesis  
3.1.3.2 รายวิชาส าหรบัแผน ก แบบ ก 2 
3.1.3.2.1 หมวดวิชาบงัคบั 
 311 891 สมัมนาทางชวีวทิยา   1 (1-0-2) 
 Seminar in Biology  
 311 893 วธิวีจิยัทางชวีวทิยา   2 (2-0-4) 
 Research Method in Biology  
 311 894 ปญัหาพเิศษทางชวีวทิยา   2 (0-6-3) 
 Special Studies in Biology  
3.1.3.2.2 หมวดวิชาเลือก 
นกัศกึษาเลอืกเรยีนรายวชิาเลอืกจ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ จากรายวชิาใน 3.1.3.2.2 โดย

ความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษา หรอืจากรายวชิาอื่นๆ ในระดบับณัฑติศกึษาทีภ่าควชิาชวีวทิยาจะเปิด
เพิม่เตมิภายหลงั หรอืรายวชิาอื่นๆ ในระดบับณัฑติศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาชวีวทิยาโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 

 
หมวดที ่1 หมวดวชิาชวีวทิยาทัว่ไปและชวีวทิยาระดบัเซลล์ 
**311 701 ชวีวทิยาระดบัเซลลข์ ัน้สงู     3 (3-0-6) 

 Advanced Cell Biology 
**311 702 ชวีสารสนเทศศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ   3 (2-3-6) 

 Bioinformatics and Information Technology 
**311 703       เทคโนโลยชีวีภาพและการประยุกต ์                                     3 (3-0-6) 
                    Biotechnology and Application 
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311 705 อเิลก็ตรอนจุลทรรศนศาสตรส์ าหรบัชวีวทิยา   3 (2-3-6) 
 Electron Microscopy for Biology 

311 706 การจ าแนกสิง่มชีวีติอย่างเป็นระบบ               3 (3-0-6) 
 Systematic Classification of Organisms 

311 707 ชวีวทิยาประชากรขัน้สงู     3 (3-0-6) 
 Advanced Population Biology 

*311 708 ปฎบิตักิารชวีวทิยาระดบัเซลลข์ ัน้สงู    1 (0-3-2) 
   Advanced Cell Biology Laboratory 
**311 709 การใชร้งัสทีางชวีวทิยา     3 (2-3-6) 
                    Application of Radiation in Biology 
 
หมวดที ่2 หมวดวชิาพฤกษศาสตร ์
311 710 การเตบิโตและการเจรญิของพชื    3 (3-0-6) 

 Plant Growth and Development 
311 711 เมแทบอลซิมึของพชื     3 (3-0-6) 

 Plant Metabolism 
311 713 วทิยาสาหร่าย      3 (2-3-6) 

 Phycology 
**311 714 พฤกษภมูศิาสตร ์      3 (2-3-6) 

 Phytogeography 
311 715 การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อและเซลลข์องพชื   3 (2-3-6) 

 Plant Tissue and Cell Culture 
**311 717 วทิยาเฟิรน์      3 (2-3-6) 

 Pteridology 
 311 718 อนุกรมวธิานของถัว่     3 (2-3-6) 

 Taxonomy of Legumes 
 311 719 อนุกรมวธิานของหญา้และกก    3 (2-3-6) 

 Taxonomy of Grasses and Sedges 
311 720 ระเบยีบวธิแีผนใหม่ในอนุกรมวธิานพชื   3 (2-3-6) 

 Modern Methods in Plant Taxonomy 
311 721 กายวภิาคศาสตรข์องเน้ือไม ้    3 (2-3-6) 

 Wood Anatomy 
311 722 วทิยาเอม็บรโิอของพชื     3 (2-3-6) 

 Plant Embryology 
311 724 การเพาะเลีย้งโพรโทพลาสตข์องพชื    3 (2-3-6) 

 Plant Protoplast Cultures 
**311 725 เทคโนโลยกีารสง่ถ่ายยนีในพชืชัน้สงู    3 (2-3-6) 

                    Gene Transfer Technology in Higher Plants 
311 726 เรณูวทิยา      3 (2-3-6) 

 Palynology 
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311 727 การแปรผนัและววิฒันาการของพชื    3 (3-0-6) 
Plant Variation and Evolution 

311 728 ชวีวทิยาระดบัโมเลกุลของพชื    3 (3-0-6) 
 Plant Molecular Biology 

**311 729 เทคนิคทางชวีวทิยาระดบัโมเลกลุของพชื   3 (1-6-5) 
 Techniques in Plant Molecular Biology 

311 730 ไบรโอโลย ี      3 (2-3-6) 
 Bryology 

311 732 กายวภิาคศาสตรส์ าหรบัอนุกรมวธิานของพชื   3 (2-3-6) 
                     Anatomical Systematics of Plants 
311 735 ธาตุอาหารพชื      3 (3-0-6) 

 Mineral Nutrients of Plants 
311 736 สรรีวทิยาของพชืหลงัเกบ็เกีย่ว    3 (3-0-6) 

 Post-harvest Plant Physiology 
311 737 อนุกรมวธิานระดบัโมเลกุลของพชื    3 (2-3-6) 

 Plant Molecular Systematics 
311 738 วทิยาสาหร่ายประยุกต ์    3 (2-3-6) 

   Applied Phycology 
 

หมวดที ่3 หมวดวชิาพนัธุศาสตร ์
311 752 พนัธุศาสตรร์ะดบัโมเลกุล     3 (3-0-6) 

 Molecular Genetics 
311 755 พนัธุศาสตรภ์มูคิุม้กนั     3 (3-0-6) 

 Immunogenetics 
311 756 การจดัการและการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ  3 (2-3-6) 

 Management and Conservation of Biodiversity 
**311 757 พนัธุศาสตรว์เิคราะห ์    3 (3-0-6) 

  Genetic Analysis 
*311 758 พนัธุศาสตรป์ระชากรและววิฒันาการของมนุษย ์ 3 (3-0-6) 
  Population Genetics and Human Evolution 
 
หมวดที ่4 หมวดวชิาสตัววทิยา 
311 770 พษิวทิยาทางน ้า      3 (2-3-6) 

 Aquatic Toxicology 
**311 771 โพรโทซวัวทิยา      3 (2-3-6) 

 Protozoology 
311 773 ต่อมไรท้่อเชงิเปรยีบเทยีบ     3 (2-3-6) 

 Comparative Endocrinology  
**311 775 โลหติวทิยา      3 (3-0-6) 
                    Hematology 
311 777 สรรีวทิยาการสบืพนัธุ ์     3 (2-3-6) 

 Reproductive Physiology 
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311 778 เคมจีุลกายวภิาคศาสตร ์     3 (1-6-5) 
 Histochemistry 

311 779 ชวีวทิยาน ้าจดื      3 (2-3-6) 
Freshwater Biology 

311 780 แมลงน ้า       3 (2-3-6) 
 Aquatic Insects 

311 781 แพลงกต์อนสตัวน์ ้าจดื     3 (2-3-6) 
 Freshwater Zooplankton 

311 782 ไมโครเทคนิคทางสตัว ์     3 (1-6-5) 
Animal Microtechniques 

311 783 ภูมศิาสตรข์องสตัว ์     3 (3-0-6) 
   Zoogeography 
311 784 ชวีวทิยาของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก    3 (2-3-6) 

 Biology of Amphibians 
311 787 ชวีวทิยาของมอลลสัก ์     3 (2-3-6) 

 Biology of Molluscs 
311 788 ชวีวทิยาของครสัเตเชยีน     3 (2-3-6) 

 Biology of Crustaceans 
311 789 สงัขวทิยาน ้าจดืและน ้ากร่อย     3 (2-3-6) 

 Fresh and Brackish Water Malacology 
*311 871 ชวีวทิยาของสตัวเ์ลือ้ยคลาน     3 (2-3-6) 

 Biology of Reptile 
*311 872 ปกัษวีทิยา      3 (2-3-6) 

 Ornithology 
*311 873 วทิยาสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน ้านม    3 (2-3-6) 

 Mammalogy 
*311 874 ชวีวทิยาของปลา      3 (2-3-6) 

 Biology of Fish 
3.1.3.2.3 วิชาวิทยานิพนธ ์
311 899     วทิยานิพนธ ์                                                                 16 หน่วยกติ 
                 Thesis 

 
ค าอธิบายระบบรหสัวิชา 

รหสัวชิาของภาควชิาชวีวทิยา ก าหนดเป็นตวัเลข 6 ตวัดงันี้ 
311  xxx   ตวัเลข 3 ตวัแรก หมายถงึ สาขาวชิาชวีวทิยา 
ตวัเลขตวัที ่4  หมายถงึ ระดบัของวชิา 
 เลข 7 และเลข 8 หมายถงึ วชิาในระดบับณัฑติศกึษาขัน้ปรญิญาโท 

ตวัเลขตวัที ่5 หมายถงึ หมวดวชิาย่อย 

 เลข 0 หมายถงึ ในวชิาหมวดวชิาชวีวทิยาทัว่ไปและชวีวทิยาระดบัเซลล์ 
 เลข 1 เลข 2  เลข 3  และเลข 4 หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาพฤกษศาสตร ์
 เลข 5  และเลข 6  หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาพนัธุศาสตร ์
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 เลข 7  และเลข 8  หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาสตัววทิยา 
 เลข 9  หมายถงึ วชิาสมัมนา หรอืปญัหาพเิศษ หรอืวทิยานิพนธ ์
ตวัเลขตวัที ่6 หมายถงึ  ล าดบัทีข่องวชิาในแต่ละหมวด  
* หมายถงึ รายวชิาใหม ่

** หมายถงึ รายวชิาปรบัปรุง 
3.1.4  ตวัอยา่งแผนการศึกษา 

   

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2  
 311  898 วทิยานิพนธ ์ 9 -  
  Thesis    
 311  xxx วชิาเลอืก -        9 (x-x-x)  
  Elective    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9  
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9  
    
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2  
 311 891 สมัมนาทางชวีวทิยา  1(1-0-2)ไม่นบัหน่วยกติ         1(1-0-2)   
  Seminar in Biology    
 311 893 วธิวีจิยัทางชวีวทิยา -         2(2-0-4)  
  Research Method in Biology    
 311 894 ปญัหาพเิศษทางชวีวทิยา -        2(0-6-3)  
  Special Studies in Biology    
 311 898 วทิยานิพนธ ์ 9  -  
  Thesis    
 311 899 วทิยานิพนธ ์ - 1  
  Thesis    
 311 xxx วชิาเลอืก -         3(x-x-x)  
  Elective     
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9  
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18  

    
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2  
 311  898 วทิยานิพนธ ์ 9 -  
  Thesis    
 311  899 วทิยานิพนธ ์ - 6  
  Thesis    
 311  xxx วชิาเลอืก -         3(x-x-x)  
  Elective    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9  
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27  
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2  

 311  898 วทิยานิพนธ ์ 9 -  
  Thesis    
 311  899 วทิยานิพนธ ์ - 9  
  Thesis    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9  
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36  

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
 **311 701 ชีววิทยาระดบัเซลลข์ัน้สูง   3(3-0-6) 
  Advanced Cell Biology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  
  ววิฒันาการของเซลล์และเครื่องมือที่ใช้ศกึษาชีววทิยาของเซลล์ องค์ประกอบทางเคมขีอง

เซลลแ์ละกระบวนเมแทบอลซิมึทีส่ าคญั โครงสรา้งและหน้าทีข่องเยื่อหุม้เซลล ์สารพนัธุกรรม และจโีนมของ
สิง่มีชีวิต กลไกการสร้างโปรตีนและการท างานของโปรตีน นิวเคลียสและส่วนประกอบของนิวเค ลียส        
เมแทบอลซิมึการสร้างพลงังานภายในเซลล์ ไซโทสเกลเลทนัและการเคลื่อนที่ของเซลล์ การรบัและการ
ถ่ายทอดสญัญาณภายในเซลล ์วฏัจกัรของเซลล ์และชวีวทิยาของมะเรง็ 

Evolution of cell, tools of cell biology, the chemistry of cells and major metabolic 
pathways, structure and function of cellular membrane, genetic materials and genome, protein 
synthesis and protein function, organization of nucleus, metabolism and cellular energy, 
cytoskeleton and cellular motility, cell signaling, cell cycles and biology of cancer. 

    
 **311 702 ชีวสารสนเทศศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-3-6) 
  Bioinformatics and Information Technology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  
ทฤษฎีและปฏิบัติการของชีวสารสนเทศศาสตร์ การจัดการข้อมูลชีววิทยาทุกชนิดด้วย

คอมพวิเตอร์ ฐานข้อมูลของดเีอน็เอและโปรตีน การวเิคราะห์ล าดบันิวคลโีอไทด์และล าดบักรดอะมโิน 
โครงสรา้งของยนีและโปรตนี ขอ้มลูการแสดงออกของยนีและโปรตนี เครื่องหมายพนัธุกรรมและการสรา้ง
แผนทีพ่นัธุกรรม 

Theory and practice of bioinformatics, computational management at all kinds of 
biological information, DNA and protein databases, analysis of nucleotide and amino acid 
sequences, gene and protein structures, gene and protein expression, genetic markers and 
genetic mapping. 

 
 **311 703 เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต ์ 3(3-0-6) 
  Biotechnology and Application  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  
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  เทคโนโลยีชีวภาพ ภูมิปญัญาพื้นบ้าน บทบาทของรัฐ การวิจัยและพัฒนา วัตถุดิบ 
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพและการน าไปใช้  ตลาดทุน มาตรฐานและคุณภาพผลติภณัฑ์  ผลติภาพ 
นวตักรรม การปรบัปรุงพนัธพ์ชืและสตัวเ์ศรษฐกจิ ผลของเทคโนโลยชีวีภาพต่อสภาพแวดลอ้มและสุขภาพ 
และการศกึษาดงูานนอกสถานที ่

  Biotechnology, indigenous knowledge, the government’s roles, research and 
development, raw material, biobased industrial product and utilization, capital market, product 
standards and quality, productivity, innovation, economic crop and animal breeding, biotechnology 
affecting environmental conditions and health, and field studies.  

 
 311 705 อิเลก็ตรอนจลุทรรศนศาสตรส์ าหรบัชีววิทยา 3(2-3-6) 
  Electron Microscopy for Biology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  
  ทฤษฎพีืน้ฐานของอเิลก็ตรอนจลุทรรศนศาสตร ์ การเตรยีมตวัอย่างชวีวทิยาส าหรบักลอ้ง

อเิลก็ตรอนจุลทรรศน์แบบสอ่งผา่น และแบบสอ่งกราด การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบสอ่งผ่านและ
แบบสอ่งกราด การศกึษาภาคปฏบิตัใินการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบสอ่งกราด 

   Basic theory of electron microscopy, preparation of biological samples for 
transmission electron microscopy and scanning electron microscopy, the use of transmission and 
scanning electron microscopes, practical study for using scanning electron microscope. 

  
 311 706 การจ าแนกส่ิงมีชีวิตอยา่งเป็นระบบ 3(3-0-6) 
  Systematic Classification of Organisms  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  
  หลักการและปรัชญาการจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต การตัง้ชื่อและการตรวจสอบหาชื่อ

วทิยาศาสตรท์ีถู่กตอ้ง หลกัเกณฑน์านาชาตทิีใ่ชใ้นการตัง้ชื่อทางสตัววทิยาและพฤกษศาสตร ์อนุกรมวธิาน
และววิฒันาการ และอนุกรมวธิานระดบัโมเลกุล 

  Principles and philosophy of classification of organisms, nomenclature and 
identification, international codes of zoological and botanical nomenclatures, taxonomy and 
evolution, and molecular taxonomy. 

    
 311 707 ชีววิทยาประชากรขัน้สูง 3(3-0-6) 
  Advanced Population Biology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ความหลากหลายทางชวีภาพ การแปรผนัทางพนัธุกรรม พนัธุศาสตรป์ระชากรและนิเวศวทิยา
ประชากร ปจัจยัซึง่ก าหนดชนิดและจ านวนสมาชกิภายในประชากรสิง่มชีวีติ ผลกระทบร่วมกนัของพนัธุ
ศาสตร์ประชากรและนิเวศวิทยาประชากรที่มีผลต่อคุณสมบตัิของสิ่งมีชีวิต  ผลงานปจัจุบันและการ
ประยุกตใ์ชข้อ้มลูทางดา้นชวีวทิยาประชากร 
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  Biodiversity, genetic variation, population genetics, population ecology; factors 
determining the kinds of organisms and the number of individuals in a population; joint effects of 
these factors on the attributes of a population; current research and application in population 
biology. 

 
 *311 708 ปฏิบติัการชีววิทยาระดบัเซลลข์ัน้สูง 1(0-3-2) 
  Advanced Cell Biology Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ และการใช้งาน การสกดัพลาสมดิดเีอน็เอ การย่อยดีเอน็เอด้วย
เอนไซม์ตดัจ าเพาะและการแยกชิ้นดเีอน็เอด้วยเทคนิคเจลอเิล็กทรอฟอเรซิส การเตรยีมอาร์เอ็นเอ การ
เปลี่ยนอาร์เอน็เอไปเป็นซดีีเอน็เอ การเพิม่ปรมิาณยนีด้วยปฏกิริิยาพอลเิมอเรส การเตรยีมโปรตีน การ
วเิคราะหโ์ปรตนีแบบสองทศิทาง การแยกคลอโรพลาสต์และไมโทคอนเดรยี การขนส่งสารผ่านเยื่อหุม้เซลล ์
และการอภปิรายงานวจิยั 

  Different kinds of microscopes and their uses, plasmid DNA extraction, restriction 
enzyme digestion and separation of restriction enzyme digested DNA fragment by gel 
electrophoresis, RNA preparation, conversion of RNA to cDNA, amplification of gene by 
polymerase chain reactions, protein preparation, protein analysis by two-dimensional gel 
electrophoresis, chloroplast and mitochondria extraction, cell membrane transport and paper 
discussion. 

 
 **311 709 การใช้รงัสีทางชีววิทยา 3(2-3-6) 
  Application of Radiation in Biology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ความรูพ้ื้นฐานและคุณสมบตัขิองรงัส ีผลของรงัสทีีม่ต่ีอสิง่มชีวีติ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ 
ทางรงัสวีทิยา การใชป้ระโยชน์จากวสัดุกมัมนัตรงัส ีการกลายพนัธุข์องยนี ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่ออตัราของ
การกลายของยนี การเหนี่ยวน าใหพ้ชืกลายพนัธุด์ว้ยสิง่ก่อการกลายประเภทรงัส ีการใชร้งัสใีนการปรบัปรุง
พนัธุพ์ชื สตัว ์และจุลนิทรยี ์การใชร้งัสใีนการศกึษาพนัธุศาสตรร์ะดบัโมเลกุล งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการใชร้งัสี
เพื่อก่อใหเ้กดิการกลายพนัธุใ์นสิง่มชีวีติ และการศกึษานอกสถานที ่

  Basic knowledge and properties of radiation, effects of radiation on organisms, 
radiology rules, the use of radioactive materials, gene mutation, factors affecting gene mutation 
rate, radiation-induced plant mutation, radiation-aided plant, animal and microorganism breeding, 
application of radiation in molecular genetics, radiation-induced mutation research, and excursion. 
ตอ้งการยา้ยขึน้ขา้งบน 

 
 311 710 การเติบโตและการเจริญของพืช 3(3-0-6) 
  Plant Growth and Development  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  

  แบบแผนการเติบโตและการเจริญของพืช  กลไกการควบคุมการเจริญโดยฮอร์โมนและ
สิง่แวดลอ้ม การเจรญิทางดา้นล าตน้ การเจรญิดา้นการสบืพนัธุ์ การออกดอก การตดิผล และการสุกของผล 
การงอกของเมลด็ การพกัตวัและการชรา 
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  Patterns of plant growth and development, hormonal and environmental control 
mechanisms, vegetative growth, reproductive growth, flowering, fruit setting and ripening, 
germination of seeds, dormancy and senescence. 
 

 311 711 เมแทบอลิซึมของพืช 3(3-0-6) 
  Plant Metabolism  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  การควบคุมเมแทบอลซิมึ  กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสง  เมแทบอลซิมึของคารบ์อน  เม
แทบอลซิมึของลพิดิ เมแทบอลซิมึของไนโตรเจน เมแทบอลซิมึของสารธรรมชาต ิแนวทางการปรบัปรุงพนัธุ์
พชืในอนาคต 

  Control of metabolism, photosynthesis, carbon metabolism, lipid metabolism, nitrogen 
metabolism, metabolism of secondary products, prospects for plant improvement. 
 

 311 713 วิทยาสาหรา่ย 3(2-3-6) 
  Phycology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  โครงสรา้งและส่วนประกอบของเซลล์ ก าเนิดและววิฒันาการของสาหร่าย วธิกีารจดัจ าแนก  
ชวีประวตั ิสณัฐานวทิยา นิเวศวทิยา การเจรญิเตบิโตและการสบืพนัธุข์องสาหร่ายกลุ่มต่างๆ ประโยชน์ของ
สาหร่ายในทางเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม วิธีการเก็บตัวอย่าง การเก็บรกัษาเพื่อใช้เป็นตัว อย่าง การ
ตรวจสอบเอกลกัษณ์ การแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย การวดัการเตบิโตของเซลล์และสรรีวทิยาบาง
ประการ และการศกึษานอกสถานที ่

  Structure and cellular organization, origin and evolution, classification methods, 
history, morphology, ecology, growth and development and reproduction of algae, economic and 
environmental importance of algae, sample collection, preservation, identification, purification and  
cultivation, growth measurement and some physiology of algae, and excursion. 

 
 **311 714 พฤกษภมิูศาสตร ์ 3(2-3-6) 
  Phytogeography  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  

  การกระจายพนัธุ์พืช สงัคมพชื ชนิดของพรรณพฤกษชาติ พรรณพฤกษชาติท้องถิ่น และ
ปจัจยัที่มีผลต่อการกระจายพนัธุ์พืช โดยเฉพาะพืชในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
การศกึษาภาคสนาม 

  Distribution, plant communities, flora types, local flora and factor affecting plant 
distribution especially plants in Thailand and Southeast Asia and field studies. 

 
 311 715 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่และเซลลข์องพชื 3(2-3-6) 
  Plant Tissue and Cell Culture  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  
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  การเตรยีมอาหารและชิน้ส่วนเนื้อเยื่อ เทคนิคการเพาะเลีย้ง การเจรญิและการเปลีย่นแปลง
ของสว่นต่างๆ ของชิน้สว่นพชื การเกดิอวยัวะ การเกดิเอม็บรโิอ องคป์ระกอบต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเพาะเลีย้ง
เน้ือเยื่อ และการน าเทคนิคการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อไปใชก้บัสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

  Preparation of medium and explants, culture techniques, growth and differentiation of 
explants, organogenesis, embryogenesis, factors affecting plant tissue culture, application of plant 
tissue culture techniques in  other related fields. 

 
 **311 717 วิทยาเฟิรน์ 3(2-3-6) 
  Pteridology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  โครงสรา้ง วฏัจกัรชวีติ ววิฒันาการ นิเวศวทิยาและการจ าแนกประเภทของเฟิรน์ การ
เพาะเลีย้งและประโยชน์ทางเศรษฐกจิ และการศกึษานอกสถานที ่

  The structure, life cycle, evolution, ecology and classification of ferns, cultivation and 
economic uses, excursions. 

 
 311 718 อนุกรมวิธานของถัว่ 3(2-3-6) 
  Taxonomy of Legumes  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  การจ าแนก การตัง้ชื่อวทิยาศาสตร์ และการระบุถัว่ ความสมัพนัธข์องพชื ถิน่ก าเนิด การ
กระจายพนัธุ ์ววิฒันาการและการใชป้ระโยชน์ และการศกึษาภาคสนาม 

  Classification, nomenclature and identification of legumes, the relationship of legumes, 
origin, distribution, evolution and utilization, field studies. 

  
 311 719 อนุกรมวิธานของหญ้าและกก 3(2-3-6) 
  Taxonomy of Grasses and Sedges  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  การจ าแนก การตัง้ชื่อวทิยาศาสตร ์และการระบุหญา้และกก ความสมัพนัธข์องพชื ถิน่ก าเนิด 
การกระจายพนัธุ ์ววิฒันาการและการใชป้ระโยชน์ และการศกึษาภาคสนาม 

  Classification, nomenclature and identification of grasses and sedges, the relationship 
of plants, origin, distribution, evolution and utilization, field studies. 

 
 311 720 ระเบียบวิธีแผนใหม่ในอนุกรมวิธานพชื 3(2-3-6) 
  Modern Methods in Plant Taxonomy  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  หลกัการทางอนุกรมวธิานพชื การจ าแนกประเภท การตรวจสอบเอกลกัษณ์ การตัง้ชือ่
วทิยาศาสตร ์ การพฒันาการของวชิาอนุกรมวธิานพชื ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัทางดา้นอนุกรมวธิานพชื 
ขอ้มลูทางโครงสรา้ง ขอ้มลูทางเคม ี ขอ้มลูทางโครโมโซม ขอ้มลูทางละอองเรณู ขอ้มลูจากระบบการผสม
พนัธุพ์ชื ขอ้มลูจากพฤกษภมูศิาสตรแ์ละนิเวศวทิยา ขอ้มลูจากคณิตศาสตร ์ สถติ ิ และคอมพวิเตอร ์
กรณีศกึษา และการศกึษานอกสถานที ่
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  Principles of plant taxonomy, classification, identification, nomenclature, development 
of plant taxonomy, information for plant taxonomic researches, structural information, chemical 
information, chromosomal information, palynological information, information from breeding 
systems, information from plant geography and ecology, information from mathematics statistics 
and computer, case study, excursions. 

 
 311 721 กายวิภาคศาสตรข์องเน้ือไม ้ 3(2-3-6) 
  Wood Anatomy  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ระเบยีบวธิศีกึษากายวภิาคศาสตรข์องเนื้อไม้ โครงสรา้งและพฒันาการของแคมเบยีม ชนิด 
ก าเนิดและพฒันาการของเซลล์ที่ประกอบเป็นเนื้อไม้ เนื้อไม้ของพืชกลุ่มจมิโนสเปิร์มและพชืใบเลี้ยงคู่ 
คุณค่าของลกัษณะทางกายวภิาคของเนื้อไมต่้อการจ าแนกประเภทพชื กายวภิาคของเนื้อไมห้วงหา้มและ
เน้ือไมเ้ศรษฐกจิของประเทศไทย ปฏบิตักิารและงานวจิยัย่อยรายบุคคล 

   Methods of studying wood anatomy; structure and development of vascular cambium; 
types, origin and development of cells in secondary xylem, gymnosperms and dicotyledons woods, 
taxonomic value of wood anatomy, anatomical structure of reserved and economic wood  in 
Thailand, practical work and an individual project. 

  
 311 722 วิทยาเอม็บริโอของพชื 3(2-3-6) 
  Plant Embryology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  พฒันาการ โครงสรา้งและหน้าทีข่องอบัเรณู ออวุล ละอองเรณู ถุงเอม็บรโิอ การปฏสินธ ิ    
เอนโดสเปิร์มและเอ็มบริโอของพืชดอก  การเปรียบเทียบวิทยาเอ็มบริโอของพืชดอกกับพืชไร้ดอก 
ความสมัพนัธข์องวทิยาเอม็บรโิอกบัอนุกรมวธิาน การวจิยัทางวทิยาเอม็บรโิอของพชืในปจัจุบนั ปฏบิตักิาร
และงานวจิยัย่อยรายบุคคล 

  Development, structure and function of anthers, ovules, pollen grains, embryo sac, 
fertilization, endosperm and embryo of angiosperms, comparison of flowering and nonflowering 
plants embryology, embryology in relation to taxonomy, present embryological investigation, 
practical work and an individual project. 

 
 311 724 การเพาะเล้ียงโพรโทพลาสตข์องพืช 3(2-3-6) 
  Plant Protoplast Cultures  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  การแยกและการเพาะเลีย้งโพรโทพลาสต์จากส่วนต่างๆ ของพชื  เทคนิคทีใ่ชส้ าหรบัการ
เพาะเลีย้งโพรโทพลาสต ์ องคป์ระกอบภายนอกและภายในซึง่มผีลต่อการเพาะเลีย้งโพรโทพลาสต์ การเกดิ
ต้นพชืจากการเพาะเลีย้งโพรโทพลาสต์ เทคนิคการหลอมรวมโพรโทพลาสต์ การตรวจสอบการมชีวีติของ
เซลล ์การน าการเพาะเลีย้งโพรโทพลาสตไ์ปใชเ้พื่อเปลีย่นพนัธุกรรมและการปรบัปรุงพนัธุ ์
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   Isolation and culture of plant protoplast from different sources of explants, various 
techniques used for culturing of plant protoplast, external and internal factors affecting protoplast 
culture, regeneration of plants from isolated protoplast, protoplast fusion techniques, examination of 
cell survival, application of plant protoplast culture for genetic transformation and plant 
improvement. 

 
 **311 725 เทคโนโลยีการส่งถ่ายยีนในพชืชัน้สูง 3(2-3-6) 
  Gene Transfer Technology in Higher Plants  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  เทคนิคและวิธกีารส่งถ่ายยนีในพืชชัน้สูง การปรบัปรุงพนัธุ์พชืโดยวธิทีางพนัธุวิศวกรรม 
เวคเตอรท์ีใ่ช้ในการส่งถ่ายยนีสู่พชื การส่งถ่ายยนีโดยใชอ้ะโกรแบคทเีรยีม และวธิตีรง การใชไ้วรสัเป็น
เวคเตอรใ์นการสง่ถ่ายยนี ความส าคญัของเครื่องหมายทางพนัธุกรรมและยนีรายงานผล การแสดงออกของ
ยนีในเนื้อเยื่อแปลงพนัธุ ์และการตดัต่อยนีทีม่คีวามส าคญัทางเกษตร 

  Techniques and methods of genetic transformation in higher plants, crop improvement 
by genetic engineering, vector for gene transfer into plants, Agrobacterium mediated transformation 
and direct gene transfer, the use of virus as vectors for gene transfer, the importance of genetic 
markers and reporter genes, gene expression in transgenic tissue and engineering useful 
agronomic traits into plants. 

  

 311 726 เรณูวิทยา 3(2-3-6) 
  Palynology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  โครงสรา้งของผนงัละอองเรณู สณัฐานวทิยาของละอองเรณูและสปอร์ รูปแบบของละอองเรณู 
สณัฐานวทิยาของละอองเรณูของพชืมดีอก นิเวศวทิยา รูปแบบ กลไก และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งของการถ่าย
ละอองเรณู ความสมัพนัธร์ะหว่างละอองเรณูกบัสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง และการศกึษานอกสถานที ่

  Pollen wall structure, morphology of pollens and spores, pollen types, pollen 
morphology of angiosperms, ecology, types, mechanisms and factors affecting pollination, 
relationship to other subjects, excursions. 

 
 311 727  การแปรผนัและวิวฒันาการของพืช 3(3-0-6) 
  Plant Variation and Evolution  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  พฒันาการของทฤษฎวีวิฒันาการของพชื ระบบการสบืพนัธุ์ ชนิด การเกดิชนิด การแปรผนั 
และการอนุรกัษ์พนัธุพ์ชื 

  The development of plant evolutionary theory, breeding systems, species, speciation, 
variation and conservation. 

 
 311 728  ชีววิทยาระดบัโมเลกลุของพชื 3(3-0-6) 
  Plant Molecular Biology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  
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  โครงสรา้งของจโีนมพชื การควบคุมการแสดงออกของยนี การแยกยนีจากพชื ชวีวทิยาระดบั
โมเลกุลของกระบวนการเจรญิ ชวีวทิยาระดบัโมเลกุลกบัการปรบัปรุงพนัธุ์พชื  ชวีสารสนเทศกบัการ
ประยุกตใ์ช ้และหวัขอ้ปจัจุบนัดา้นชวีวทิยาโมเลกุลของพชื 

  Plant genome structure, regulation of gene expression, plant gene isolation, molecular 
biology of developmental processes, molecular biology and crop improvement, bioinformatics and 
its application, current topics in plant molecular biology. 

 
 **311 729 เทคนิคทางชีววิทยาระดบัโมเลกลุของพชื 3(1-6-5) 
  Techniques in Plant Molecular Biology 

เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี
 
 

 เวกเตอร์และการโคลนยนี การสร้างหอ้งสมุดยนีจากพชืและการคดัเลอืกโคลน การวเิคราะห์
โคลน เทคนิคที่ใช้ปฏกิริยิาลูกโซ่พอลเิมอเรสและการประยุกต์ใช้ในการวจิยัด้านพชื เทคนิคไฮบรไิดเซชนั
ของกรดนิวคลอีกิ ชวีสารสนเทศ อเิลก็โทรโฟรซิสิของโปรตนี พนัธุวศิวกรรมของพชื 

Vectors and cloning, construction of DNA libraries from plants and library screening, 
analysis of cloned genes, PCR-based techniques and applications in plant research, nucleic acid 
hybridization, bioinformatics, electrophoresis of proteins, plant genetic engineering. 

  

 311 730 ไบรโอโลยี 3(2-3-6) 
  Bryology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  จุดก าเนิด โครงสรา้ง วฏัจกัรชวีติ ววิฒันาการ นิเวศวทิยา การกระจายพนัธุแ์ละการจ าแนก
ไบรโอไฟต ์ประโยชน์ทางเศรษฐกจิ และการศกึษานอกสถานที ่

  The origin, structure, life cycle, evolution, ecology, distribution and classification of 
bryophytes, economic uses, excursions. 

 
 311 732 กายวิภาคศาสตรส์ าหรบัอนุกรมวิธานของพชื 3(2-3-6) 
  Anatomical Systematics of Plants  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  เนื้อเยื่อเจรญิ เซลลแ์ละเนื้อเยื่อในระบบเนื้อเยื่อชัน้ผวิ ระบบเนื้อเยื่อล าเลยีงและระบบเนื้อเยื่อพืน้
ในอวยัวะต่าง ๆ ที่เป็นลกัษณะที่ใช้ในอนุกรมวธิานของพชืมดีอก งานวจิยัทางกายวภิาคศาสตรส์ าหรบั
อนุกรมวธิานของพชืในปจัจุบนั การศกึษานอกสถานที ่และงานวจิยัย่อยรายบุคคล 

 Meristems, cells and tissues in dermal, vascular and ground tissue system in various 
organs which are taxonomic characters of angiosperms, recent research in plant systematic 
anatomy, excursions and an individual project. 

 
 311 735 ธาตอุาหารพืช 3(3-0-6) 
  Mineral Nutrients of Plants  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  
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  ธาตุอาหารและความเป็นประโยชน์ในดนิ การล าเลยีงระยะใกล ้การล าเลยีงระยะไกล การตรงึ
ไนโตรเจน การปรบัตวัของพชืในสภาพทีด่นิมคีุณสมบตัทิางเคมไีม่เหมาะสม และ หน้าทีแ่ละเมแทบอลซิมึ
ของธาตุอาหาร  

  Mineral nutrients and their availability in soil, short-distance transport, long-distance 
transport, nitrogen fixation, adaptations of plants to adverse chemical soil conditions, and functions 
and metabolism of mineral nutrients. 

  
 311 736 สรีรวิทยาของพืชหลงัเกบ็เก่ียว 3(3-0-6) 
  Post-harvest Plant Physiology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ความรูพ้ืน้ฐานของสรรีวทิยาหลงัเกบ็เกีย่ว การร่วง การเสือ่มตามอายุของใบและพชืทัง้ตน้ 
การเสือ่มตามอายขุองดอก การสกุของผล การอ่อนนุ่มของผล สารสแีละการเปลีย่นส ีการสะทา้นหนาว การ
ตอบสนองของพชืต่อการเกดิบาดแผล และการเกดิสนี ้าตาลเนื่องจากเอนไซม ์

  Basic knowledge of post-harvest physiology, abscission, leaf and whole plant 
senescence, flower senescence, fruit ripening, fruit softening, pigments and color change, chilling 
injury, plant responses to wounding, and enzymatic browning. 

 
 311 737 อนุกรมวิธานระดบัโมเลกลุของพืช 3(2-3-6) 
  Plant Molecular Systematics  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  หลักการและระเบียบวิธีของอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช การสร้างแผนภูมิแสดง
ววิฒันาการชาตพินัธุ ์เพื่อแสดงถงึสายสมัพนัธท์างววิฒันาการระหว่างชนิดโดยใชข้อ้มูลระดบัโมเลกุล การ
เกบ็และการวเิคราะหข์อ้มูลลายพมิพด์เีอน็เอ การศกึษาประชากรพชื ชนิดและการเกดิพชืชนิดใหม่   พอลิ
พลอยดแ์ละลกูผสมในธรรมชาต ิ

  Principles and methods of plant molecular systematics, phylogenetic tree with 
molecular data refers to the evolutionary relationships among species, data collection and analysis 
of the DNA fingerprintings, population, species and speciation, polyploid and natural hybrid. 

 
 311 738 วิทยาสาหรา่ยประยุกต ์ 3(2-3-6) 
  Applied Phycology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  หลกัการของเทคโนโลยชีวีภาพของสาหร่าย ชนิดของสาหร่ายทีใ่ชเ้ป็นอาหารและสาหร่ายทีม่ี
ความส าคญัทางการค้า คุณค่าทางโภชนศาสตร์ของสาหร่าย สารสกดัจากสาหร่ายและการประยุกต์ใช ้
เครื่องส าอางและผลติภณัฑเ์สรมิความงามจากสาหร่าย เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลล์และโพรโทพลาสต์ของ
สาหร่าย การใชส้าหร่ายในการประเมนิคุณภาพสิง่แวดลอ้มทางน ้า ไซยาโนแบคทเีรยีทีต่รงึไนโตรเจนไดแ้ละ
การประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตรกรรม พันธุวิศวกรรมของสาหร่ายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์
เทคโนโลยชีวีภาพของการผลติพลงังานชวีภาพจากสาหร่าย หลกัวศิวกรรมชวีภาพของกระบวนการผลติ
สาหร่ายเพื่อใชป้ระโยชน์ในระดบัอุตสาหกรรม การศกึษาภาคปฏบิตัิเกี่ยวกบัการศกึษาสาหร่ายประยุกต์  
และ การศกึษานอกสถานที ่
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  Principles of algal biotechnology, edible algae, species of commercial value,  
nutritional value of algae, algal extract and its application, cosmetics and, algal cell and protoplast 
culture techniques, evaluation of water quality using algae, nitrogen-fixing cyanobacteria and its 
application in agriculture, genetic engineering in algae for medical purpose, biotechnology of algal 
biofuel production, bioengineering of algal production for industrial purpose, practical study in 
applied phycology, and excursion. 

  
 311 752 พนัธศุาสตรร์ะดบัโมเลกลุ 3(3-0-6) 
  Molecular Genetics  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  เคมขีองสารพนัธุกรรม การจ าลองตวัเองของสารพนัธุกรรม สิง่มชีวีติตน้แบบ ทรานสพอซอน
และการเคลื่อนยา้ยดเีอน็เอ และการถ่ายทอดขอ้มลูทางพนัธุกรรมในไวรสั โพรแครโิอต และยแูครโิอต 

  Chemical nature of genetic materials, replication of genetic material, model organisms, 
transposon and transposition, and gene expression in viruses, prokaryotes and eukaryotes. 

 
 311 755 พนัธศุาสตรภ์มิูคุ้มกนั 3(3-0-6) 
  Immunogenetics  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  บทบาทของยนีในการสรา้งภูมคิุม้กนัและอ านาจต้านทานโรคในร่างกาย ระบบภูมติ้านทาน
ของร่างกายและเซลลท์ีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบัภูมติา้นทาน พฒันาการของการตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนั การ
ท างานของแอนติเจนและแอนตบิอดี คุณสมบตัิทางสรรีวทิยาและชวีวทิยาของสารเหนี่ยวน าที่ก่อใหเ้กดิ
ภูมคิุม้กนั ทฤษฎขีองโมโนโคลนอลแอนตบิอด ีคุณสมบตัทิัว่ไปและการประยุกตใ์ชโ้มโนโคลนอลแอนตบิอด ี

 Roles of genes on producing immunes and immunological responses, physiological 
and biological characteristics of antigens and antibodies, monoclonal antibody theory, general 
characteristics and application in monoclonal antibody. 

  
 311 756 การจดัการและการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-3-6) 
  Management and Conservation of Biodiversity  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

 ความหลากหลายทางชวีภาพ ความแปรผนั การส ารวจค้นหา พชืและสตัว์ในถิน่ ระบบนิเวศ 
แหล่งพันธุกรรม การสูญเสียเชื้อพันธุกรรรม การวิเคราะห์พันธุกรรม ค่าทางสถิติ การจัดการความ
หลากหลายทางพนัธุกรรม การอนุรกัษ์ในสภาพธรรมชาติและภายนอกสภาพธรรมชาต ิการรวบรวมและ
แลกเปลี่ยนเชือ้พนัธุกรรมระหว่างประเทศ ฐานขอ้มูล พนัธุวศิวกรรม การใชท้รพัยากรชวีภาพอย่างยัง่ยนื 
ความตกลงการคา้เสร ีและไซเตส 

 Biodiversity, variation, exploration, indigenous plant and animal species, ecosystem, 
genetic resources, genetic erosion, genetic analysis, statistic data, management of genetic 
diversity, in situ and ex situ conservations, international germplasm collection and exchange, 
database, genetic engineering, sustainable use, Free Trade Agreement, and CITES. 
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 **311 757 พนัธศุาสตรวิ์เคราะห ์ 3(3-0-6) 
  Genetic Analysis  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

 หลกัการและตรรกของพนัธุศาสตรว์เิคราะห์ หลกัสากลของพนัธุกรรมของยูแครโิอต มวิเทชนั
และการซ่อมแซมดเีอน็เอ  การสร้างสิง่มชีวีติสายพนัธุก์ลาย  การมลีกัษณะเฉพาะของสิง่มชีวีติสายพนัธุ์
กลาย  การวเิคราะหห์น้าทีข่องยนี การคน้หาพนัธุกรรมทีค่วบคุมวถิชีวีภาพ และการแบ่งขัน้ตอนย่อยของ
กระบวนการชวีภาพ  

 Principles and logic underlying genetic analysis, the universal principles of eukaryotic 
genetics, mutation and DNA repair, mutant generation, mutant characterization, analysis of gene 
functions, defining genetic pathways and the dissection of biological processes. 

 
 *311 758 พนัธศุาสตรป์ระชากรและวิวฒันาการของมนุษย ์ 3(3-0-6) 
  Population Genetics and Human Evolution  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

 ความหลากหลายทางพนัธุกรรม กฎของฮาร์ดี-ไวน์เบริ์ก ปจัจยัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความหลากหลายทางพนัธุกรรม การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรบัตัวของสิง่มีชีวิตให้เข้าได้กับ
สิง่แวดล้อม พนัธุศาสตร์เชงิปริมาณ ทฤษฎีววิฒันาการของมนุษย์ ไพรเมตและววิฒันาการของไพรเมต 
ววิฒันาการของโฮมนิอยดแ์ละโฮมนิิดส ์ววิฒันาการของสิง่มชีวีติที่อยู่ในจนีัสโฮโม การอพยพเคลื่อนย้าย
ของมนุษยป์จัจุบนั 

 Genetic variation, Hardy-Weinberg Law, driven factor in changing genetic variation, 
natural selection and adaptation to environments of living organism, quantitative genetics, human 
evolution. theory, primate and their evolution, evolution of hominoid and hominid, evolution of 
Homa, human migration. 

 
 311 770 พิษวิทยาทางน ้า 3(2-3-6) 
  Aquatic Toxicology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  สิง่แวดลอ้มทางน ้า แนวคดิและหลกัการพืน้ฐานของพษิวทิยา สารพษิและความเขม้ขน้ทีท่ าให้
เกดิพษิ การทดสอบความเป็นพษิ ผลกระทบเฉียบพลนั ผลกระทบเรื้อรงั เมแทบอลซิึมและการสะสม
สารพษิ การเฝ้าระวงัสิง่มชีวีติ และการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทางน ้า 

  Aquatic environment, basic toxicological concepts and basic principles, toxic agents 
and their effects, toxicity testing, acute effect, chronic effect, toxicant metabolism and deposition, 
biomonitoring and aquatic assessment. 

 
 **311 771 โพรโทซวัวิทยา 3(2-3-6) 
  Protozoology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  การเพาะเลีย้ง สณัฐานวทิยา สรรีวทิยา นิเวศวทิยา อนุกรมวธิาน ววิฒันาการ วฏัจกัรและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างปรสติของโพรโทซวัทีอ่ยู่ในน ้าจดื น ้าเคม็ บนพืน้ดนิและชนิดของโพรโทซวัปรสติ 

  Culture, morphology, physiology, ecology, systematics, evolution, life cycles and host-
parasite relationships of fresh water, marine, terrestial and parasitic protozoa. 
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 311 773 ต่อมไรท่้อเชิงเปรียบเทียบ 3(2-3-6) 
  Comparative Endocrinology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  โครงสร้างทางเคม ีและสรรีวทิยาของระบบฮอรโ์มนในสตัวม์กีระดูกสนัหลงัชัน้ต ่าและชัน้สูง 
การ  จดัระบบของต่อมไร้ท่อในสตัว์มกีระดูกสนัหลงัและสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงั การหลัง่สารของระบบ
ประสาทและปฏกิริยิาต่อกนัของระบบประสาทและต่อมไรท้่อ 

  Chemistry and physiology of the endocrine system of the higher and lower 
vertebrates; the resemblances in organization between vertebrates and invertebrates, 
neurosecretion and interactions between the nervous system and the endocrine system. 

 
 **311 775 โลหิตวิทยา 3(3-0-6) 
  Hematology   
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  เมด็เลอืด ภูมคิุม้กนั และกลไกการแขง็ตวัของเลอืด การหมุนเวยีนของระบบเลอืด การควบคมุ
แรงดนัเลอืดในเสน้เลอืดแดง บทบาทการท างานของไตในการควบคุมแรงดนัเลอืด การเตน้ของหวัใจ 
โรคหวัใจ การไหลเวยีนเลอืดในระหว่างการออกก าลงักาย การไหลเวยีนเลอืดในสมอง อวยัวะภายในและ
ผวิหนงั การไหลเวยีนเลอืดระหว่างรกและตวัอ่อน และการไหลเวยีนฮอรโ์มนในเลอืด 

  Cellular components of blood, immune system and blood clotting, blood circulation, 
control of blood pressure, in artery, the role of kidney in blood pressure, heart beat, heart diseases, 
blood circulation during exercise, blood circulation in brain, internal organ and skin, blood 
circulation between embryo and uterus, circulation of hormone by blood. 

 
 311 777 สรีรวิทยาการสืบพนัธุ ์ 3(2-3-6) 
  Reproductive Physiology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  สรรีวทิยาและการสรา้งฮอรโ์มนของอวยัวะสรา้งเซลลส์บืพนัธุข์องสตัวม์กีระดูกสนัหลงั รวมถงึ
ชวีวทิยาของเพศและต่อมไรท้่ออื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง บทบาทของไฮโพธาลามสัต่อการท างานของอวยัวะสรา้ง
เซลลส์บืพนัธุ์ สรรีวทิยาของเซลล์สบืพนัธุ์ การปฏสินธ ิการฝงัตวัของตวัอ่อน การตัง้ครรภ์ การเป็นหมนั 
การคุมก าเนิดและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์

  Physiological and endocrinological aspects of vertebrate reproduction including 
biological basis of sex and related endocrine organs, roles of the hypothalamus on regulation of 
gonadal function, physiology of sex cells, fertilization, implantation, pregnancy, sterile, intraception 
and sexual transmitted diseases. 
 

 311 778 เคมีจลุกายวิภาคศาสตร ์ 3(1-6-5) 
  Histochemistry  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  
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  เทคนิคการเตรยีมสไลดเ์พื่อศกึษาสว่นประกอบของเซลล์ ไดแ้ก่ นิวเคลยีส ไซโทพลาซมึ และ
ออรแ์กเนลล ์รวมทัง้การตรวจสอบองคป์ระกอบทางเคมภีายในเซลล ์ไดแ้ก่ คารโ์บไฮเดรต โปรตนี เอนไซม ์
ไขมนัและแร่ธาตุ 

   Histological techniques for studying intracellular organelles such as nucleus, 
cytoplasm, determination of intracellular substances such as carbohydrate, protein, enzyme, lipid 
and minerals. 
 

 311 779 ชีววิทยาน ้าจืด 3(2-3-6) 
  Freshwater Biology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  สิง่มชีวีติ การปรบัตวั การถ่ายทอดพลงังาน และโครงสรา้งของชุมชนสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่ใน
แหล่งน ้าจดื ทัง้ทีเ่ป็นน ้านิ่งและน ้าไหล ผลกระทบทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนุษยต่์อทรพัยากรในแหล่งน ้าจดื 
และการศกึษานอกสถานที ่

  Organisms, adaptation, energy relation and community structure in lentic and lotic 
habitats, impact of man’s activities on freshwater resources; excursions. 

  

 311 780 แมลงน ้า 3(2-3-6) 
  Aquatic Insects  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ววิฒันาการ การก าเนิดและการกระจายตวั แหล่งอาศยั นิเวศวทิยา การปรบัตวั ชวีประวตั ิ
ชวีประชากร อนุกรมวธิานของแมลงน ้า ความสมัพนัธข์องแมลงน ้ากบัมนุษย์ การน าแมลงน ้ามาใชเ้ป็นดชันี
ชวีภาพส าหรบัการประเมนิคุณภาพของน ้าและสิง่แวดลอ้มของแหล่งน ้าจดื และการศกึษานอกสถานที ่

  Evolution, origin and distribution, habitat, adaptation, life history, biopopulation, 
community, trophic relationship, taxonomy, ecology of aquatic insects, aquatic insects in relation to 
man, the use of aquatic insects as a bioindicator for water quality and bioassessment of freshwater 
environment, excursions. 

 
 311 781 แพลงกต์อนสตัวน์ ้าจืด 3(2-3-6) 
  Freshwater Zooplankton  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  อนุกรมวธิาน สณัฐานวทิยา สรรีวทิยา กายวภิาคศาสตร์ การสบืพนัธุ์ นิเวศวทิยา การ
แพร่กระจายและชวีภูมศิาสตรข์องแพลงกต์อนสตัวน์ ้าจดื การจ าแนกประเภทของโปรโทซวั โรตเิฟอรา คลา
โดเซอรา โคปีโปดา ออสตราโคดา อะโนสตราคา และคอนโคสตราคา และการศกึษานอกสถานที ่

  Taxonomy, morphology, physiology, anatomy, reproduction, ecology, distribution and 
biogeography of freshwater zooplankton, classification of protozoa, rotifera, cladocera, copepoda, 
ostracoda, anostraca and conchostraca, excursions. 

 
 311 782 ไมโครเทคนิคทางสตัว ์ 3(1-6-5) 
  Animal Microtechnique  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  
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  เทคนิคการท าสไลดถ์าวรจากตวัอย่างสตัว ์ เพื่อศกึษาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ วธิกีารเตรยีม
สไลดถ์าวรจากตวัอย่างทีม่ขีนาดเลก็ทัง้ตวั จากบางชิน้สว่นของสตัวข์นาดใหญ่ เช่น จากสว่นทีม่ลีกัษณะ
เหลว กึง่เหลวและเป็นของแขง็ การเตรยีมสไลดถ์าวรจากชิน้อวยัวะโดยวธิพีาราฟิน และโดยวธิเีคมจีุลกาย
วภิาค เพื่อศกึษาสารภายในเซลลป์ระเภทคารโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมนั ดว้ย PAS-stain เทคนิคการ
ถ่ายภาพจากสไลด ์การวดัภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ และการวดัและค านวณขนาดของตวัอย่างจากภาพถ่าย 

  Techniques in the preparation of permanent microscopic slide; whole mount method 
for small animals;  smear technique, squash technique, maceration technique, griding 
method,paraffin method and microanatomy method for large animals, study intracellular substances 
such as carbohydrate, protein, lipid by PAS-stain, photographic techniques for biology, specimen 
measurement under microscope and in photograph. 

  
 311 783 ภมิูศาสตรข์องสตัว ์ 3(3-0-6) 
  Zoogeography  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ก าเนิดของทวปี การกระจาย และการปรบัตวัของสตัว์ในแหล่งที่อยู่อาศยัต่าง ๆ ในแต่ละ
สภาพภูมศิาสตร์บนพื้นทวีปทัง้ในโลกเก่าและโลกใหม่  การกระจายของสตัว์น ้ามหาสมุทรในเขตอินโด
แปซฟิิก และเขตเมดเิตอรเ์รเนียน เขตสตัวภูมศิาสตรข์องไทยและประเทศใกลเ้คยีง 

   Origin of the continental distribution and adaptation to habitat in each zoogeographic 
on the old and new world and distribution of animal in the ocean of an Indopacific and 
Mediterranean region specialy zoogeography in Thailand and other countries in Asia. 

 
 311 784 ชีววิทยาของสตัวส์ะเทินน ้าสะเทินบก 3(2-3-6) 
  Biology of Amphibians  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ประวตัชิวีติของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก ยุทธวธิใีนการแพร่พนัธุ์ การเกีย้วพาราสแีละการผสม
พนัธุ์ การเจรญิพฒันาของตวัอ่อน กระบวนการเปลีย่นรูปร่าง นิเวศวทิยาของสตัว์สะเทนิน ้าสะเทนิบก อาหาร
และการกนิอาหาร ศตัรแูละการป้องกนัตวั ชวีวทิยาประชากรและความหลากหลายของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก 
สณัฐานวทิยาและววิฒันาการ การศกึษาภาคปฏบิตัแิละนอกสถานที ่

  Life history of amphibian, reproductive strategies, courtship and mating, development 
of embryo, metamorphosis and ecology of amphibians; food and feeding, enemies and defense, 
population biology and diversity of amphibians;  morphology and evolution, laboratory and 
excursion. 

 
 311 787 ชีววิทยาของมอลลสัก ์ 3(2-3-6) 
  Biology of Molluscs  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ชวีวทิยาของสตัวจ์ าพวกมอลลสัก ์  ววิฒันาการ ลกัษณะภายนอก กายวภิาคศาสตร์ การ
แพร่กระจาย และการจ าแนกประเภทโดยเน้นเฉพาะชนิดทีพ่บในประเทศไทย 
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  Biology of molluscs, their evolution, external morphology, anatomy, distribution and 
classification with the emphasis on local molluscs of Thailand. 

 
 311 788 ชีววิทยาของครสัเตเชียน  3(2-3-6) 
  Biology of Crustaceans  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ชวีวทิยา ววิฒันาการ สณัฐานวทิยา กายวภิาคศาสตร ์นิเวศวทิยา การแพร่กระจายพนัธุ ์และ
อนุกรมวธิานของครสัเตเชยีนโดยเน้นชนิดทีพ่บในประเทศไทย 

 Biology of crustaceans, evolution, morphology, anatomy, ecology, distribution and 
taxonomy with the emphasis on local crustaceans of Thailand. 

 
 311 789 สงัขวิทยาน ้าจืดและน ้ากรอ่ย  3(2-3-6) 
  Fresh and Brackish Water Malacology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ชวีวทิยาของหอยน ้าจดืและน ้ากร่อย สณัฐานวทิยา กายวภิาคศาสตร ์สรรีวทิยา อนุกรมวธิาน 
ววิฒันาการ และดา้นเศรษฐกจิและการแพทย ์การวจิยัหอยน ้าจดืและน ้ากร่อย และการศกึษาภาคสนาม 

Biology of fresh and brackish water mollusks, morphology, anatomy, physiology, 
systematics, evolution and economic and medical applications, fresh and brackish water mollusk 
research, and field study. 

 
 *311 871 ชีววิทยาของสตัวเ์ลือ้ยคลาน  3(2-3-6) 
  Biology of Reptile  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ประวตัิชวีติของสตัว์เลื้อยคลาน ยุทธวธิใีนการแพร่พนัธุ์ การเกี้ยวพาราสแีละการผสมพนัธุ ์
การเจรญิพฒันาของตวัอ่อน นิเวศวทิยาของสตัวเ์ลือ้ยคลาน อาหารและการกนิอาหาร ศตัรูและการป้องกนั
ตัว ชีววิทยาประชากร ความหลากหลายของสตัว์เลื้อยคลาน สณัฐานวิทยา วิวฒันาการ การศึกษาใน
ปฏบิตักิารและนอกสถานที ่การวจิยัและเทคนิคการวจิยั 

 Life history, reproductive strategies, courtship and mating, development of embryo, 
and ecology of reptile; food and feeding, enemies and defence, population biology and diversity of 
reptile; morphology and evolution, laboratory and excursion, research and technique. 

  

 *311 872 ปักษีวิทยา  3(2-3-6) 
  Ornithology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

 
 
 ประวตัชิวีติและการศกึษาวจิยันก โครงสรา้งและหน้าทีข่องระบบทางกายวภิาคและสรรีวทิยา 

การปรบัตวั ความหลากหลาย อนุกรมวธิาน พฤตกิรรม นิเวศวทิยาและชวีภูมศิาสตร ์การศกึษานอกสถานที ่
การศกึษาวจิยัเกีย่วกบันก วธิกีารและเทคนิคการท าวจิยั 
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 Life history and the study of ornithology, structure and function of anatomical and 
physiological systems, adaptation, diversity, taxonomy, behavior, ecology and biogeography, 
excursion, research and technique. 

 

 *311 873 วิทยาสตัวเ์ลีย้งลูกด้วยน ้านม  3(2-3-6) 
  Mammalogy  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ประวตัชิวีติและการศกึษาสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม โครงสรา้งและหน้าทีข่องระบบทางกายวภิาค
และสรีรวิทยา การปรับตัว ความหลากหลาย อนุกรมวิธาน พฤติกรรม นิเวศวิทยาและชีวภูมิศาสตร์ 
การศกึษานอกสถานที ่การศกึษาวจิยั 

 Life history and the study of mammals, structure and function of anatomical and 
physiological systems, adaptation, diversity, taxonomy, behavior, ecology and biogeography, 
excursion, research and technique. 

 

 *311 874 ชีววิทยาของปลา  3(2-3-6) 
  Biology of Fish  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  ประวตัิชวีติและการศกึษาปลา โครงสร้างและหน้าที่ของระบบทางกายวภิาคและสรรีวทิยา 
ยุทธวธิใีนการแพร่พนัธุ ์การเกีย้วพาราสแีละการผสมพนัธุ ์การเจรญิพฒันาของตวัอ่อน การปรบัตวั ความ
หลากหลาย พฤตกิรรม นิเวศวทิยาและชวีภูมศิาสตร ์การศกึษานอกสถานที ่การศกึษาวจิยัและเทคนิค 

 Life history and the study of fish, structure and function of anatomical and 
physiological systems, reproductive strategies, courtship and mating, development of embryo, 
adaptation, diversity, behavior, ecology and biogeography; excursion, research and technique. 

 
 311 891 สมัมนาทางชีววิทยา 1(1-0-2) 
  Seminar in Biology   
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  การเลอืกหวัขอ้เรื่อง การคน้เอกสาร การน าเสนอและวจิารณ์ในหวัขอ้ทางชวีวทิยาทีน่่าสนใจ
ในปจัจุบนั 

 Selecting topics, surveying of literatures, practice conducting a seminar and participate 
in discussion on recent interesting topics in biology. 

  
 311 893 วิธีวิจยัทางชีววิทยา 2(2-0-4) 
  Research Method in Biology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  การพฒันาทกัษะทางวทิยาศาสตรใ์นการท าวจิยัทางชวีวทิยา การก าหนดปญัหา การสบืคน้
ขอ้มูล การวางแผนการทดลอง การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การสรุป การเขยีนรายงานการ
วจิยั และการเสนอผลงาน 
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 Development of scientific method in conducting research in biology, determining 
research issues, surveying of literatures, experimental designs, data collection, analysis of data, 
conclusion, practice writing research reports and presentation. 

 
 311 894 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 2(0-6-3) 
  Special Studies in Biology  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  

  การศกึษาและการคน้ควา้วจิยัเฉพาะบุคคล และการทดลองในหวัขอ้ทางชวีวทิยาตามความ
สนใจของนกัศกึษาภายใตค้วามดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษา การน าเสนอผลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ 

  Individual study and experimental investigation on a topic in biology in accordance 
with student interest under the supervision of the supervisor and presentation the study in the 
various manners. 

 
 311 898 วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 

  Thesis  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษา 

                                    วทิยานิพนธ ์
 

  การท าวจิยัดา้นชวีวทิยา การน าเสนอรายงานความกา้วหน้าต่อคณะกรรมการบณัฑติศกึษา
ของภาควชิา และเขยีนผลงานวจิยัในรปูวทิยานิพนธ ์

 Conducting research in the field of biology, presenting progress reports to the 
department graduate committee and writing up the results in the form of a thesis. 

 
 311 899 วิทยานิพนธ ์ 16 หน่วยกิต 

  Thesis  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษา 

                                    วทิยานิพนธ ์
 

  การท าวจิยัดา้นชวีวทิยา การน าเสนอรายงานความกา้วหน้าต่อคณะกรรมการบณัฑติศกึษา
ของภาควชิา และเขยีนผลงานวจิยัในรปูวทิยานิพนธ ์

 Conducting research in the field of biology, presenting progress reports to the 
department graduate committee and writing up the results in the form of a thesis.  
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3.2 ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

 
ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นางณฐัปภสัร ์ ตนัตสิวุชิวงษ์ 3-1101-00663-81-1  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.  
(Molecular Biology) 

2 นางจนัทรท์พิย ์ ช่วยเงนิ 3-3299-00188-07-3 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Zoologie) 
3 นายสมพงษ ์ สทิธพิรหม 3-4099-00355-84-0 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Tropical Medicine) 
4 นางสาวละเอยีด  นาคกระแสร ์ 3-3203-00277-29-8 อาจารย ์ Ph.D. (Biology) 
5 นายวฒันชยั  ลน้ทม 3-4603-00002-21-2 อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
หมายเหต ุ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ใหด้ใูนภาคผนวก 

 

3.2.2 อาจารยป์ระจ า  
 

ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นายประนอม จนัทรโณทยั 3-4099-00527-22-5 ศาสตราจารย ์ Ph.D. (Plant Taxonomy) 
2 นางละออศร ีเสนาะเมอืง 3-4099-00526-13-0 ศาสตราจารย ์ Ph.D. (Zoology) 
3 นางสาวชุตมิา  หาญจวณิช 3-4099-00526-33-4 รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Zoology) 
4 นางสาวนฤมล แสงประดบั 3-1009-04722-27-2 รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Zoology) 
5 นางปิยะดา ธรีะกุลพศิทุธิ ์ 3-4099-00528-60-4 รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Plant Molecular  

Biology) 
6 นายพนิิจ  หวงัสมนึก 3-1009-01562-46-1 รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
7 นายมานิตย ์โฆษติตระกลู 3-6701-00213-35-8 รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Horticulture) 
8 นางสาวสมุนทพิย ์ บุนนาค 3-1201-01115-32-0 รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Botany) 
9 นายอลงกลด  แทนออมทอง 3-7101-00935-58-1 รองศาสตราจารย ์ วท.ม. (พนัธุศาสตร)์ 
10 นางอรุณรตัน์  ฉวรีาช 3-1005-03682-41-5 รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ชวีเคม)ี 
11 นางสาวอ าพา  เหลอืงภริมย ์ 3-4099-00526-32-6 รองศาสตราจารย ์ วท.ด. (วทิยาศาสตร ์

ชวีภาพ) 
12 นางสาวกติตมิา  เมฆโกมล 3-4097-00006-12-4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Botany) 
13 นางจนัทรท์พิย ์ ช่วยเงนิ 3-3299-00188-07-3 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Zoologie) 
14 นางณฐัปภสัร ์ ตนัตสิวุชิวงษ์ 3-1101-00663-81-1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Molecular  

Biology) 
15 นางนิยะดา  ห่อนาค 3-1014-01328-18-4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (พนัธุศาสตร)์ 
16 นางนิศารตัน์  ตัง้ไพโรจน์วงศ ์ 3-3699-00046-90-2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Ecology and  

Evolutionary Biology) 
17 นางประวณีา  มณีรตันรุง่โรจน์ 3-3604-00582-39-4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
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ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

คณุวฒิุ 

18 นางปรยีา  หวงัสมนึก 3-7301-00539-44-9 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Plant Molecular  
Biology) 

19 นายปรยีะวฒุ ิ วชัรานนท ์ 3-3099-01040-06-1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (สตัววทิยา) 
20 นางพรรณี  รตันแสง คารด์ 3-4403-00594-21-7 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (สรรีวทิยา) 
21 นายไพรชั  ทาบสแีพร 5-2094-00002-60-1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
22 นายวุฒพิงศ ์ มหาค า* 3-3416-00873-28-8 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (ชวีวทิยา) 
23 นายวฒันา  พฒันากลู 3-3009-00794-56-1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Plant Biology) 
24 นางสมทรง  ณ  นคร 3-4099-01155-21-6 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Social Medicine) 
25 นายสมพงษ ์ สทิธพิรหม 3-4099-00355-84-0 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Tropical Medicine) 
26 นางกลัยา  กองเงนิ 3-4599-00007-94-9 อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
27 นางกลัยา  ศรปีระทปี 3-1101-01362-47-5 อาจารย ์ วท.ม. (ธรณีวทิยา) 

วท.ม. (สตัววทิยา) 
28 นายจริภทัร จนัทะพงษ ์ 3-4117-00075-54-4 อาจารย ์ M.Sc. (Anatomy and Cell  

Biology) 
29 นางพรพมิล  เจยีระนยัปรเีปรม 3-4101-01820-09-8 อาจารย ์ Ph.D. (Zoology) 
30 นางสาวพมิพว์ด ี พรพงศร์ุ่งเรอืง 3-1015-01410-46-0 อาจารย ์ Ph.D. (Plant Systematics) 
31 นางสาวมณฑริา  มณฑาทอง 3-3090-00602-75-9 อาจารย ์ Ph.D. (Genetics) 
32 นางสาวละเอยีด  นาคกระแสร ์ 3-3203-00277-29-8 อาจารย ์ Ph.D. (Biology) 
33 นายวภิู กุตะนนัท ์ 3-6702-00166-01-7 อาจารย ์ วท.ด. (ชวีวทิยา) 
34 นายวฒันชยั  ลน้ทม 3-4603-00002-21-2 อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
35 นางสาวศุจภีรณ์  อธบิาย 3-7401-00701-23-8 อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
36 นายสมัภาษณ์  คุณสขุ 3-4099-00526-13-0 อาจารย ์ Ph.D. (Molecular Biology) 
37 นางอมรรตัน์ มสีวาสดิ ์ 3-3099-01621-31-5 อาจารย ์ Ph.D. (Plant Taxonomy) 
หมายเหตุ * ศกึษาต่อต่างประเทศ 

3.2.3 อาจารยพิ์เศษ  
 

ท่ี ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ หน่วยงานท่ีสงักดั 

1 นายชุตพิงศ ์อรรคแสง รองศาสตราจารย ์ Ph.D.  
(Plant Physiology) 

ภาควชิาพชืศาสตรแ์ละ
ทรพัยากรการเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2 นางพวงผกา สนุทรชยันาคแสง รองศาสตราจารย ์ Ph.D.  
(Sciences des  
Agroresources) 

ภาควชิาพฤกษศาสตร ์ 
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

3 นายยรรยงศ ์อนิทรม์ว่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.  
(Sanitary Science) 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ท่ี ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ หน่วยงานท่ีสงักดั 

4 นายสทิธริกัษ์ รอยตระกลู นกัวจิยั 1 Ph.D.  
(Phytochemistry) 

ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและ
เทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี) 
- 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 
- 

4.2 ช่วงเวลา 
- 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
- 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ ์
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิจยัวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกบัสาขาวิชาชีววิทยา โดยให้มีการด าเนินการดงันี้ การน าเสนอเค้าโครง
วทิยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การเรยีบ
เรยีงผลการวจิยั การรายงานความกา้วหน้าของวทิยานิพนธ ์ก่อนจะเขา้สอบวทิยานิพนธ์ นักศกึษาต้องผ่านการเสนอ
ผลงานวจิยัในรูปของโปสเตอร์ การเสนอผลงานวจิยัในรูปแบบบทความตพีมิพใ์นวารสารหรอืเผยแพร่ในการประชุม
วชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.2.1  มคีวามรูแ้ละทกัษะในสาขาวชิาชวีวทิยาทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัอิย่างกวา้งขวาง เป็นระบบ เป็น

สากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 
5.2.2  มทีกัษะในการประมวลความคดิอย่างเป็นระบบ  มคีวามสามารถในการค้นหาขอ้เทจ็จรงิ  ด้วย

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การประเมนิขอ้มูลสารสนเทศ  แนวคดิและหลกัฐานต่างๆ และใชข้อ้สรุปที่ไดใ้นการ
แกไ้ขปญัหาต่างๆ 

5.2.3  มกีารพฒันาดา้นการเขยีนผลงานวจิยัเพื่อเผยแพร่ได ้
5.2.4  มกีารพฒันาทศันคตทิีด่ต่ีอสาขาวชิาชวีวทิยา และแสดงออกถงึคุณธรรมและจรยิธรรมในการท าวจิยั

และปฏบิตังิาน 
5.3 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก 1          ภาคการศกึษาที ่1 ปีที ่1 ถงึ ภาคการศกึษาที ่2 ปีที ่2 (4 ภาคการศกึษา) 
แผน ก แบบ ก 2          ภาคการศกึษาที ่2 ปีที ่1 ถงึ ภาคการศกึษาที ่2 ปีที ่2 (3 ภาคการศกึษา) 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1          จ านวนหน่วยกติวทิยานิพนธ ์ 36 หน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 2          จ านวนหน่วยกติวทิยานิพนธ ์ 16 หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ 
1. อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์หค้ าปรกึษาแก่นักศกึษา  และแนะน าการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่

เชื่อถอืได ้
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ

ประเมนิผล 
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3. อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธจ์ดัตารางเวลาใหน้กัศกึษาเขา้พบ และท าบนัทกึการใหค้ าปรกึษา 
4. อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์หค้วามรูใ้นการเตรยีมอุปกรณ์  ขอ้ควรระวงั  และความรบัผดิชอบต่อการ

ใชค้รุภณัฑว์จิยั 
5. ใหข้อ้มลูแหล่งทุนทีส่นบัสนุนการวจิยั จดัสิง่อ านวยความสะดวก และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
6. มอบหมายให้นักศกึษาส่งรายงานความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์ ในภาคการศกึษาที่นักศกึษาลงทะเบยีน

รายวชิาวทิยานิพนธ ์
7. จดัการประชุมวชิาการเพื่อให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  ในรูปแบบบรรยายที่มี

บทคดัย่อประกอบการน าเสนอ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

1. ในทุกภาคการศกึษาทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนรายวชิาวทิยานิพนธ ์มกีารประเมนิผลบทคดัย่อ รายงาน และ
การน าเสนอความกา้วหน้าของวทิยานิพนธใ์นรปูแบบบรรยาย 

2. ให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ส่งหลกัฐานการยอมรบัให้ตีพิมพ์ผลงานวิจยัที่เป็นส่วนหนึ่งของ
วทิยานิพนธ ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการที่มรีายงานการประชุม ตามระเบยีบ
ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่9 ขอ้ 54.2 หรอืระเบยีบทีจ่ะ
ปรบัปรุงใหม่ 

 
หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมการด าเนินการ 
1. มคีวามสามารถดา้นการวจิยั 1. จดัอบรมการใชค้รุภณัฑก์ารวจิยั 

2. จดัอบรมการใชแ้ละก าจดัสารเคม ี
3. แนะน าใหน้กัศกึษาเขา้อบรมการวางแผนการด าเนิน  
   งานวจิยัซึง่จดัโดยคณะบณัฑติวทิยาลยั 

2. มคีวามสามารถดา้นการวเิคราะหผ์ลการทดลอง  แนะน าใหน้กัศกึษาเขา้อบรมการวเิคราะหผ์ลการ 
   ทดลองดว้ยสถติซิึง่จดัโดยคณะบณัฑติวทิยาลยั 

3. มคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ  ใหน้กัศกึษาจดัท าบทคดัย่อของการรายงาน 
   ความกา้วหน้าของวทิยานิพนธแ์ละน าเสนอรายงาน 
   ความกา้วหน้าฯ เป็นภาษาองักฤษ 

4. มคีวามสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2. จดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลย ี

   สารสนเทศ เช่น การสบืคน้จากหอ้งสมุด จากฐานขอ้มลู 
   ต่างๆ การจดัการเรยีนแบบ e-learning 

5. มคีุณธรรม จรยิธรรม  สอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรมภายในรายวชิาของ 
 สาขาวชิาชวีวทิยา 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
2.1 คณุธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจดัการปญัหาในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพี และเป็นผูน้ าหรอืมสี่วน

รเิริม่ใหม้กีารทบทวนและวนิิจฉยัปญัหาทางจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพีไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
(2) มภีาวะผูน้ าในการสง่เสรมิใหม้กีารประพฤตตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ มข. 
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ไดแ้ก่ การมวีนิยั ซื่อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมและสงัคม 
มจีติสาธารณะ มคึวามรกัและภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ สถาบนั และประเทศชาต ิ

2.1.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวชิาเรยีน 
(2) การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 
(3) การสอนในรายวชิาสมัมนา วชิาปญัหาพเิศษทางชวีวทิยา และวทิยานิพนธ ์

2.1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมนิพฤตกิรรมโดยเพื่อนนกัศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษา อาจารยผ์ูส้อน 

2.2 ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในหลกัการและทฤษฎสี าคญัในสาขาวชิาชวีวทิยา และสามารถ
น ามาประยุกตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการหรอืการปฏบิตังิานในวชิาชพี 

(2) สามารถท าการวจิยัหรอืปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีได้อย่างลกึซึง้ โดยการพฒันา
ความรูใ้หม่ๆ หรอืการประยุกตว์ธิปีฏบิตังิานใหม่ ๆได้ 

(3) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันา
ความรูใ้หม่ในการปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีในปจัจุบนัและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏบิตัิ กฏระเบยีบ ขอ้บงัคบัในสาขาวชิาชวีวทิยา ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ

(5) มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในสาขาวชิา
ชวีวทิยา 

2.2.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวชิาตามหลกัสตูร ไดแ้ก่ การบรรยาย อภปิราย การจดักจิกรรมการ

เรยีนรู ้การใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จดัใหม้กีารเรยีนการสอนแบบ active learning 
(2) การฝึกปฏบิตั ิการท าวจิยั และวทิยานิพนธ ์
(3) การศกึษาดงูาน และการเขา้ร่วมประชุมสมัมนา 
(4) จดับรรยายพเิศษโดยวทิยากรภายในและภายนอกทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ หรอืมี

ประสบการณ์ตรง 
2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) ประเมนิผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอ้เขยีน สอบภาคปฏิบตัิ การท า
แบบฝึกหดั การท ารายงาน การน าเสนอรายงานในการประชุมวชิาการ 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถสงัเคราะหแ์ละประเมนิผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการในสาขาวชิา และพฒันาความรู้
หรอืแนวความคดิใหม่ ๆ โดยบรูณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 

(2) สามารถด าเนินโครงการศกึษาทีส่ าคญัหรอืโครงการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง และหาขอ้สรุป
ทีส่มบรูณ์เพื่อขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางปฏบิตัใินสาขาวชิาไดอ้ย่างมนียัส าคญั 

2.3.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
(2) การใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสมัมนา การท ารายงาน การท าวจิยั วทิยานิพนธ์ 

2.3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา 
(2) ประเมนิผลงานจากการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การท าโครงงาน การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์
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2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มภีาวะผูน้ า รบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในการจดัการขอ้โต้แยง้
หรอืปญัหาทางวชิาการไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพการท างานของกลุ่ม 

(2) มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองใหม้ีประสทิธภิาพใน
การท างานระดบัสงูได ้

(3) สามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ าและผูต้ามได้ 
2.4.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสตูร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
(2) การจดัใหม้รีายวชิาสมัมนา การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์
(3) สอดแทรกเรื่องความรบัผดิชอบ การมมีนุษยสมัพนัธ ์ การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร  เป็นตน้  

ในรายวชิาต่างๆ 
2.4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากรายวชิาต่าง ๆ ทีม่กีารสง่เสรมิใหท้ างานกลุ่ม 
(2) ประเมนิผลการเรยีนรายวชิาสมัมนา การท าวจิยั วทิยานิพนธ์ 

2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มคีวามสามารถในการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืคณิตศาสตรห์รอืกระบวนการวจิยัใน
การคดิวเิคราะหห์รอืแกป้ญัหาการปฏบิตังิานหรอืปญัหาทางวชิาการทีส่ลบัซบัซอ้นได ้

(2) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการสือ่สาร การแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง และการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในรปูแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเรยีนรูข้องผูอ้ื่นได้ 

(3) มคีวามสามารถสื่อสารทัง้การพูดและการเขยีน อย่างมปีระสทิธภิาพ และรูจ้กัเลอืกรูปแบบของ
การน าเสนอทีเ่หมาะสมส าหรบัเรื่องและผูฟ้งัทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.5.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิวทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 
(2) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบ e-Learning 
(3) การเรยีนรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลติผลงานวจิยัรูปแบบต่าง ๆ 
(4) จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการฝึกทกัษะการสือ่สาร การพดู การฟงั การเขยีน 

2.5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิวทิยานิพนธ์ 
(2) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลติผลงานการวจิยัเพื่อน าเสนอรปูแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร ์บทความ 

สือ่ต่าง ๆ 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ดงัภาคผนวกที ่1 
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หมวดท่ี 5.  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน 

 เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่7 หรอื
ระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม ่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

 อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาโดย 
2.1 เทยีบเคยีงผลการเรยีนของนักศกึษาทีเ่รยีนในรายวชิา ซึ่งอาจเป็น ต่างชัน้ปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณีเพื่อ

น ามาใชใ้นการปรบัปรุงรายวชิา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวชิาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้ อหา

ใกลเ้คยีงกนั เพื่อไม่ให้เกดิความซ ้าซอ้น หรอืใหเ้กดิความสมัพนัธแ์ละต่อเนื่อง แลว้แต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดย
เทยีบเคยีงกบัรายวชิาของสถาบนัอื่น หรอืเทยีบเคยีงกบัต าราหรอืบทความทางวชิาการหรอืผลการวจิยั เพื่อใหเ้กดิ
การพฒันาเนื้อหาใหท้นัสมยัและมมีาตรฐานทางวชิาการ 

2.3 ทบทวนและวเิคราะหจ์ากผลงานการท าวทิยานิพนธข์องนกัศกึษา 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่9 ขอ้ 
54.2 หรอืระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 

 
หมวดท่ี 6.  การพฒันาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม ่
1.1 การให้เขา้รบัการอบรมตามหลกัสูตร “การพฒันาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์ให้

อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวทิยาลยั บทบาทหน้าทีข่องอาจารยม์หาวทิยาลยัและจรรยาบรรณคร ูและใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหม้อีาจารยพ์ีเ่ลีย้งท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าและเป็นทีป่รกึษาในดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
1.3 การชีแ้จงและแนะน าหลกัสตูร รายวชิาในหลกัสตูร 
1.4 การมอบหมายใหอ้าจารยใ์หม่ศกึษาคน้ควา้ จดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอน ในหวัขอ้หนึ่งหรอืหลาย

หวัข้อที่อาจารย์ใหม่มคีวามรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ ยง หรือประธาน
หลกัสตูร 

1.5 การก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสตูร 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะให้แก่อาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
 (1) ก าหนดใหอ้าจารยต์้องเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการ

ประเมนิผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั ซึ่งมหาวิทยาลยัมีการเปิด
หลกัสตูรอบรมเพื่อพฒันาอาจารย์ในหวัขอ้ต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การผลติผลงาน
ทางวชิาการ เป็นประจ าทุกปี 

 (2) การจดัใหม้กีารสอนแบบเป็นทมี ซึง่จะสง่เสรมิโอกาสใหอ้าจารยไ์ดม้ปีระสบการณ์การสอนร่วมกบัคนอื่น
รวมถงึการมโีอกาสไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูป้ระสานงาน และผูร้่วมทมีการสอน 

 (3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ด้านการจดัการเรียนการสอน
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ระหว่างอาจารย์ในหลกัสูตร หรอืท าวิจยัการเรยีนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มกีาร
จดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาเดยีวกนัของหลาย ๆ สถาบนั 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชพีดา้นอื่นๆ  
 (1) การสง่เสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีทีจ่ดัทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 (2) การส่งเสรมิใหอ้าจารยผ์ลติผลงานทางวชิาการในรูปแบบต่าง ๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุม

วชิาการในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี อย่างน้อยใหม้ผีลงานการเขยีนหรอืการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
 

หมวดท่ี 7.  การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

 การจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ก าหนดใหทุ้กหลกัสตูรมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ซึ่ง
ตอ้งท าหน้าทีด่งันี้  

1.1 พฒันาและปรบัปรุงเนื้อหาหลกัสตูรและรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ 
1.2 จดัหาและก าหนดอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาในหลกัสตูร ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและคุณสมบตัติรงตามรายวชิา

ทีส่อน 
1.3 จดัตารางการเรยีนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏบิตั ิตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร 
1.4 ควบคุม ก ากบั ติดตาม และประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยใ์ห้มคีุณภาพและเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรและรายวชิา 
1.5 การก าหนดอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์หรอืการศกึษาอสิระทีม่คีวามรูค้วามสามารถตามหวัขอ้ทีน่ักศกึษา

สนใจ และก ากบัตดิตามใหก้ารท าวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 สง่เสรมิและจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพของอาจารยด์ว้ยวธิกีารต่าง ๆเช่น การจดัประชุมวชิาการ 

การสง่เสรมิการผลติผลงานทางวชิาการ 
1.7 สง่เสรมิและจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพบณัฑติตามเป้าหมายคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูร 
1.8 ติดตามผลหลกัสูตร โดยศกึษาจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เช่น ผู้ใช้บณัฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศกึษา

ปจัจุบนั 
2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จดัท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรจาก

คณะวทิยาศาสตร ์โดยมกีารจดัแบ่งค่าใชจ้่ายดงันี้ ค่าวสัดุต าราและสือ่การเรยีนการสอน ค่าครุภณัฑ ์ค่าใชจ้่ายในการ
พฒันาอาจารย ์ค่าใชจ้่ายในการพฒันานกัศกึษา ฯลฯ 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 2.2.1 ทรพัยากรการเรยีนการสอนในส านักวทิยบรกิาร ซึง่มเีนื้อหาเฉพาะและทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นสาขาวชิา

ชวีวทิยาดงันี้ 
(1) หนงัสอื 

ภาษาไทย  จ านวน   399 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จ านวน   576 รายการ 

(2) วารสาร 
ภาษาไทย  จ านวน   33 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จ านวน   27 รายการ 

(3) ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Books, e-Journals, etc.)  
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(3.1) ฐานขอ้มลู e-Books ไดแ้ก่ 
1. eBook ภาษาไทย สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี จ านวน 96 รายการ 
2. Knovel online ภาษาต่างประเทศ   จ านวน 700 รายการ 
3. Netlibrary Ebooks    จ านวน 8561 รายการ 
4. SpringerLink Ebooks    จ านวน 1325 รายการ 

(3.2) ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text Database) คอืฐานขอ้มูลทีใ่หร้ายละเอยีดเอกสาร
ฉบบัเตม็วารสาร ไดแ้ก่ 

1. Science/AAAS 
2. Proquest 
3. Blackwell Journals 
4. Wilson Omnifile 
5. Annual Reviews 
6. Nature Online 
7. ACM Digital Library 
8. ACS Publications 
9. Springer Link 
10. Cambridge Journals Online 
11. H.W. Wilson 
12. Science Direct 

(3.3) ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ (E-Thesis) คอืฐานขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมวทิยานิพนธ ์การค้นคว้า
อสิระของมหาวทิยาลยัภายในประเทศไทย และมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

1. Thai Digital Collection 
2. Thai Theses Online by TIAC 
3. CHE PDF Dissertation full text 

(3.4) ฐานขอ้มูลอา้งองิ (Reference Database) คอืฐานขอ้มูลบรรณานุกรมและสาระสงัเขปของ
บทความวารสาร งานวจิยั รายงานการประชุม สทิธบิตัรและมาตรฐานดา้นการเกษตร และชวีวทิยา 

1. ฐานขอ้มลู CD-ROM online ไดแ้ก ่CAB ABSTRACT 
2. SciFinder Scholar 
3. Scopus 
4. Journal Citation Reports 
5. ISI Web of Science 
6. AGRICOLA (Agricultural Online Access) 
7. PubMed 

 2.2.2 ทรพัยากรการเรยีนการสอนในหอ้งสมุดคณะ 
  - 
 2.2.3 ทรพัยากรการเรยีนการสอนในภาควชิา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

 
2.2.3.1 สถานที ่

1. สถานทีท่ีม่อียู่แลว้ 
อาคารวทิยาศาสตร ์03 (วท. 03) และอาคารวทิยาศาสตร ์08 (วท. 08) ซึง่ วท. 03 ใช ้  

เป็นส านกังานภาควชิาชวีวทิยา ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ดงันี้ 
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1.1  หอ้งท างานของหวัหน้าภาควชิา คณาจารย ์และหอ้งประชมุ-สมัมนา 
หอ้งหวัหน้าภาควชิาฯ 1 หอ้ง 
หอ้งสารบรรณภาควชิาฯ 1 หอ้ง 
หอ้งพกัอาจารย ์ 18 หอ้ง 
หอ้งประชมุ-สมัมนา ความจุ 50 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง 
หอ้งประชมุ-สมัมนา ความจุ 60 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง 

1.2  หอ้งเรยีนบรรยาย 
หอ้งเรยีนความจ ุ 20 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง 
หอ้งเรยีนความจ ุ 40 ทีน่ัง่ 2 หอ้ง 
หอ้งเรยีนความจ ุ 50 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง 
หอ้งเรยีนความจ ุ 70 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง 
หอ้งเรยีนความจ ุ 450 ทีน่ัง่  1 หอ้ง 

1.3  หอ้งเรยีนปฏบิตักิาร 
หอ้งเรยีนปฏบิตักิารความจ ุ50 ทีน่ัง่ 2 หอ้ง 
หอ้งเรยีนปฏบิตักิารความจ ุ60 ทีน่ัง่ 4 หอ้ง 
หอ้งเรยีนปฏบิตักิารความจ ุ120 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง 

 1.4  หอ้งปฏบิตักิารกลาง หอ้งวจิยัเฉพาะทาง 
หอ้งปฏบิตักิารกลาง 4 หอ้ง 
หอ้งปฏบิตักิารกายวภิาคศาสตรข์องพชื 1 หอ้ง 
หอ้งปฏบิตักิารอนุกรมวธิานของพชื 1 หอ้ง 
หอ้งปฏบิตักิารเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่พชื 3 หอ้ง 
หอ้งปฏบิตักิารละอองเรณูของพชื 1 หอ้ง 
หอ้งปฏบิตักิารสรรีวทิยาของพชื 1 หอ้ง 
หอ้งปฏบิตักิารแมลงน ้า 1 หอ้ง 
หอ้งปฏบิตักิารทางโรคปลา 1 หอ้ง 
หอ้งกลอ้งจุลทรรศน์ 1 หอ้ง 

1.5  หอ้งเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หอ้งไมโครคอมพวิเตอร ์ 1 หอ้ง 

 1.6  หอ้งพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งอ่านหนงัสอื 
หอ้งพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์ 3 หอ้ง 
หอ้งอ่านหนงัสอื 1 หอ้ง 

 1.7  หอ้งพกันกัศกึษา 
หอ้งพกันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 1 หอ้ง 
หอ้งพกันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 1 หอ้ง 

2.  สถานทีท่ีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
หอ้งปฏบิตักิารวจิยัขัน้สงู 2 หอ้ง 
หอ้งพกันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 2 หอ้ง 

 2.2.3.2 อุปกรณ์การสอน 
1. อปุกรณ์การสอนท่ีมีอยู่แลว้ 

เครือ่งมือท่ีใช้ในงานทัว่ไป 
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  เครื่องชัง่สารเคม ี4 ต าแหน่ง 
  เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย 
  เครื่องตรวจวดัและหาปรมิาณสารโดยการเทยีบส ี 
                   (UV visible spectrophotometer) 
  เครื่องฟลอูอโรมเิตอร ์(fluorometer) 
  Refrigerated incubator shaker 
  หมอ้น่ึงฆา่เชือ้ (autoclave) 
  ตูบ้่มแหง้ (hot air oven) 

  ตูแ้ชแ่ขง็แบบตัง้ มอีุณหภมูติ ่า -70 องศาเซลเซยีส 
  เครื่องป ัน่เหวีย่งสารดว้ยความเรว็รอบสงู 
  เครื่องกลัน่น ้า 
  เครื่องกรองน ้าระบบรเีวอรส์ ออสโมซสิ (reverse osmosis) 
  เครื่องกรองออิอนออกจากน ้า (deionized water) 
  เครื่องอดัขยายภาพขาวด า 
  ตูด้ดูควนัพษิ 
เครือ่งมือท่ีใช้ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกบ็ตวัอย่างของส่ิงมีชีวิต 
  ชุดวเิคราะหล์ะอองเรณู 
  ชุดวเิคราะหส์ตัวห์น้าดนิ 
  ชุดวเิคราะหค์ุณภาพน ้า 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการเพาะเลีย้งเซลลแ์ละส่ิงมีชีวิต 
  ตูเ้ลีย้งแพลงกต์อน 
  ชุดเพาะเลีย้งสาหร่าย 
  ชุดเตรยีมอาหารเลีย้งเซลลส์ตัว ์
  ตูบ้่มเซลลด์ว้ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
  Bioharzard cabinet 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการเตรียมเซลลแ์ละเน้ือเยื่อและกล้องจลุทรรศน์ชนิดท่ีมีก าลงัขยาย

วตัถสุูง 
  Tissue embedding center 
  Cryostat microtome 
  เครื่องเตรยีมชิน้เนื้อเยื่ออตัโนมตั ิ
  ชุดท าสไลดถ์าวรเน้ือเยื่อพชื 
  ชุดท าสไลดถ์าวรเน้ือเยื่อสตัว ์
  ชุดประกอบกลอ้งจุลทรรศน์เรอืงแสง 
  กลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบสอ่งกราด 
  Interference Normaski 
  กลอ้งจุลทรรศน์แบบแทรกสอด (Interference microscope) 
  กลอ้งจุลทรรศน์แบบผกผนั (Inverted microscope) 
เครือ่งมือท่ีใช้ในงานสรีรวิทยา 

เครื่องวดัความดนัออสโมซสิ 
  เครื่องวดัและบนัทกึดา้นสรรีวทิยาของสตัว ์
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  เครื่องวดัอตัราการสงัเคราะหด์ว้ยแสง 
  ชุดวดัคลอโรฟิลลฟ์ลอูอเรสเซนส ์
  เครื่องวดัศกัยข์องน ้าในตวัอย่างพชื 
เครือ่งมือในงานศึกษาโครโมโซม 
  ชุดศกึษาเซลลพ์นัธุศาสตร ์
  ชุดวเิคราะหค์ารโีอไทป์ 
เครือ่งมือท่ีใช้ในงานชีวโมเลกลุ 
  เครื่อง PCR 
  Hybridization oven 
  Sequencing gel apparatus 
  Gene gun (Biolistic pds -1000/He) 
  ชุดแยกโปรตนีในสองทศิทาง 
  ชุดตรวจสอบโปรตนีดว้ยเทคนคิ western blot 
  เครื่องแยกโปรตนีใหบ้รสิทุธิ ์AKTA 
  ชุดอุปกรณ์อเิลก็โทรโฟเรซสิ 
  ชุด Gel documentation system 

2. อปุกรณ์การสอนท่ีต้องการเพ่ิมเติม 
  เครื่อง PCR 
  ชุด Gel documentation system พรอ้ม Image Gel Analysis Software 
  เครื่องป ัน่เหวีย่งความเรว็สงู Ultracentrifugation 

ตูแ้ชแ่ขง็แบบตัง้ มอีุณหภมูติ ่า -70 องศาเซลเซยีส 
ชุดอุปกรณ์อเิลก็โทรโฟเรซสิ 
เครื่องอ่านปฏกิริยิาบนไมโครเพลท microplate reader 
เครื่องวดัความจุปอด (Spirometer) 
ออสโมมเิตอร ์(Osmometer) 

 
2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอแนะให้ส านักวทิยบริการจดัซื้อหนังสอืและวารสารเกี่ยวกบั
สาขาวชิาชวีวทิยาประจ าทุกปี 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
ส านกัวทิยบรกิารมเีอกสาร ต ารา หนงัสอื วารสารทางดา้นชวีวทิยาอย่างเพยีงพอและจดัหาเพิม่เตมิทุกปี  
คณะวทิยาศาสตรจ์ดัสรรงบประมาณส าหรบัครุภณัฑท์ี่มเีทคโนโลยทีนัสมยั เพื่อใหบ้รกิารแก่นักศกึษาและ

บุคลากรของคณะวทิยาศาสตรท์ัง้ในดา้นการเรยีนการสอนและการวจิยั  
 

3. การบริหารคณาจารย ์
3.1 การรบัอาจารยใ์หม ่

การคดัเลอืกและรบัอาจารยใ์หม่ เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารงานบุคคล  

3.2 การมีส่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยท์ุกคนในหลกัสตูร มสี่วนร่วมในการก าหนดแผนการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา 
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การทบทวนเนื้อหารายวชิา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นกัศกึษา การวดัและประเมนิผล ฯลฯ ดงันี้ 

3.2.1 จดัใหม้รีะบบประเมนิผลโดยอาจารย ์และนักศกึษา และด าเนินการประเมนิผลในทุกรายวชิาทุกภาค
การศกึษา  

3.2.2 จดัสมัมนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนเมื่อสิน้สดุปีการศกึษาทุกปี 
3.2.3 ทมีบรหิารหลกัสตูรเสนอขอ้มลูการทบทวนหลกัสตูรต่อคณะกรรมการประจ าภาควชิาฯ เพื่อจดัท าร่าง

การปรบัปรุงหลกัสตูร 
3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 

หลกัสตูรมกีารเชญิอาจารยพ์เิศษและผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น จากสถาบนัการศกึษาอื่น 
ภาคเอกชน หน่วยงานของรฐั ฯลฯ มาสอน เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาร่วมหรอืกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์หรอืการศกึษา
อสิระของนักศกึษา เพื่อให้นักศกึษาไดม้คีวามรู้จากผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคุณวุฒ ิทีแ่ตกต่างหลากหลาย และได้รบัการ
ฝึกฝนทกัษะ จากผูม้ปีระสบการณ์ตรง ฯลฯ เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูท้างดา้นชวีวทิยาอย่างลกึซึง้  
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 การก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการบรหิารงานบุคคล และส าหรบัหลกัสูตรนี้ มคีวามจ าเป็นต้องมบีุคลากรสายสนับสนุนท าหน้าที ่เช่น พนักงาน
วทิยาศาสตร ์ครูประจ าห้องปฏบิตัิการ ฯลฯ ที่มคีุณสมบตัเิฉพาะคอืมคีวามรู้ความสามารถในงานวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม สามารถวเิคราะหเ์คมภีณัฑ์ในตวัอย่างผลติภณัฑอ์าหาร สารอนิทรยี ์สารอนินทรยีเ์ป็นต้น 
เพื่อหาองคป์ระกอบหรอืคุณสมบตัิทางวทิยาศาสตร ์รวบรวมขอ้มูล และจดัท ารายงานผลการวเิคราะห ์การทดสอบ 
ช่วยสอนและใหค้ าแนะน าการปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรูเ้พื่อการปฏิบติังาน 
การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนของหลกัสตูรนี้ด าเนินการโดย การใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การทศันะศกึษา 

ท าวจิยัร่วมกบัอาจารย ์การผลติผลงานทางวชิาการ เช่น ท าหนงัสอืคู่มอืหอ้งปฏบิตักิาร คู่มอืการปฏบิตังิาน ฯลฯ 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน เพื่อท าหน้าที่

ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการเรยีนโดยอาจารยห์นึ่งคนต่อนกัศกึษา 5 คน และอาจารยต์้องก าหนดชัว่โมงใหค้ าปรกึษา
แก่นกัศกึษา อย่างน้อยสปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมงท าการ และการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ 
ตามเกณฑม์าตรฐานและระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

5.2 การอทุธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษส าหรับ

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (เอกสารแนบทา้ยที ่7)  
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 

 การศกึษาความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ด าเนินการดงันี้ 
6.1 การส ารวจความตอ้งการของตลาดงานและผูใ้ชบ้ณัฑติ ก่อนการปรบัปรุงหลกัสตูรทุกรอบ 5 ปี 
6.2 การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ทุกรอบการผลติบณัฑติตามหลกัสตูร 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานของหลกัสตูร เป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิเพื่อ

การประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอน และเกณฑก์ารประเมนิประจ าปี12 ชีว้ดัตามที ่สกอ.ก าหนด และ
เป็นไปตามระบบประเมนิผลการจดัการหลกัสตูร มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่ด าเนินการทุกสิน้ปีการศกึษา ผ่านระบบ
ออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 27 ตวัชีว้ดั 
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หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมนิกลยุทธก์ารสอน 
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา /สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 

ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ หรอืเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลีย่นโดยสนทนากบันกัศกึษา เพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรยีนการสอนในช่วงของการเรยีนแต่

ละรายวชิา 
(3) การประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา เปรยีบเทยีบพฒันาการหรอืความเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้จากการใชก้ลยุทธก์ารสอนทีแ่ตกต่างกนั 
(4) การท าวจิยัในชัน้เรียน เพื่อประเมนิภาพรวมของการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาหรอืกลุ่ม

รายวชิา 
1.2 การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

(1) การประเมนิประสทิธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศกึษา ทุกสิน้ภาคการศกึษา ตามระบบของ
มหาวทิยาลยั 

(2) การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยหวัหน้าภาควชิา หรอืประธานหลกัสตูร หรอืเพื่อนร่วมงาน ตาม
ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของอาจารย/์พนกังานสายผูส้อน 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมนิหลกัสูตรโดยนักศกึษาปจัจุบนัและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรบัปรุงการจดัการ
แผนการเรยีน การจดัการเรยีนการสอน และเน้ือหารายวชิาทีอ่าจซ ้าซอ้น ไม่ทนัสมยั ยาก/ง่าย เป็นตน้ 

2.2 การประเมนิหลกัสตูรโดยศษิยเ์ก่า เพื่อตดิตามผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ ไดร้บัจากการศกึษาใน
หลกัสตูรไปใชใ้นการท างาน 

2.3 การประเมนิผลโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อส ารวจความพงึพอใจและความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ณัฑติ
เกีย่วกบัคุณภาพของบณัฑติทีจ่บจากหลกัสตูรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

การประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรเป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานของหลกัสตูร เป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิเพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอน และเกณฑก์ารประเมนิ
ประจ าปี 12 ชีว้ดัตามที ่สกอ.ก าหนด และเป็นไปตามระบบประเมนิผลการจดัการหลกัสตูร มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่
ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซี่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 
องคป์ระกอบ 27 ตวัชีว้ดั และ/หรอื องคก์รวชิาชพี (ถา้ม)ี (ตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรนี้ หมวดที ่7 ขอ้ 7) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

4.1 อาจารย์ประจ าวชิา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสทิธภิาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรอืเพื่อนร่วมงาน แลว้แต่กรณี มาปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีต่น
รบัผดิชอบ 

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรน าผลประเมนิตามระบบการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ซึง่ด าเนินการ
ทุกสิ้นปีการศกึษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรบัปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรบัปี
การศกึษาถดัไป 

4.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร น าผลการประเมนิภาพรวมของหลกัสตูรโดยนักศกึษาปจัจุบนัและอาจารย ์
โดยศษิยเ์ก่า และโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อทบทวนและพจิารณาในการน าไปแกไ้ขปรบัปรุงหลกัสตูร ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

http://pe.kku.ac.th/
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ภาคผนวก 1 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ส าหรบัหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
  ความรบัผิดชอบหลกั    ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห ์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. หมวดวิชาบงัคบั (Required Courses)                
แผน ก แบบ ก 1                                         ไม่นบัหน่วยกติ                

311 891  สมัมนาทางชวีวทิยา                

แผน ก แบบ ก 2                                             5 หน่วยกติ                

311 891  สมัมนาทางชวีวทิยา                

311 893  วธิวีจิยัทางชวีวทิยา                

311 894  ปญัหาพเิศษทางชวีวทิยา                

2. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)                

แผน ก แบบ ก 2                                             15 หน่วยกติ                

311 701  ชวีวทิยาระดบัเซลลข์ ัน้สงู                

311 702  ชวีสารสนเทศศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ                

311 703  เทคโนโลยชีวีภาพและการประยุกต ์                

311 705  อเิลก็ตรอนจุลทรรศนศาสตรส์ าหรบัชวีวทิยา                

311 706  การจ าแนกสิง่มชีวีติอย่างเป็นระบบ                

311 707  ชวีวทิยาประชากรขัน้สงู                

311 708  ปฎบิตักิารชวีวทิยาระดบัเซลลข์ ัน้สงู                

311 709  การใชร้งัสทีางชวีวทิยา                

311 710  การเตบิโตและการเจรญิของพชื                
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รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห ์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

311 711  เมแทบอลซิมึของพชื                

311 713  วทิยาสาหร่าย                

311 714  พฤกษศาสตรภ์มูศิาสตร ์                

311 715  การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อและเซลลข์องพชื                

311 717  วทิยาเฟิรน์                

311 718  อนุกรมวธิานของถัว่                 

311 719  อนุกรมวธิานของหญา้และกก                 

311 720  ระเบยีบวธิแีผนใหม่ในอนุกรมวธิานพชื                 

311 721  กายวภิาคศาสตรข์องเน้ือไม ้                

311 722  วทิยาเอม็บรโิอของพชื                 

311 724  การเพาะเลีย้งโพรโทพลาสตข์องพชื                 

311 725  เทคโนโลยกีารสง่ถ่ายยนีในพชืชัน้สงู                 

311 726  เรณูวทิยา                

311 727  การแปรผนัและววิฒันาการของพชื                 

311 728  ชวีวทิยาระดบัโมเลกลุของพชื                 

311 729  เทคนิคทางชวีวทิยาระดบัโมเลกุลของพชื                 

311 730  ไบรโอโลย ี                

311 732  กายวภิาคศาสตรส์ าหรบัอนุกรมวธิานของพชื                 

311 735  ธาตุอาหารพชื                 

311 736  สรรีวทิยาของพชืหลงัเกบ็เกีย่ว                

311 737  อนุกรมวธิานระดบัโมเลกุลของพชื                 
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รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห ์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

311 738  วทิยาสาหร่ายประยุกต ์                

311 752  พนัธุศาสตรร์ะดบัโมเลกุล                

311 755  พนัธุศาสตรภ์มูคิุม้กนั                 

311 756  การจดัการและการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ                 

311 757  พนัธุศาสตรว์เิคราะห ์                

311 758  พนัธุศาสตรป์ระชากรและววิฒันาการของมนุษย ์                

311 770  พษิวทิยาทางน ้า                 

311 771  โพรโทซวัวทิยา                

311 773  ต่อมไรท้่อเชงิเปรยีบเทยีบ                 

311 775  โลหติวทิยา                

311 777  สรรีวทิยาการสบืพนัธุ ์                

311 778  เคมจีุลกายวภิาคศาสตร ์                

311 779  ชวีวทิยาน ้าจดื                

311 780  แมลงน ้า                 

311 781  แพลงกต์อนสตัวน์ ้าจดื                 

311 782  ไมโครเทคนิคทางสตัว ์                

311 783  ภูมศิาสตรข์องสตัว ์                

311 784  ชวีวทิยาของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก                 
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รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห ์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

311 787  ชวีวทิยาของมอลลสัก ์                

311 788  ชวีวทิยาของครสัเตเชยีน                

311 789  สงัขวทิยาน ้าจดืและน ้ากร่อย                 

311 871  ชวีวทิยาของสตัวเ์ลือ้ยคลาน                

311 872  ปกัษวีทิยา                

311 873  วทิยาสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม                

311 874  ชวีวทิยาของปลา                

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์                                 16-36 หน่วยกิต                

311 898  วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 1   36 หน่วยกติ                

311 899  วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2   16 หน่วยกติ                
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ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดงัน้ี 
1.  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

    1.1 สามารถจดัการปญัหาในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพี และเป็นผูน้ าหรอืมสี่วนรเิริม่ใหม้กีารทบทวนและวนิิจฉัยปญัหาทางจรรยาบรรณวชิาการได้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

    1.2 มภีาวะผูน้ าในการส่งเสรมิใหม้กีารประพฤตตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ มข. ไดแ้ก่ การมวีนิัย ซื่อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เขา้ใจใน
ความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมและสงัคม มจีติสาธารณะ มคีวามรกัและภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ สถาบนั และประเทศชาติ 

 

2.  ด้านความรู ้
    2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในหลกัการและทฤษฎสี าคญัในสาขาวชิาชีววทิยา และสามารถน ามาประยุกต์ในการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการหรอืการปฏบิตังิานใน

วชิาชพี 
    2.2 สามารถท าการวจิยัหรอืปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีไดอ้ย่างลกึซึง้ โดยการพฒันาความรูใ้หม่ๆ หรอืการประยุกตว์ธิปีฏบิตังิานใหม่ ๆได ้
    2.3 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาความรูใ้หม่ในการปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีในปจัจุบนั

และการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
    2.4 ตระหนกัในธรรมเนียมปฏบิตั ิกฏระเบยีบ ขอ้บงัคบัในสาขาวชิาชวีวทิยา ทีเ่ปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
    2.5  มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในสาขาวชิาชวีวทิยา 
 

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถสงัเคราะหแ์ละประเมนิผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการในสาขาวชิา และพฒันาความรูห้รอืแนวความคดิใหม่ ๆ โดยบูรณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่าง

สรา้งสรรค ์
    3.2 สามารถด าเนินโครงการศกึษาทีส่ าคญัหรอืโครงการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง และหาขอ้สรุปทีส่มบูรณ์เพื่อขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางปฏิบตัใินสาขาวชิาได้

อย่างมนียัส าคญั 
 

4.  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
    4.1 มภีาวะผูน้ า รบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในการจดัการขอ้โต้แยง้หรอืปญัหาทางวชิาการไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 

เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพการท างานของกลุ่ม 
    4.2  มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างานระดบัสงูได้ 
    4.3  สามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ าและผูต้ามได้ 
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5.  ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 มคีวามสามารถในการใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หรอืคณิตศาสตร์ หรอืกระบวนการวจิยั ในการคดิวเิคราะห์ หรอืแกป้ญัหาการปฏบิตัิงาน หรอืปญัหาทาง

วชิาการทีส่ลบัซบัซอ้นได ้
    5.2 มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการสือ่สาร การแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง และการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อประโยชน์ในการเรยีนรูข้องผูอ้ื่นได ้
    5.3  มคีวามสามารถสือ่สารทัง้การพดูและการเขยีน และรูจ้กัเลอืกรปูแบบของการน าเสนอทีเ่หมาะสมส าหรบัเรื่องและผูฟ้งัทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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ภาคผนวก 2 

ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 
1.  นางณัฐปภสัร ์ ตนัติสุวิชวงษ์ 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

1.2  ประวติัการศึกษา 
ระดบั ช่ือปริญญา 

(สาขาวิชา) 
ช่ือสถาบนั ปีท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) 
ปรญิญาโท วท.ม.(พนัธุศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) 
ปรญิญาเอก Ph.D.  

(Molecular Biology) 
University of Manchester, UK. พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) 

1.3  ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1  ต ารา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

- 
1.3.2  ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพ ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554) 

ปิยรตัน์  พลยะเรศ, เทวญั  เริม่สงูเนิน, งามนิจ  อาจอนิทร,์ วชิยั  ณีรตันพนัธุ,์ ชุตพิงศ ์ อรรคแสง และ นภาภรณ์ 
ตนัตสิวุชิวงษ์. 2552. การวเิคราะหล์ าดบันิวคลโีอไทด ์EST ของออ้ยดว้ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการจดัคลสัเตอร์
คุณภาพสงูและการคน้หา SSR. Thai Journal of Genetics 2(2): 131-144.  

นภาภรณ์  ตนัตสิวุชิวงษ์, ปิยรตัน์  พลยะเรศ, ดวงรตัน์  จรยิาจริวฒันา, ธนิษ  ชวลติ, เทวญั  เริม่สงูเนิน, ทกัษิณา  
ศนัสยะวชิยั และชุติพงศ์  อรรคแสง. 2552. การประเมนิและการพสิูจน์เครื่องหมาย SSR ที่ระบุด้วย
ซอฟทแ์วร ์ใน: การประชุมพนัธศุาสตรแ์ห่งชาติ ครัง้ท่ี 16. หน้า 27-31. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ศนูยร์งัสติ), ปทุมธานี.  

ปิยรตัน์ พลยะเรศ และ นภาภรณ์ ตนัตสิวุชิวงษ์. การตรวจสอบคุณภาพและความซ ้าซอ้นของล าดบันิวคลโีอไทดใ์น 
ESTs ทีไ่ดจ้ากล าออ้ยทีเ่จรญิเตบิโตเตม็ที.่ ใน: การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี 2. หน้า 161-171. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, กรุงเทพมหานคร.  

ศุภโชค สอนศลิพงศ,์ งามนิจ อาจอนิทร ์และนภาภรณ์ ตนัตสิวุชิวงษ์ ระบบการสบืคน้ขอ้มลูและการบรูณาการขอ้มลู 
Expressed Sequence Tags (ESTs) ของออ้ย ดว้ยวธิเีวบ็เซอรว์สิแบบสือ่ความหมาย (The Discovery and 
Integration System of Sugarcane Expressed Sequence Tags (ESTs) Using Semantic Web 
Services). The 13th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC2009) 5-6 
พฤศจิกายน 2552. หน้า 519-525.โรงแรมมณเฑยีร รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพมหานคร.  

Akkasaeng, C., Tantisuwichwong, N., Chairam, I., Prakrongrak, N., Jogloy, S. and Patanothai, A. 2007. 
Isolation and identification of peanut leaf proteins regulated by water stress. Pakistan Journal of 
Biological Sciences 10(10): 1611-1617. 

Rattanamalee, C., Jariyajirawattana,D., Tantisuwichwong, N., Akkasaeng, C., Jogloy, S. and Patanothai, 
A. 2007. Identification of polymorphic EST-derived SSR markers in peanut (Arachis hypogaea L.). 
Three peanut cloned sequences, accession number BV725430-725432, were submitted into 
dbSTS/GenBank.  
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Boontang, S., Girdthai, T., Jogloy, S., Akkasaeng, C., Vorasoot, N., Patanothai, A. and Tantisuwichwong, 
N. 2010. Responses of released cultivars of peanut to terminal drought for traits related to drought 
tolerance. Asian Journal of Plant Sciences. 9 (7): 423-431. 

Boontang, S., Songsri, P., Jogloy, S., Akkasaeng, C., Vorasoot, N., Tantisuwichwong, N., and Patanothai, 
A. 2010. Evaluation of peanut cultivars commonly grown in Thailand under water limited conditions.  
Asian Journal of Plant Sciences 9(6): 320-328. 

Jariyajirawattana,D., Ponyared,P., Akkasang,C., Roytrakul,S., Sansayawichai,T., Ponragdee,W.,              
Tantisuwichwong, N. 2010 Characterization and Validation of Molecular Markers Developed from 
Expressed Genes of Sugarcane. Thirty-nine sugarcane cloned sequences, accession number 
GF110771-GF110809, were submitted into dbSTS/GenBank in October 2010 and the sequence 
were released to public in October 2013. 

Ngamhui, N., Akkasaeng, C., Tantisuwichwong, N., Roytrakul, S. and Zhu, Y.J.  2011.  Analysis of protein 
expression in sugarcane leaves in response to water-deficit stress using 2-dimensional gel 
electrophoresis. Proceedings of the 17thNational Genetics Conference: Translational Genetic 
Research for Application. p 99-102. Imperial Mae Ping, Chaing Mai, Thailand. 

1.3.3  บทความทางวิชาการ 
- 

1.3.4  การน าเสนอผลงาน 
1.3.4.1  การน าเสนอแบบปากเปล่า 

ปิยรตัน์ พลยะเรศ ดวงรตัน์ จรยิาจริวฒันา ชุตพิงศ ์อรรคแสง และ นภาภรณ์ ตนัตสิุวชิวงษ์ (2551ก) Data mining 
of Expressed sequence tags (ESTs) for development of SSR markers in sugarcane การประชุม
วชิาการพฤกษศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ที ่2. ระหว่างวนัที่ 26-28 มนีาคม 2551 ณ. ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

ปิยรตัน์ พลยะเรศ ศุภโชค สอนศลิพงศ ์งามนิจ อาจอนิทร ์เทวญั เริม่สงูเนิน ชุตพิงศ ์อรรคแสง และ นภาภรณ์ ตนัติ
สุวชิวงษ์ (2551).   Functional annotation of expressed sequence tags derived from mature stalks of 
sugarcane hybrid cultivars การประชุมวชิาการวทิยาศสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วทท.) ครัง้ที ่
34 ระหว่างวนัที ่31 ตุลาคม – 2 พฤศจกิายน 2551 ณ. ศนูยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

Ngamhui, N., Akkasaeng, C., Tantisuwichwong, N., Roytrakul, S., Jogloy, S. and Patanothai, A. 2008 
Identification of proteins regulated by water-deficit-stress in leaves of peanut. ในการประชุมวชิาการ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วทท.) ครัง้ที่ 34 ระหว่างวนัที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจกิายน 
2551 ณ. ศนูยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์จงัหวดักรุงเทพมหานคร หน้าที ่95. 

Ngamhui, N., Tantisuwichwong, N., Roytrakul, S., Jogloy, S., Patanothai, A. and Akkasaeng, C. 2009 
Identification of proteins regulated by water-deficit-stress in leaves of peanut ใน RGJ Seminar 
Series LXIII: Drought Tolerance in Crop Plants วนัที่ 24 สงิหาคม 2552 ณ. คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

Ngamhui, N., Akkasaeng, C., Tantisuwichwong, N., Roytrakul, S., Jogloy, S. and Patanothai, A. 2008 
Expression of proteins in peanut leaves under progressive water stress ใน The 2008 Technical 
Meeting of the Senior Research Scholar Projects in Field Crops ระหว่างวนัที ่21-22 พฤศจกิายน 
2551 ณ. โรงแรมโกลเดน้ บชี ชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ี

1.3.4.2  การน าเสนอแบบโปสเตอร ์
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นภาภรณ์  ตนัตสิุวชิวงษ์, สุกญัญา  ขอพรกลาง, นิภาวรรณ  ลาภบุญเรอืง, ชุติพงศ์  อรรคแสง, สนัน่  จอกลอย 
และอารนัต ์ พฒัโนทยั  “Mining public EST database for SSR discovery in peanut (Arachis hypogaea 
L.)” ใน: การประชุมเชิงวิชาการระดบันานาชาติด้านถัว่ลิสง International peanut conference 2005 
Kasetsart University, Bangkok, Thailand  

Boontang, S., Jogloy, S., Akkasaeng, C., Vorasoot, N., Patanothai, V., Hoisington, D., Varshney, R. and 
Tantisuwichwong, N. 2008. SSR linkage map for specific leaf weight and relative water content in 
peanut” ในการประชุมวชิาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วทท.) ครัง้ที ่34 ระหว่างวนัที ่
31 ตุลาคม - 2 พฤศจกิายน 2551 ณ. ศนูยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์จงัหวดักรุงเทพมหานคร หน้าที ่99. 

 
1.4  ประสบการณ์สอนระดบัอดุมศึกษา 17  ปี 
1.5  ภาระงานสอน 

ระดบัปริญญาตรี 
300 105  Life and Life Cycle Laboratory I 
311 101  Biology I  
311 102  Biology Laboratory I 
311 105  Biological Science 
311 107  General Biology 
311 115  Biology for Agriculture II 
311 244  Principle of Genetics 
311 304  Cell and Molecular Biology 
311 305  Cell and Molecular Biology Laboratory 
311 306  Plant and Animal Cell and Tissue Culture 
311 491  Seminar 
311 494  Research Project 

ระดบัปริญญาโท (หลกัสตูรนี้) 
311 701  Advanced Cell Biology 
311 702  Bioinformatics and Information Technology 
311 708  Advanced Cell Biology Laboratory 
311 728  Plant Molecular Biology 
311 757  Genetic Analysis 
311 891  Seminar in Biology 
311 894  Special Studies in Biology 
311 898  Thesis 
311 899  Thesis  
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2.  นางจนัทรทิ์พย ์ช่วยเงิน 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
2.2  ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา 
(สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบนั ปีท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี วท.บ.(ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) 
ปรญิญาโท วท.ม.(สตัววทิยา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 
ปรญิญาเอก Ph.D. (Zoologie) Muséum National d’Histoire  

Naturelle  France 
พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) 

2.3  ผลงานทางวิชาการ 
2.3.1  ต ารา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

Inthara, C. 2003. Animal Phisiology. Faculty of Science. Khon Kaen University. 222 pp. (Thai language) 
Inthara, C. 2004. Tissue  Organs Systems, Reproductive and Development of Animals. Faculty of 

Science. Khon Kaen University. 71 pp. (Thai language) 
Inthara, C. 2004. Frog Anatomy. Faculty of Science Khon Kaen University.18 pp. 
Inthara, C. 2004. Biological Science Laboratory 7: Title Frog Dissection (CD 30 minutes) 

2.3.2  ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพ ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554) 
Chuaynkern, Y., C. Inthara, P. Duengkae and S. Thong-aree. 2008. On the identity of Rana baramica 

Boettger, 1901 from southern Thailand. Journal of Wildlife in Thailand 15(1): 29-36. 
Inthara, C., Y. Chuaynkern, P. Duengkae and S. Grosjean. 2009. The tadpole of Quasipaa fusciculispina 

(Inger, 1970) from southeastern Thailand, with the description of its buccal anatomy. Alytes. 26(1-
4): 86-96. 

Chuaynkern, Y., N. Salangsingha, S. Makchai, C. Inthara and P. Duengkae. 2009. Fejervarya triora 
(Amphibia, Ranidae): first description of the adult male and recent distribution records. Alytes. 
27(1): 13-24. 

2.3.3 บทความทางวิชาการ 
Chuaynkern, Y., C. Inthara and P. Duengkae. 2007. Natural history notes. Leptobrachium smithi 

antipredator behavior. Herpetological Review. 38(3): 321-322. 
Chuaynkern, Y., C. Inthara and P. Kumtong. 2008. Natural history notes. Kaloula pulchra. Antipredator 

behavior. Herpetological Review. 39(2): 209. 
Chuaynkern, Y., C. Inthara, R. Songchan and P. Duengkae. 2008. Geographical distribution. Tylototriton 

verrucosus. Herpetological Review. 39(3): 361. 
Chuaynkern, Y. and C. Inthara. 2009. Jarujin Nabhitabhata (1950-2008). Alytes. 26(1-4): 176-180. 
 
2.4  ประสบการณ์สอนระดบัอดุมศึกษา 13  ปี 
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2.5  ภาระงานสอน 
ระดบัปริญญาตรี 

311 101  Biology I  
311 102  Biology Laboratory I 
311 104  Biology Laboratory II 
311 104  Biology Laboratory II 
311 105  Biological Science 
311 106  Biological Science Laboratory 
311 108  General Biology Laboratory 
311 112  Biology for Physical Science Laboratory I 
311 114  Biology for Agriculture Laboratory I 
311 115  Biology for Agriculture II 
311 116  Biology for Agriculture Laboratory II 
311 380   Vertebrates 
311 381  Vertebrates Laboratory 
311 386  Animal Behavior  
311 388  Herpetology  

ระดบัปริญญาโท (หลกัสตูรนี้) 
311 783  Zoogeography 
311 784  Biology of Amphibians 
311 871  Biology of Reptile 
311 872  Ornithology 
311 873  Mammalogy 
311 874  Biology of Fish 
311 891  Seminar in Biology 
311 894  Special Studies in Biology 
311 898  Thesis 
311 899  Thesis  
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3.  นายสมพงษ ์ สิทธิพรหม  

3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

3.2  ประวติัการศึกษา 
ระดบั ช่ือปริญญา 

(สาขาวิชา) 
ช่ือสถาบนั ปีท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี วท.บ.(ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) 
ปรญิญาโท วท.ม.(ปรสติวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) 
ปรญิญาเอก Ph.D. (Tropical  

Medicine) 
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) 

3.3  ผลงานทางวิชาการ 
 3.3.1 ต ารา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

สมพงษ ์สทิธพิรหม และอจัฉรา  ธรรมถาวร.  2540.  เทคนิคการเตรียมตวัอยา่งทางชีววิทยา. ภาควชิาชวีวทิยา 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

 3.3.2 ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพ ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554) 
ประยรู อุดมเสยีง, สวุรรณ บวัทวน, ละอองกาญจน์ เหล่าไพบลูย,์ จนิดา จ าเรญิ, วฑิรูย ์ดวงแกว้ และสมพงษ ์สทิธิ

พรหม.  2531.  รายงานโครงการน ารอ่งเรือ่ง ความรู ้ ความเข้าใจระดบัต าบล จงัหวดัอบุลราชธานี 
เก่ียวกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

เทวราช หลา้หา, ปญัญา พงศมตัสยะ, โภชชงค ์หร่องบตุรศร ีและสมพงษ ์สทิธพิรหม.  2535.  ศกึษาการตดิพยาธ ิ
Fasciola gigantica ในหอยคนั (Lymnea snail).  วารสารศนูยค์วบคมุโรคติดต่อ เขต 7 กระทรวง
สาธารณสุข 5(37): 37-34.  

Sithiprom, S., Kurokawa, K., Satarug, S.,  Pairojkul, C., Tsuda, M., Sithithaworn, P., Matsumoto, M., 
Haswell-Eikines, M.R. and Yongvanit, P.  1993.  Levels of nitrate, antibodies and hepatic damage 
in hamsters immunized with Opisthorchis antigens.  The 11th Asia Pacific Cancer Conference, 
November 16-19, Bangkok, Thailand. 

 3.3.3 บทความทางวิชาการ 
            - 

3.4  ประสบการณ์สอนระดบัอดุมศึกษา  22  ปี 
3.5  ภาระงานสอน 

ระดบัปริญญาตรี 
311  104 Biology II Laboratory 
 311  105   Biological Science 
 311  106 Biological Science Laboratory 
 311  107 General Biology 
 311  108 General Biology Laboratory 
 311  300 Techniques in Biology 
 311  301 Techniques in Biology Laboratory 
 311  388 Herpetology 
 311  484 Parasitology 
 311  485 Parasitology Laboratory 
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ระดบัปริญญาโท 
311 701  Advanced Cell Biology 
311 873  Mammalogy 
311 874  Biology of Fish 
311 891  Seminar in Biology 
311 894  Special Studies in Biology 
311 898  Thesis 
311 899  Thesis  
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4.  นางสาวละเอียด นาคกระแสร ์
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ 

พนักงานสายผูส้อน 
4.2  ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา 
(สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบนั ปีท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี       วท. บ (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) 
ปรญิญาเอก        Ph.D. (Biology) มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) 

4.3  ผลงานทางวิชาการ 
 4.3.1  ต ารา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน 
 
 4.3.2  ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพ ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554) 

Nakkrasae, L. I. and Damrongphol P. 2007. A vasa-like gene in the giant freshwater prawn, 
Macrobrachium rosenbergii. Mol Reprod Dev 74(7): 835-842. 

Strasser, M. J., Mackenzie, N. C., Dumstrei, K., Nakkrasae, L. I., Stebler, J. and Raz, E. 2008. Control 
over the morphology and segregation of Zebrafish germ cell granules during embryonic 
development. BMC Dev Biol 8:58. 

Thongon, N., Nakkrasae, L. I., Thongbunchoo, J., Krishnamara, N., and Charoenphandhu, N. 2008. 
Prolactin stimulates transepithelial calcium transport and modulates paracellular permselectivity in 
Caco-2 monolayer: mediation by PKC and ROCK pathways. Am J Physiol Cell Physiol 
294(5):C1158-1168. 

Thongon N., Nakkrasae, L. I., Thongbunchoo J., Krishnamra N., and Charoenphandhu N. 2009 . 
Enhancement of calcium transport in Caco-2 monolayer through PKCzeta-dependent Cav1.3-
mediated transcellular and rectifying paracellular pathways by prolactin. Am J Physiol Cell Physiol 
296(6):C1373-1382. 

Kraidith K., Jantarajit W., Teerapornpuntakit J., Nakkrasae L. I., Krishnamra N. and Charoenphandhu N. 
2009. Direct stimulation of the transcellular and paracellular calcium transport in the rat cecum by 
prolactin. Pfugers Arch. 458(5):993-1005. 

Charoenphandhu N., Nakkrasae L. I., Kraidith K., Teerapornpuntakit J., Thongchote K., Thongon N., 
Krishnamra N. 2009. Two-step stimulation of intestinal Ca2+ absorption during lactation by long-term 
prolactin exposure and suckling-induced prolactin surge. Am J Physiol Endocrinol Metab 
297(3):E609-619. 

Nakkrasae L. I., Thongon N., Thongbunchoo J., Krishnamra N., Charoenphandhu N.. 2009. Transepithelial 
calcium transport in prolactin-exposured intestine-like Caco-2 monolayer after combinatorial 
knockdown of TRPV5, TRPV6 and Ca(v)1.3. J Physiol Sci 60: 67-72. 

4.3.3 บทความทางวิชาการ 
ละเอยีด นาคกระแสร.์ 2554. กลไกการควบคมุไอออนและน ้าในปลาน ้าจืดและน ้าเคม็. วารสารวทิยาศาสตร ์

มข. (in press)  
 
4.4  ประสบการณ์สอนระดบัอดุมศึกษา  2 ปี 
 



มคอ.2 

 

60 

4.5  ภาระงานสอน 
ระดบัปริญญาตรี 

300 104  Life and Life Cycle I 
300 105  Life and Life Cycle Laboratory I 
311 102  Biology Laboratory I 
311 104  Biology Laboratory II 
311 106  Biological Science Laboratory 
311 108  General Biology Laboratory 
311 111  Biology for Physical Science 
311 112  Biology for Physical Science Laboratory 
311 113  Biology for Agriculture 
311 114  Biology for Agriculture I Laboratory 
311 116  Biology for Agriculture II Laboratory 
311 370  Animal Physiology 
311 371  Animal Physiology Laboratory 
311 381  Vertebrates Laboratory 
311 404  Molecular Biology. 
311 491  Seminar 
311 494  Research Project 

ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
311 701  Advanced Cell Biology 
311 708  Advanced Cell Biology Laboratory 
311 755  Immunogenetics 
311 775  Hematology 
311 872  Ornithology 
311 891  Seminar in Biology 
311 894  Special Studies in Biology 
311 898  Thesis 
311 899  Thesis 
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5.  นายวฒันชยั  ล้นทม 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ 

พนักงานสายผูส้อน 
5.2  ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา 
(สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบนั ปีท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี วท.บ.(ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) 
ปรญิญาเอก ปร.ด.(ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) 

5.3  ผลงานทางวิชาการ 
 5.3.1  ต ารา หนังสือ หรอื เอกสารประกอบการสอน 

- 
 5.3.2  ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพ ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554) 

Lontom, W., Kosittrakun, M. and Lingle, S.E. 2008. Relationship of acid invertase activities to sugar 
content in sugarcane internodes during ripening and after harvest.  Thai Journal of Agricultural 
Science 41: 143-151. 

Lontom, W., Kosittrakun, M., Weerathaworn, P., Wangsomnuk, P. and Zhu, Y.J.  2009.  Impact of storage 
temperature and duration on sucrose catabolism in harvested sugarcane stalks.  Sugar  Tech 
11: 146-153. 

 5.3.3  บทความทางวิชาการ 
- 

5.3.4  การน าเสนอผลงาน 
5.3.4.1  การน าเสนอแบบปากเปล่า 

Lontom, W., Kosittrakun, M., Weerathaworn, P., Wangsomnuk, P. and Zhu, Y.J.  2008.  Sucrose 
catabolism in harvested sugarcane stalks: influence of storage temperature and duration. In: 6th 
National Technical Seminar on Postharvest Technology, 14-15 August 2008, Charoen Thani 
Princess Hotel, Khon Kaen, Thailand. 

5.3.4.2  การน าเสนอแบบโปสเตอร ์
Lontom, W., Kosittrakun, M. and Lingle, S.E.  2006.  The activities of acid invertases in HoCP 96-540 and 

L 97-128 sugarcane during ripening and after harvest. In: RGJ-Ph.D. Congress VII, 20-22 April 
2006, Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Chon Buri, Thailand. 

Lontom, W., Kosittrakun, M. and Lingle, S.E.  2006.  The activities of acid invertases in HoCP 96-540 and 
L 97-128 sugarcane during ripening and after harvest. In: ASA-CSSA-SSSA 2006 International 
Meetings, 12-16 November 2006, Indiana Convention Center, Indianapolis, Indiana, U.S.A. 

Lontom, W., Kosittrakun, M., Weerathaworn, P., Wangsomnuk, P. and Zhu, Y.J.  2009.  Quantitative real-
time RT-PCR analysis of SAI gene expression in sugarcane internodes during postharvest storage. 
In: Agricultural Biotechnology  International Conference 2009, 23-25 September  2009, Queen 
Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. 

 
5.4  ประสบการณ์สอนระดบัอดุมศึกษา  1  ปี 
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5.5  ภาระงานสอน 
ระดบัปริญญาตรี 

311 103  Biology II 
311 104  Biology Laboratory II 
311 105  Biological Science 
311 115  Biology for Agriculture II 
311 116  Biology for Agriculture II Laboratory  
311 310  Plant Physiology 
311 311  Plant Physiology Laboratory 
311 404  Molecular Biology 
311 491  Seminar 
311 494  Research Project 

 ระดบัปริญญาโท (หลกัสตูรนี้) 
311 701  Advanced Cell Biology 
311 708  Advanced Cell Biology Laboratory 
311 710  Plant Growth and Development 
311 711  Plant Metabolism 
311 715  Plant Tissue and Cell Culture 
311 725  Gene Transfer Technology in Higher Plants 
311 728  Plant Molecular Biology 
311 729  Techniques in Plant Molecular Biology  
311 891  Seminar in Biology 
311 894  Special Studies in Biology 
311 898  Thesis 
311 899  Thesis 
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ภาคผนวก 3 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
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ภาคผนวก 4 
ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ว่าด้วย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ว่าด้วย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 

----------------------- 
 

เพือ่ใหก้ารศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานวชิาการ มคีุณภาพสงู มปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบั

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา พ .ศ. 2548   และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และโดยมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแก่น ในคราวประชุมครัง้ที ่    5/2548  เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม พ.ศ. 

2548    สภามหาวทิยาลยัจงึวางระเบยีบไวด้งัต่อไปนี้ 

 
หมวดท่ี  1 

บททัว่ไป 

 
ข้อ 1 ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548” 

ข้อ 2 ระเบยีบนี้ใหใ้ชส้ าหรบัหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแก่นทุกหลกัสตูรตัง้แต่ปีการศกึษา 2548 เป็นตน้ไป 

ข้อ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2544บรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่ หรอื
ประกาศอื่นใดของมหาวทิยาลยัหรอืคณะทีข่ดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบยีบนี้ 

 “มหาวทิยาลยั”   หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
 “อธกิารบด”ี   หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 “คณะ”    หมายถงึ คณะ บณัฑติวทิยาลยั หรอื หน่วยงานทีม่หีลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

 “คณบด”ี    หมายถงึ คณบดขีองคณะ บณัฑติวทิยาลยั หรอืหวัหน้า 
    หน่วยงานทีม่ ีหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

 “สาขาวชิา”   หมายถงึ สาขาวชิาของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

 “คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร”  หมายถงึ คณะกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากคณบดเีพือ่ 
    รบัผดิชอบหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

 “ประธานหลกัสตูร”   หมายถงึ ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

 “ส านกับรหิารและพฒันาวชิาการ” หมายถงึ ส านกัทะเบยีนและประมวลผล (ส านกับรหิารและพฒันาวชิาการ)  
ตามประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่3/2548) 

 “บณัฑติวทิยาลยั”   หมายถงึ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั” หมายถงึ คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “นกัศกึษา”        หมายถงึ นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
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ข้อ 5 ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามระเบยีบนี้ และใหม้อี านาจออกหลกัเกณฑ ์ ประกาศ ค าสัง่ หรอืระเบยีบปฏบิตัซิึง่ไมข่ดัหรอืแยง้กบั

ระเบยีบนี้ 
ในกรณทีีม่ไิดก้ าหนดหลกัการและการปฏบิตัไิวใ้นระเบยีบนี้ หรอืในกรณทีีม่ปีญัหเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ ให้

คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัพจิารณาและเสนอความเห็นต่ออธกิารบด ีและให้อธกิารบดมีอี านาจวนิิจฉยัสัง่การ  ค า

วนิิจฉยัของอธกิารบดใีหถ้อืเป็นทีส่ ิน้สุด 
ทัง้นี้การวนิิจฉยัหรอืตคีวามให้ยดึประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. 2548 และ เรือ่ง แนวทางการบรหิารเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548  

 
หมวดท่ี  2 

ระบบการจดัการศึกษา 

 
ข้อ 6 การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ใหด้ าเนินการดงันี้ 

6.1 บณัฑติวทิยาลยัเป็นผูร้กัษามาตรฐานของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั 

6.2 บณัฑติวทิยาลยัมหีน้าทีป่ระสานงานและสนับสนุนการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ส่วนคณะและภาควชิามหีน้าที่
จดัการศกึษาในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง  

6.3 บณัฑติวทิยาลยัจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสาขาวชิาร่วม เพือ่บรหิารและจดัการศกึษาในหลกัสตูรทีม่กีระบวน

วชิาเกีย่วขอ้งกบัหลายคณะโดยมอีงคป์ระกอบและหน้าทีต่ามประกาศของมหาวทิยาลยั 
ข้อ 7  ระบบการศกึษาเป็นแบบสะสมหน่วยกติใช้ระบบทวภิาค โดยหนึ่งปีการศกึษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค

การศกึษาปกตใิห้มรีะยะเวลาศกึษา ไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์    ส่วนภาคฤดูรอ้นอาจจดัไดต้ามความจ าเป็นของแต่ละหลกัสูตร 

โดยใหก้ าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกติมสีดัส่วนเทยีบเคยีงกนัไดก้บัการศกึษาภาคปกต ิหลกัสูตรอาจจดัการศกึษาระบบ

อื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรอือื่นๆ กไ็ด ้โดยใหถ้อืแนวทางดงันี้ 

ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศกึษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาค การศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกว่า 12 สปัดาห ์
ระบบจตุรภาค  หนึ่งปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศกึษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาค การศกึษาปกติมี

ระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกว่า 10 สปัดาห ์

ข้อ 8 การคดิหน่วยกติ  
8.1 ระบบทวภิาค  

รายวชิาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชเ้วลาบรรยายหรอือภปิรายปญัหาไมน้่อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 

1 หน่วยกติ 

รายวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลองไมน้่อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

รายวชิาการฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ชเ้วลาฝึกไมน้่อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิ ใหม้คี่าเท่ากบั 1 

หน่วยกติ 
รายวชิาวทิยานพินธห์รอืการศกึษาอสิระ   ทีใ่ชเ้วลาศกึษาคน้ควา้ไมน้่อยกวา่  45  ชัว่โมงต่อภาค การศกึษาปกต ิใหม้ี

ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกติ 

8.2 ระบบไตรภาค 
1 หน่วยกติ ระบบไตรภาค เทยีบไดก้บั 12/15 หน่วยกติระบบทวภิาค หรอื 4 หน่วยกติ ระบบทวภิาค เทยีบไดก้บั  5 

หน่วยกติ ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตุรภาค 
1 หน่วยกติระบบจตุรภาค เทยีบไดก้บั 10/15 หน่วยกติระบบทวภิาค หรอื 2 หน่วยกติระบบทวภิาค เทยีบไดก้บั 3 

หน่วยกติระบบจตุรภาค 

ข้อ 9  การจดัแผนการศกึษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 
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9.1 การจดัแผนการศกึษาแบบเตม็เวลา (Full-time) หมายถงึ การจดัแผนการศกึษาในหลกัสตูรโดยก าหนดจ านวนหน่วยกติ

เฉลีย่ตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า 9 หน่วยกติต่อภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัระบบทวภิาค 
9.2 การจดัแผนการศกึษาแบบไมเ่ตม็เวลา (Part-time) หมายถงึ การจดัแผนการศกึษาในหลกัสตูรโดยก าหนดจ านวนหน่วย

กติเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร น้อยกว่า  9  หน่วยกติต่อภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัระบบทวภิาค 

ข้อ 10 หลกัสตูรหนึ่งๆ อาจจดัระบบการศกึษา และหรอืจดัแผนการศกึษาแบบใดแบบหนึ่ง หรอืหลายแบบได ้ 
ทัง้นี้  ระบบการจดัการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลยั 

 
หมวดท่ี 3 

หลกัสตูร 

 
ข้อ 11 หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา มดีงันี้ 

11.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่รา้งเสรมิความเชีย่วชาญหรอืประสทิธภิาพในทางวชิาชพี 

เป็นหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะสิน้สุดในตวัเอง ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่ามาแลว้ 
11.2 หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและหรือการวิจยัใน

สาขาวชิาต่างๆ ในระดบัสงูกว่าข ัน้ปรญิญาบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑติ 

11.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง   เป็นหลกัสูตรการศกึษาที่สร้างเสรมิความเชี่ยวชาญหรอื ประสิทธภิาพ
ในทางวชิาชพี และเป็นหลกัสูตรที่มลีกัษณะสิ้นสุดในตวัเอง ส าหรบัผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติหรอื

เทยีบเท่ามาแลว้ 

11.4 หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่่งเสรมิความกา้วหน้าทางวชิาการ การวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ 

ในระดบัสงูกว่าปรญิญามหาบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 

ข้อ 12 โครงสรา้งของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

12.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง 
ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 24 หน่วยกติ 

12.2 หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต   

ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ โดยแบ่งการศกึษาเป็น  2  แผนคอื 
แผน ก    เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารท าวทิยานิพนธ ์ ดงันี้ 

แบบ ก 1  ท าเฉพาะวทิยานิพนธไ์มน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ และหลกัสตูรอาจก าหนดใหศ้กึษารายวชิาเพิม่เตมิ หรอืท า  

     กจิกรรมวชิาการอื่นเพิม่ขึน้ได ้โดยไมน่บัหน่วยกติ แต่ตอ้งมผีลสมัฤทธิต์ามทีห่ลกัสตูรก าหนด 

แบบ ก 2  ท าวทิยานิพนธไ์มน้่อยกวา่ 12 หน่วยกติ และศกึษารายวชิาไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 

แผน ข    เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการศกึษารายวชิาโดยไม่ต้องท าวทิยานิพนธ์ แต่ต้องมกีารศกึษาอสิระไม่น้อยกว่า 3 หน่วย

กติ แต่ไมเ่กนิ 6 หน่วยกติ  
ทัง้นี้ สาขาวชิาใดเปิดสอนหลกัสตูร แผน ก ไมจ่ าเป็นตอ้งเปิดสอนหลกัสูตรแผน ข ดว้ย แต่ถ้าเปิดสอนหลกัสูตรแผน 

ข จะตอ้งมหีลกัสตูร แผน ก ใหน้กัศกึษาเลอืกศกึษาไวด้ว้ย 

12.3 หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต      
ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑติหรอืประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  

ไมน้่อยกว่า  48 หน่วยกติ  

ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติหรอืประกาศนียบตัรบณัฑติ ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกติ    

แบ่งการศกึษาเป็น   2  แบบ คอื 
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แบบ 1  เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารท าวทิยานิพนธท์ีก่่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม ่ หลกัสตูรอาจก าหนดใหม้ี

การศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ หรอืท ากจิกรรมทางวชิาการอื่นเพิม่ขึน้ได ้โดยไมน่บัหน่วยกติ แต่ตอ้งมผีลสมัฤทธิต์ามที่
หลกัสตูรก าหนด ดงันี้ 

แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง จะต้องท า

วทิยานิพนธไ์มน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ 
แบบ 1.2  ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า หรอืประกาศนียบตัรบณัฑติจะต้องท าวทิยานิพนธ์ไม่น้อย  

กว่า 72 หน่วยกติ 

ทัง้น้ี  วทิยานิพนธต์าม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตอ้งมคีุณภาพและมาตรฐานเดยีวกนั 
แบบ 2    เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยั โดยมกีารท าวทิยานิพนธ์ทีม่คีุณภาพสูงและก่อใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการ

และวชิาชพี และมกีารศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ ดงันี้ 

แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง จะต้องท า
วทิยานิพนธไ์มน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ และศกึษารายวชิาอกีไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 

แบบ 2.2  ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า หรอืประกาศนียบตัรบณัฑติ จะต้องท าวทิยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า 48 หน่วยกติ และศกึษารายวชิาอกีไมน้่อยกว่า 24 หน่วยกติ 
ทัง้น้ี  วทิยานิพนธต์าม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตอ้งมคีุณภาพและมาตรฐานเดยีวกนั 

 

ข้อ 13 ประเภทของหลกัสตูร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคอื 
13.1 หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรในสาขาวชิาหนึ่งทีใ่ชภ้าษาไทยเป็นสือ่หลกัในการเรยีนการสอน 

และ/หรอือาจมบีางรายวชิาทีใ่ชภ้าษาต่างประเทศเป็นสือ่ในการเรยีนการสอนดว้ยกไ็ด้ 

13.2 หลกัสตูรทีศ่กึษาเป็นภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสูตรในสาขาวชิาหนึ่งทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อ

ในการเรยีนการสอนทัง้หลกัสตูร รวมทัง้การท าวทิยานิพนธแ์ละการศกึษาอสิระ 

13.3 หลกัสูตรนานาชาต ิ(International Program) หมายถงึ หลกัสูตรทีม่อีงค์ความรู ้และเนื้อหาสาระทีม่คีวามเป็นสากล 

และมกีารจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพ  และมาตรฐานสากล โดยใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสือ่ในการเรยีนการสอน 

ข้อ 14 ระยะเวลาการศกึษาของแต่ละหลกัสตูรทีจ่ดัแผนการศกึษาแบบเตม็เวลา เป็นดงันี้ 

14.1    ประกาศนียบตัรบณัฑติและประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ไมเ่กนิ 3 ปีการศกึษา 
14.2    ปรญิญามหาบณัฑติ ไมเ่กนิ 5 ปีการศกึษา 

14.3   ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ผูท้ีส่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติไมเ่กนิ 8 ปีการศกึษา ส่วนผูท้ีส่ าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑติ   ไม่เกนิ 6 ปี

การศึกษา ระยะเวลาการศึกษาส าหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จ ัดการศึกษาแบบอื่น ให้เป็นไปตามที่

มหาวทิยาลยัก าหนด 

ข้อ 15 การประกนัคุณภาพ 

 ใหก้ าหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรไวใ้นทุกหลกัสูตรใหช้ดัเจน และมกีารด าเนินการควบคุมมาตรฐาน 
คุณภาพ และจดัท ารายงานตามแนวทางการประกนัคุณภาพของบณัฑติวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั ทัง้นี้อย่างน้อยแต่ละหลกัสูตร

ตอ้งจดัท ารายงานการประเมนิตนเองปีละหนึ่งครัง้ เสนอต่อคณบดตีน้สงักดัพรอ้มส่งส าเนาใหบ้ณัฑติวทิยาลยั 

 
หมวดท่ี  4 

อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา 

 
ข้อ 16 อาจารยร์ะดบับณัฑติศกึษา ประกอบดว้ย  
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16.1  อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อปฏิบัติงานในหลักสูตร สังกัด

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท าหน้าทีห่ลกัดา้นการสอนและวจิยั และมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนด ของภาระงานดา้นการเรยีน
การสอน 

16.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รบัมอบหมายให้เป็นหลกัในกระบวนการจดัการศกึษาของ

หลกัสตูร โดยท าหน้าทีอ่าจารยผ์ูส้อน และ/หรอือาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอิสระ ตลอดระยะเวลาทีจ่ดั
การศกึษาตามหลกัสูตรนัน้   อาจารย์แต่ละคนจะเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรในขณะใดขณะหนึ่งได้เพยีงหลกัสูตร

เดยีวเท่านัน้ 

16.3  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร หมายถงึ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบในการบรหิาร
จดัการ เกี่ยวกบัหลกัสูตร การเรยีนการสอน การพฒันาหลกัสูตร การติดตามประเมนิผลหลกัสูตร และหน้าที่อื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

16.4  อาจารยผ์ู้สอน หมายถงึ อาจารย์ประจ าหรอือาจารย์บณัฑติพเิศษทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืแต่งตัง้ใหท้ าหน้าทีส่อนใน
รายวชิาหรอืบางหวัขอ้ในแต่ละรายวชิา 

16.5  อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หมายถงึ อาจารย์ประจ าทีค่ณะแต่งตัง้เพื่อท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษาดา้นการศกึษาและการจดั

แผนการเรยีนของนกัศกึษา 
16.6  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั (Major advisor) หมายถงึ อาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหร้บัผดิชอบกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อ

วทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษาเฉพาะราย เช่น การพจิารณาเคา้โครง การใหค้ าแนะน าและควบคุมดูแล 

รวมทัง้การประเมนิความกา้วหน้าและการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษา 
16.7  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถงึ อาจารยป์ระจ า หรอื อาจารยบ์ณัฑติพเิศษทีค่ณะ   แต่งตัง้ เพื่อใหท้ า

หน้าที่ร่วมกบัอาจารย์ที่ปรกึษาหลกัในการพจิารณาเคา้โครง รวมทัง้ช่วยเหลอืให ้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท า

วทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษา 

16.8  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้ร ับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่ในการเรียนการสอนระดับ

บณัฑติศกึษาโดยผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้นัน้มคีุณวุฒทิางการศกึษาและต าแหน่งทางวชิาการตามทีก่ าหนดในหน้าทีน่ัน้ๆ 

16.9  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ หมายถงึ ผูท้ีม่ไิดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหท้ าหน้าทีบ่างส่วนในการเรยีนการสอนระดบั
บณัฑติศกึษา โดยผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้นัน้ไม่มคีุณวุฒทิางการศกึษาและหรอืต าแหน่งทางวชิาการตามทีก่ าหนดในหน้าที่

นัน้ๆ แต่มคีวามเชีย่วชาญ หรอืความช านาญเฉพาะทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่โดยตรงต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้ๆ 

ทัง้นี้หากจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ จะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์สงูใน
สาขาวชิานัน้ๆ เป็นทีย่อมรบัในระดบัหน่วยงานหรอืกระทรวงหรอืวงการวชิาชพีดา้นนัน้ๆ เทยีบไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบั 9 

ขึน้ไป ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด แต่

หากจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั ตอ้งเป็นบุคลากรประจ ามหาวทิยาลยัเท่านัน้ 

16.10  อาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ หมายถงึ ผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ ทีค่ณบดแีต่งตัง้ใหท้ าหน้าทีเ่กีย่วกบัการเรยีน

การสอนระดบับณัฑติศกึษา 

ข้อ 17  คุณสมบตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าและมคีุณสมบตัไิมต่ ่ากว่าคุณสมบตัขิองการเป็นอาจารยผ์ูส้อนตามระดบัของหลกัสตูรนัน้ๆ 

ข้อ 18  คุณสมบตัอิาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

18.1  หลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง ต้องเป็น
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และมคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่า

กว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาทีส่อนหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

18.2  หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และมคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอื
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวชิาทีส่อนหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กนั จ านวนอย่าง

น้อย 3 คน 

ข้อ 19  การบรหิารจดัการศกึษาหลกัสตูร อยา่งน้อยตอ้งมอีงคป์ระกอบ ดงันี้ 
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19.1   มอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูร จ านวนไมน้่อยกว่า 5 คน โดยตอ้งประกอบดว้ยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ      หลกัสตูรอย่างน้อย 

3 คน 
19.2 หลกัสตูรหนึ่งๆ ตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ซึ่งคณะแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูรดงักล่าว อาจก ากบัดูแลหลกัสูตรใดหลกัสูตรหนึ่ง หรอืหลายหลกัสูตร กไ็ดท้ัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะก าหนด

องคป์ระกอบและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร      หลกัสตูรดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะก าหนด 
ข้อ 20  ใหม้คีณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ าคณะ เพือ่ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลคุณภาพและการบรหิารจดัการหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา

ทุกหลกัสตูรในองคร์วมของคณะนัน้ๆ องคป์ระกอบและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะก าหนด 

ข้อ 21  อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
21.1   หลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง ต้องเป็น

อาจารย์ประจ า หรอื ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั มคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรือ เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวชิาการไมต่ ่ากว่าผูช้่วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์
ดา้นการสอนและการท าวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา  

21.2   หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ า หรอื ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั มคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญา

เอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา  

ข้อ 22  อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

เป็นอาจารยป์ระจ า มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไมต่ ่ากว่า  รองศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา  

ข้อ 23  อาจารยท์ีป่รกึษาร่วม (ถา้ม)ี ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้  

เป็นอาจารย์ประจ า หรอืผู้ทรงคุณวุฒทิี่มวีุฒกิารศึกษา และต าแหน่งทางวชิาการ  รวมทัง้ประสบการณ์การท าวจิยั 

เช่นเดยีวกบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั 

ในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นและเหมาะสม   อาจแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วมกไ็ด ้

ข้อ 24 ในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นคณบดโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั อาจแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืแต่งตัง้
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทีเ่ป็นบุคลากรประจ ามหาวทิยาลยัทีม่คีวามเชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ     ใหเ้ป็นอาจารย์ทีป่รกึษาหลกัได ้ทัง้นี้ให้

เป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั 

ข้อ 25 ภาระงานของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละการศกึษาอสิระ   
อาจารยป์ระจ า 1 คน ใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติและหรอืปรญิญาดุษฎี

บณัฑติไดไ้มเ่กนิ 5 คน หรอืเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาอสิระของนกัศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติไม่เกนิ 15 คน หากเป็น

อาจารย์ทีป่รกึษาทัง้วทิยานิพนธ์และการศกึษาอสิระ ใหค้ดิสดัส่วนจ านวนนักศกึษาทีท่ าวทิยานิพนธ์ 1 คน เทยีบไดก้บัจ านวน

นกัศกึษาทีท่ าการศกึษาอสิระ 3 คน ทัง้นี้ใหน้บัรวมนกัศกึษาทีย่งัไมส่ าเรจ็การศกึษาทัง้หมดในเวลาเดยีวกนั   

หากหลกัสูตรใดมอีาจารย์ประจ าที่มศีกัยภาพพรอ้มที่จะดูแลนักศกึษาที่ท าวทิยานิพนธ์ ได้มากกว่า    5 คน อาจขอ

ขยายเพิม่ขึน้ไดแ้ต่ตอ้งไมเ่กนิ 10 คน ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
 

หมวดท่ี  5 

การรบัเข้าศึกษา 
ข้อ 26 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

26.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ 

ผู้เขา้ศกึษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทยีบเท่า ตามที่หลกัสูตรก าหนด และมคีุณสมบตัิอื่น
เพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และบณัฑติวทิยาลยัก าหนด 

26.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 
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ผูเ้ขา้ศกึษาต้องเป็นผูส้ าเรจ็ปรญิญาบัณฑติหรอืเทยีบเท่า หรอืประกาศนียบตัรบณัฑติ   ตามทีห่ลกัสูตร

ก าหนด และมคีุณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และบณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
 26.3 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 

ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า   ตามทีห่ลกัสตูรก าหนด และมคีุณสมบตัอิื่น

เพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และบณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
 26.4 หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 

26.4.1   ผูเ้ขา้ศกึษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า หรอืประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง ตามที่

หลกัสูตรก าหนด และมคีุณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร   และบณัฑติวทิยาลยั
ก าหนด หรอื 

26.4.2   ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า หรอืประกาศนียบตัรบณัฑติ ในสาขาวชิาเดยีวกนั

หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นักบัหลกัสตูรทีเ่ขา้ศกึษา โดยมผีลการเรยีนดีมาก และมพีื้นความรูค้วามสามารถ
และศกัยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมคีุณสมบตัิอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูร และบณัฑติวทิยาลยัก าหนด 

ข้อ 27 การรบัสมคัร 
ใบสมคัร ระยะเวลาสมคัร หลกัฐานประกอบและเงือ่นไขอื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั  

ข้อ 28 การรบัเขา้ศกึษา 

28.1   คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูก้ าหนดเงื่อนไข วธิกีารและ
จ านวนนกัศกึษาทีจ่ะรบัในแต่ละสาขาวชิา และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะและคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั 

28.2   คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัอาจใหค้วามเหน็ชอบในการรบับุคคลเขา้ศกึษาเป็นกรณีพเิศษได ้ทัง้นี้ต้องผ่าน

การพจิารณารบัเขา้จากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และคณะทีเ่กีย่วขอ้ง 

28.3   คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรบัผูม้พี ื้นความรูไ้ม่ต ่ากว่าปรญิญาบณัฑติ และมี

คุณสมบตัติามขอ้ 26 เขา้ศกึษาหรอืวจิยัโดยไมข่อรบัปรญิญาเป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายได ้ทัง้นี้ต้องผ่านการพจิารณา

รบัเขา้จากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และคณะทีเ่กีย่วขอ้ง 
28.4   ในกรณทีีผู่ส้มคัรก าลงัรอผลการศกึษาขัน้ปรญิญาบณัฑติ หรอืปรญิญามหาบณัฑติ แลว้แต่กรณี การรบัเขา้ศกึษาจะมี

ผลสมบรูณ์เมือ่ผูส้มคัรส่งหลกัฐานการส าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาขัน้ใดขัน้หนึ่งตามทีห่ลกัสูตรทีเ่ขา้ศกึษานัน้ก าหนด 

ภายในเวลาทีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
28.5 การรบันกัศกึษาต่างชาต ิใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่  

ข้อ 29 การรายงานตวัและขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 

การรายงานตวัและขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

ข้อ 30 ประเภทของนกัศกึษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 

30.1  นักศึกษาสามญั คอื บุคคลที่บณัฑิตวิทยาลยัรบัเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา หรือรบัเขา้เป็น

นกัศกึษาทดลองศกึษาตามเงือ่นไขของแต่ละสาขาวชิา ซึง่เมือ่ผ่านการประเมนิผลหรอืครบเงือ่นไขของแต่ละสาขาวชิา  
จงึจะไดร้บัเขา้เป็นนกัศกึษาตามหลกัสตูรในสาขาวชิาต่าง ๆ เพือ่รบัปรญิญา หรอืประกาศนียบตัร 

30.2  นักศกึษาวสิามญั คอื บุคคลทีบ่ณัฑติวทิยาลยัรบัเขา้เป็นนักศกึษา  โดยไม่ขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร การ

ด าเนินการเกีย่วกบันกัศกึษาวสิามญัใหเ้ป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
 

หมวดท่ี  6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 

ข้อ 31  การลงทะเบยีนและการเพิม่หรอืถอนวชิาเรยีน 

31.1  การลงทะเบยีนวชิาเรยีนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 
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32.1.1  การลงทะเบยีนโดยนบัหน่วยกติและคดิค่าคะแนน (Credit) 

32.1.2  การลงทะเบยีนโดยไมน่บัหน่วยกติ (Audit) 
31.2  การลงทะเบยีนในภาคการศกึษาปกต ิ

นกัศกึษาในหลกัสตูรทีจ่ดัแผนการศกึษาแบบเตม็เวลา ต้องลงทะเบยีนวชิาเรยีนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

และไมม่ากกว่า 15 หน่วยกติ 
นกัศกึษาในหลกัสตูรทีจ่ดัแผนการศกึษาแบบไม่เต็มเวลา ต้องลงทะเบยีนวชิาเรยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย

กติ และไมม่ากกว่า 8 หน่วยกติ 

นกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก แบบ ก 1 ทีเ่ขา้ศกึษาในภาคเรยีนทีห่นึ่ง และนักศกึษา
ในหลกัสูตรปรญิญาดุษฎีบณัฑติ ทีย่งัสอบไม่ผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ (Qualifying Examination) อาจไดร้บัการ

ยกเว้นไม่ต้องลงทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ๆ โดยการอนุมตัิของคณบด ีตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร   ทัง้นี้ตอ้งต่อทะเบยีนนกัศกึษาและช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาเตม็ตามอตัราทีก่ าหนด 
31.3  ในภาคการศกึษาฤดรูอ้น นกัศกึษาจะลงทะเบยีนวชิาเรยีนไดไ้มเ่กนิ 6 หน่วยกติ  

31.4  การลงทะเบยีนวชิาเรยีนน้อยกว่าหรอืมากกว่าทีก่ าหนดในขอ้ 31.2 และ 31.3 จะกระท าไดใ้นกรณทีีจ่ านวนหน่วยกติที่

เหลือตามหลกัสูตรมจี านวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น และจ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษาในภาค
การศกึษานัน้ๆ ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณบดทีีเ่กีย่วขอ้ง ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

31.5  นกัศกึษาจะลงทะเบยีนวชิาเรยีนซ ้าเพือ่คดิค่าคะแนนในวชิาทีเ่คยลงทะเบยีน และไดผ้ลการเรยีนตัง้แต่ระดบัคะแนน B 

ขึน้ไปแลว้มไิด ้
ในกรณีทีน่ักศกึษาเรยีนครบรายวชิาตามหลกัสูตรแลว้ แต่ได้คะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 3.00 จะสามารถ

ลงทะเบยีนวชิาเรยีนซ ้าเพือ่คดิค่าคะแนนในวชิาทีเ่คยลงทะเบยีนและไดผ้ลการเรยีนต ่ากว่าระดบัคะแนน A ได ้

31.6  นกัศกึษาทีเ่รยีนรายวชิาครบตามหลกัสูตรแลว้แต่ยงัไม่ส าเรจ็การศกึษา และนักศกึษาทีล่าพกัการศกึษาจะต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมรกัษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษาตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

31.7  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ ในแผนการเรียนตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่ เ ทียบเท่าใน

สถาบนัอุดมศกึษาอื่นเพือ่นบัเป็นวชิาตามแผนการเรยีนตามหลกัสตูรได ้เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา
ทัว่ไป และไดร้บัอนุมตัจิากคณบดทีีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อ 32 เกณฑก์ารขอเพิม่และการถอนวชิาเรยีน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

ข้อ 33  การโอนหน่วยกติและค่าคะแนนของรายวชิาทีไ่ดศ้กึษามาแลว้ทัง้จากสถาบนัการศกึษาอื่นและจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ให้
เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

ข้อ 34 การเปลีย่นสาขาวชิา  

นักศกึษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวชิาได้เมื่อศกึษารายวชิาในสาขาวชิาเดมิมาแลว้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ มรีายวชิาที่

สามารถโอนเขา้สาขาวชิาใหม่ไดไ้ม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ และทุกวชิาทีจ่ะขอโอนต้องไดร้ะดบัคะแนน B ขึน้ไป หรอื S แลว้แต่

กรณ ีและไดศ้กึษามาแลว้ไมเ่กนิ 3 ปี 

ส าหรบัหลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก แบบ ก 1 และหลกัสูตรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ แบบ 1 นักศกึษาอาจขอ
เปลีย่นสาขาวชิาไดห้ลงัจากทีไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนแลว้อย่างน้อย 1 ภาคการศกึษา และไดศ้กึษามาแลว้ไมเ่กนิ 3 ปี โดยมศีกัยภาพ

ในการท าวทิยานิพนธใ์นสาขาวชิาใหมไ่ด ้

 การด าเนินการเปลีย่นสาขาวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
ข้อ 35 การเปลีย่นระดบัการศกึษา 

นักศกึษาในหลกัสูตรระดบัทีต่ ่ากว่า อาจได้รบัการพจิารณาใหโ้อนเขา้ศกึษาในหลกัสูตรระดบัที่สูงกว่า หรอืในทาง

กลบักนั นักศกึษาในหลกัสูตรระดบัทีสู่งกว่า อาจไดร้บัการพจิารณาใหโ้อนเขา้ศกึษาในหลกัสูตรระดบัที ่    ต ่ากว่าได ้ทัง้นี้ให้
เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรนัน้ๆ  และ/หรอืประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
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หมวดท่ี 7 

การวดัและประเมินผลการศึกษา 
 

ข้อ 36 การวดัและประเมนิผลการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา มดีงันี้ 

36.1  การสอบรายวชิา นกัศกึษาจะตอ้งสอบรายวชิาทุกรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน เวน้แต่รายวชิาทีไ่ดถ้อนโดยถูกต้องตาม
ระเบยีบ ใหอ้าจารย์ประจ าวชิาส่งผลการสอบรายวชิาตามแบบฟอร์มของส านักบรหิารและพฒันาวชิาการ ผ่านความ

เหน็ชอบของภาควชิาหรอืคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และคณบดทีีเ่กี่ยวขอ้ง แลว้แจง้ใหส้ านักบรหิารและพฒันา

วชิาการทราบ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 
36.2  การสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) เป็นการสอบขอ้เขยีนหรอืการสอบปากเปล่า หรอืการสอบ

ทัง้สองแบบขา้งต้น ส าหรบันักศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑติ แผน ข การสอบประกอบด้ว ยวิชาในสาขา

วชิาเอกเฉพาะ และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหม้คีณะกรรมการสอบประมวลความรูซ้ึง่คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
เสนอคณบดเีป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ 

36.3  การสอบวทิยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมนิผลงานวทิยานิพนธ์ของนักศกึษาในหลกัสูตรปรญิญา  มหาบณัฑติ 

แผน ก และนักศกึษาในหลกัสูตรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ประกอบดว้ย การตรวจอ่านและประเมนิคุณภาพผลงาน การ
ทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้มี

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธเ์ป็นผูส้อบ  

36.4  การสอบการศกึษาอสิระ เป็นการสอบเพือ่ประเมนิผลงานการศกึษาอสิระของนกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 
แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศกึษาอสิระ ประกอบดว้ย การตรวจอ่านและประเมนิคุณภาพผลงาน การทดสอบ

ความรูข้องนกัศกึษาดว้ยวธิกีารสอบปากเปล่า และการประชุมตดัสนิผลงานของกรรมการ  

36.5  การสอบวดัคุณสมบตั ิเป็นการสอบขอ้เขยีน หรอืการสอบปากเปล่า หรอืทัง้สองแบบในสาขาวชิาเอกและสาขาวชิาอื่น

ทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบันกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ เพือ่ประเมนิว่านักศกึษามคีวามสามารถทีจ่ะด าเนินการ

วจิยัโดยอสิระ โดยใหม้คีณะกรรมการสอบวดัคุณสมบตัเิป็นผูส้อบ ใหผู้ส้อบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิมสีทิธิเ์สนอขอ

อนุมตัเิคา้โครงวทิยานิพนธใ์นระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติได้ 
36.6   การประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรบันกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติใหเ้ป็นไป

ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั  

ข้อ 37     การสอบประมวลความรู ้การสอบวดัคุณสมบตั ิและการประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาต่างประเทศ  ตามขอ้ 36.2, 36.5, 
36.6 ใหบ้ณัฑติวทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัเป็นผูก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 

ข้อ 38 นกัศกึษาทีท่ าการทุจรติในการสอบ ใหด้ าเนินการตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการสอบประจ าภาคของนักศกึษา 

พ.ศ 2547 หรอืระเบยีบอื่นทีจ่ะมกีารแกไ้ข โดยอนุโลม  

ข้อ 39 การประเมนิผลการศกึษา ใหก้ระท าเมือ่สิน้ภาคการศกึษาแต่ละภาค 

ข้อ 40 การประเมนิผลรายวชิา ใหก้ าหนดระดบัคะแนนหรอืสญัลกัษณ์ ซึง่มคีวามหมาย และค่าคะแนนดงันี้ 

ระดบัคะแนน  ความหมาย    ค่าคะแนนต่อหน่วยกติ 
  A ผลการประเมนิขัน้ดเียีย่ม (Excellent)       4.0 

  B+ ผลการประเมนิขัน้ดมีาก (Very Good)   3.5 

  B ผลการประเมนิขัน้ด ี(Good)    3.0 
  C+ ผลการประเมนิขัน้คอ่นขา้งด ี(Fairly Good)     2.5 

  C ผลการประเมนิขัน้พอใช ้(Fair)    2.0 

  D+ ผลการประเมนิขัน้อ่อน (Poor)    1.5 
  D ผลการประเมนิขัน้อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 

  F ผลการประเมนิขัน้ตก (Failed)      0 
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      สญัลกัษณ์  ความหมาย 

I การวดัผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) ใชส้ าหรบัรายวชิาทีม่คี่าคะแนน 
ในกรณใีดกรณหีนึ่งต่อไปนี้ 

(1)  นกัศกึษาไมส่ามารถเขา้สอบโดยเหตุสุดวสิยัหรอื 

(2)  นกัศกึษายงัปฏบิตังิานไมค่รบเกณฑต์ามทีผู่ส้อนก าหนด  
ทัง้นี้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณบดทีีเ่กีย่วขอ้ง  

S ผลการศกึษาเป็นทีพ่อใจ (Satisfactory)  ใชส้ าหรบัรายวชิาทีล่งทะเบยีนโดยไมน่บัหน่วยกติ (Audit)  

U ผลการศกึษายงัไมเ่ป็นทีพ่อใจ (Unsatisfactory) ใชส้ าหรบัรายวชิาทีล่งทะเบยีนโดยไมน่บัหน่วยกติ  
W ถอนวชิาเรยีนแลว้ (Withdrawn) ใชส้ าหรบัรายวชิาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหถ้อนหรอืใชใ้นกรณทีีน่กัศกึษาไดร้บัอนุมตัใิหล้า

พกัการศกึษา หรอืใชใ้นกรณทีีน่กัศกึษาถูกสัง่พกัการศกึษาในภาคการศกึษานัน้ 

ข้อ 41 การประเมนิผลการสอบประมวลความรู ้การสอบวดัคุณสมบตั ิและการสอบภาษาต่างประเทศ ใหเ้ป็นดงันี้ 
 S (Satisfactory)   หมายความว่า  สอบผ่าน 

 U (Unsatisfactory) หมายความว่า   สอบไมผ่่าน 

 การสอบประมวลความรูแ้ละการสอบวดัคุณสมบตัจิะสอบไดไ้ม่เกนิ 2 ครัง้ ในแต่ละหลกัสูตร ส าหรบัการสอบภาษาต่างประเทศ 
ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ทีส่อบ 

ข้อ 42 นกัศกึษาทีไ่ดร้ะดบัคะแนนต ่ากว่า C หรอืได ้U แลว้แต่กรณ ีในหมวดวชิาบงัคบัถอืว่าต ่ากว่ามาตรฐาน ใหล้งทะเบยีนเรยีนซ ้า 

ข้อ 43 การนบัจ านวนหน่วยกติและค านวณคะแนนเฉลีย่สะสม 
43.1  ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนวชิาใดวชิาหนึ่งมากกว่า 1 ครัง้ ใหน้บัจ านวนหน่วย 

กติตามหลกัสตูรในวชิานัน้เพยีงครัง้เดยีว 

43.2  ในการค านวณคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหค้ านวณจากทุกรายวชิาทีม่คี่าคะแนน ใน

กรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิาใดมากกว่า 1 ครัง้ ใหน้ าจ านวนหน่วยกติและค่าคะแนนทีไ่ดทุ้กครัง้ไปใชใ้นการ

ค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตัง้หารถึงทศนิยม 4 ต าแหน่ง และให้ปดัเศษเฉพาะ

ทศนิยมทีม่คี่าตัง้แต่ 5 ขึน้ไป ตัง้แต่ต าแหน่งที ่4 เพือ่ใหเ้หลอืทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 

หมวดท่ี  8 

การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 

ข้อ 44 การลงทะเบยีนวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระกระท าไดเ้มือ่นักศกึษามคีุณสมบตัคิรบตามทีแ่ต่ละหลกัสูตรก าหนด โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระ ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์อื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติ

วทิยาลยั 

ข้อ 45 การควบคุมวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ 

ใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาหลกั 1 คน และอาจมอีาจารย์ทีป่รกึษาร่วมไดอ้กีตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทัง้นี้ใหเ้ป็นไป
ตามประกาศหรอืขอ้ก าหนดของแต่ละคณะ (ถา้ม)ี 

ข้อ 46 การประเมนิผลความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ 

46.1   การประเมนิผลความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ตอ้งกระท าในทุกภาคการศกึษา 
46.2   อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระ มหีน้าทีใ่นการประเมนิผลความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธ์หรอื

การศกึษาอสิระของนักศกึษา และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร คณะ และส านักบรหิาร

และพฒันาวชิาการ 
46.3  ใชส้ญัลกัษณ์ S (Satisfactory) หมายถงึ ผลการประเมนิความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระของ

นักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมินความก้าวหน้าในการท า

วทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระของนักศกึษา โดยระบุจ านวนหน่วยกติวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระทีไ่ดร้บัการ
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ประเมนิให้ไดส้ญัลกัษณ์ S ของนักศกึษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศกึษานัน้ แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกนิจ านวนหน่วยกติที่

ลงทะเบยีน (หากผลการประเมนิพบว่าไมม่คีวามกา้วหน้า จ านวนหน่วยกติทีไ่ดใ้นภาคการศกึษานัน้ๆ ใหม้คี่าเป็น S 
เท่ากบั 0 (ศนูย)์) 

ต้นฉบบัร่างวทิยานิพนธ์หรอืรายงานการศกึษาอิสระที่พร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ  และต้นฉบบั

ผลงานวทิยานิพนธ ์ทีต่อ้งตพีมิพห์รอืเผยแพร่ตามเงือ่นไขทีห่ลกัสตูรก าหนด ใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ์หรอื
การศกึษาอสิระ ซึง่ตอ้งก าหนดจ านวนหน่วยกติ ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

46.4  นักศกึษาที่ลงทะเบยีนวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระแล้ว ไดร้บัการประเมนิผลความก้าวหน้าเป็น  S เท่ากบั 0 

(ศูนย์) คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ควรพจิารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหน้ักศกึษาผูน้ัน้ไดร้บัการพจิารณาใหเ้ปลีย่น
หวัขอ้เรื่องวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระหรอืเปลีย่นอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอิสระ หรอือื่นๆ

แลว้แต่กรณ ีและประธานหลกัสตูรตอ้งรายงานสาเหตุและผลการพจิารณาต่อคณบดเีพือ่หาขอ้ยุติ 

ข้อ 47 ในกรณทีีน่กัศกึษาใดร้บัอนุมตัใิหเ้ปลีย่นหวัขอ้วทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงสาระส าคญัของเนื้อหา
วทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาประเมนิจ านวนหน่วยกติจาก    หวัขอ้เดมิ ทีส่ามารถน าไปใชก้บัหวัขอ้ใหม่

ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหวัข้อเดิม ทัง้นี้ให้นับจ านวนหน่วยกิตดงักล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านได้

สญัลกัษณ์ S ซึ่งสามารถน ามานับเพื่อส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรได ้โดยต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณบดโีดยความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร พรอ้มทัง้ใหค้ณะแจง้หน่วยงานรบัผิดชอบดา้นทะเบยีนการศกึษา ภายใน 15 วนั และใหบ้นัทกึ

การเปลีย่นแปลงในประวตักิารศกึษา 

ข้อ 48 การสอบวทิยานพินธห์รอืการศกึษาอสิระ 
48.1  การสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ตอ้งด าเนินการภายในเวลา 45 วนั หลงัจากทีน่ักศกึษาผ่านการประเมนิผล

ความกา้วหน้าและไดส้ญัลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกติรายวชิาวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระของหลกัสูตร

นัน้ๆ  

ในการรายงานการประเมนิผลความกา้วหน้าครัง้สุดท้ายซึ่งนักศกึษาผ่านและไดส้ญัลกัษณ์ S ครบตาม

จ านวนหน่วยกติรายวชิาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของหลกัสตูรนัน้ อาจารยท์ีป่รกึษาตอ้งเสนอใหค้ณบดแีต่งตัง้

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ รวมทัง้ใหเ้สนอวนัทีจ่ะท าการสอบไปพรอ้มกนัดว้ย 
ในกรณทีีไ่มส่ามารถด าเนินการสอบไดภ้ายใน 45 วนั ใหถ้อืว่า การไดส้ญัลกัษณ์ S ในครัง้การประเมนิครัง้

สุดทา้ยเป็นโมฆะ 

48.2  การสอบวทิยานิพนธ ์  
48.2.1 ใหค้ณะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยัซึ่งไม่ไดเ้ป็นอาจารย์ที่

ปรกึษาร่วมไมน้่อยกว่า 1 คน อาจารยป์ระจ า ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์

ทีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั ทัง้นี้อาจแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาร่วม (ถา้ม)ี เป็นกรรมการสอบดว้ยกไ็ด ้โดยให้

กรรมการคนใดคนหนึ่งซึง่ไมใ่ช่อาจารยท์ีป่รกึษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยั ทีเ่ป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ต้องมี

คุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า     รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่ส ัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

ในกรณทีีม่คีวามจ าเป็น คณบดโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัอาจ
แต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได ้ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั 

48.2.2  การสอบวทิยานิพนธ ์ตอ้งเป็นแบบเปิด โดยการเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟงัการน าเสนอและตอบค าถามของผู้

เขา้สอบได ้และคณะวชิาตอ้งประกาศใหผู้ส้นใจทราบก่อนการสอบไมน้่อยกว่า 7 วนั 
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์มอี านาจ ในการอนุญาตหรอืไม่อนุญาตให้ผู้เขา้ฟงัถามหรือ

แสดงความเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาของวทิยานิพนธ์ รวมทัง้การจ ากดัเวลาการถาม และการควบคุมให้

ด าเนินการสอบเป็นไปโดยเรยีบรอ้ย 
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48.2.3  ในวนัสอบ จะต้องมคีณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ ์จงึจะถอืว่าการสอบนัน้มผีลสมบรูณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดงักล่าวขา้งต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่

จ าเป็นอาจเปลีย่นแปลงกรรมการได ้ โดยใหค้ณะแต่งตัง้ซ่อมกรรมการ ทัง้นี้จะตอ้งก าหนดวนัสอบครัง้ใหม่
ใหม้เีวลาพอสมควรแก่การทีก่รรมการทีแ่ต่งตัง้ซ่อมขึน้ใหม ่จะไดใ้ชต้รวจอ่านวทิยานิพนธไ์ด ้ 

48.2.4  ผูป้ระเมนิผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบทีอ่ยู่ร่วมในวนัสอบ การประเมนิผลโดยใหน้ับ(คณะ)อาจารย์ที่

ปรกึษาเป็น 1 เสยีง (คณะ)อาจารย์ประจ าเป็น 1 เสยีง และ(คณะ) ผูท้รงคุณวุฒเิป็น 1 เสยีง และใหถ้อืผล
การประเมนิตามมตกิรรมการจ านวนไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 เสยีงของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

48.3 การสอบการศกึษาอสิระ  

48.3.1  ใหค้ณะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบ ประกอบดว้ย อาจารย์ประจ าหรอืผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่
ปรกึษาร่วมไมน้่อยกว่า 1 คน อาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาอสิระ และอาจารย ์   ทีป่รกึษาร่วม (ถา้ม)ี โดยให้

กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

48.3.2  ในวนัสอบ จะตอ้งมคีณะกรรมการสอบไมน้่อยกว่า 2 คน ซึง่ประกอบดว้ย อาจารย์ประจ าหรอืผูท้รงคุณวุฒิ
ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาร่วม และอาจารย์ที่ปรกึษาการศกึษาอิสระ    จงึจะถือว่าการสอบนัน้มผีล

สมบรูณ์  

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดงักล่าวขา้งต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่
จ าเป็นอาจเปลีย่นแปลงกรรมการได ้ โดยใหค้ณะแต่งตัง้ซ่อมกรรมการ ทัง้นี้จะตอ้งก าหนดวนัสอบครัง้ใหม่

ใหม้เีวลาพอสมควรแก่การทีก่รรมการทีแ่ต่งตัง้ซ่อมขึน้ใหม ่จะไดใ้ชต้รวจอ่านรายงานการศกึษาอสิระได้ 

48.3.3  ผู้ประเมนิผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมนิผลโดยอาจารย์ที่ปรกึษาและอาจารย์ที่

ปรกึษาร่วมใหน้บัคะแนนเป็น 1 เสยีง และใหถ้อืผลการประเมนิตามมตกิรรมการจ านวนไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 

เสยีงของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ข้อ 49 การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ แบ่งเป็น 4 ระดบัคอื 
Excellent  หมายความว่า ผลการประเมนิขัน้ดเียีย่ม  

Good  หมายความว่า ผลการประเมนิขัน้ด ี 

Pass  หมายความว่า ผลการประเมนิขัน้ผ่าน 
Fail  หมายความว่า ผลการประเมนิขัน้ตก  

การสอบตามนยันี้จะสอบไดไ้มเ่กนิ  2 ครัง้ 

ข้อ 50 ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คณบดแีละผูเ้ขา้สอบภายใน 3 วนัท า   การถดัจากวนัสอบ  

50.1   ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมกีารแกไ้ขใหม้บีนัทกึประเดน็หรอืรายการทีต่้องแก้ไข พรอ้มทัง้มกีารอธบิายชี้แจงให้ผูเ้ขา้

สอบรบัทราบ ทัง้นี้ผูเ้ขา้สอบตอ้งแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ และคณะกรรมการสอบใหค้วาม  เหน็ชอบภายใน 45 วนันบัจากวนั

สอบ หากไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดดงักล่าวใหถ้อืว่าไม่ผ่านในการสอบครัง้นัน้ ใหค้ณะกรรมการสอบ
รายงานผลขัน้สุดทา้ยต่อคณบด ี

50.2   กรณสีอบไมผ่่านคณะกรรมการตอ้งสรุปสาเหตุหลกัของการพจิารณาไม่ใหผ้่าน โดยบนัทกึเป็น      ลายลกัษณ์อกัษร 

รายงานต่อคณบดภีายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัสอบ 
ใหค้ณะแจง้ผลการสอบใหส้ านกับรหิารและพฒันาวชิาการ ภายใน 15 วนั 

ข้อ 51 หากนกัศกึษาขาดสอบโดยไมม่เีหตุสดุวสิยั ใหถ้อืว่าสอบไมผ่่านในการสอบครัง้นัน้ 

ข้อ 52 ผูส้อบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระครัง้แรกไมผ่่านตามขอ้ 50.2 มสีทิธยิื่นขอสอบครัง้ที ่2 ไดภ้ายใน 15 วนัหลงัวนัสอบ และ
ตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัสอบ  

ในกรณทีีไ่มผ่่านการสอบตามนยัแห่งขอ้ 50.1 ใหย้ืน่ขอสอบครัง้ที ่2 ภายใน 15 วนัหลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข และ

ตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข  
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การขอสอบทัง้ 2 กรณ ีตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมหรอืค่าลงทะเบยีนสอบตามทีค่ณะก าหนด  

หากไม่ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การใหโ้อกาสสอบครัง้ที ่2 นี้ ไมเ่ป็นเหตุใหไ้ดร้บัการยกเวน้ หรอืมติอ้งปฏบิตัติามระเบยีบหรอื หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว้

ทีอ่ื่นแต่อย่างใด 

ข้อ 53 รปูแบบการพมิพ ์การส่งเล่ม และลขิสทิธิใ์นวทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระ 
53.1 รปูแบบการพมิพว์ทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระ ใหเ้ป็นไปตามทีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด 

53.2 นักศกึษาต้องส่งวทิยานิพนธ์หรอืรายงานการศกึษาอสิระฉบบัสมบูรณ์ตามจ านวน ลกัษณะ และระยะเวลาทีบ่ณัฑติ

วทิยาลยัก าหนด  
53.3 ลขิสทิธิห์รอืสทิธบิตัรในวทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระ เป็นของมหาวทิยาลยัขอนแก่น     นกัศกึษาและ/หรอื

อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระเรือ่งนัน้ๆ สามารถน าไปเผยแพร่ในเชงิวชิาการได ้แต่การน าเนื้อหา

หรอืผลจากการศกึษาไปใชเ้พือ่ประโยชน์อื่น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  
กรณทีีก่ารท าวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระไดร้บัทุนวจิยัทีม่ขีอ้ผูกพนัเกีย่วกบัลขิสทิธิห์รอืสทิธบิตัรโดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากมหาวทิยาลยั ใหด้ าเนินการตามขอ้ผกูพนันัน้ๆ 

 
หมวดท่ี  9 

การส าเรจ็การศึกษา 

 
ข้อ 54  การส าเรจ็การศกึษา 

นกัศกึษาจะส าเรจ็การศกึษาไดต้อ้งมคีุณสมบตัต่ิอไปนี้ 

 54.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 

  54.1.1 สอบไดจ้ านวนหน่วยกติครบตามหลกัสตูร 

  54.1.2 ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาตามหลกัสตูร ไมต่ ่ากว่า 3.00 

 54.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 
54.2.1  มคีวามรูภ้าษาองักฤษผ่านเกณฑม์าตรฐาน ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

54.2.2  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข ัน้สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ

วทิยานิพนธ ์และผลงานวทิยานิพนธ์จะต้องไดร้บัการตพีมิพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรอืส่วน
หนึ่งของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตีพมิพ์ในวารสารหรอืสิ่งพมิพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม

วชิาการทีม่รีายงานการประชุม  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 

พรอ้มทัง้เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข ัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์

และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบัการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของ

ผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่มี
รายงานการประชุม 

54.2.4 แผน ข ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  สอบผ่าน

การสอบการศกึษาอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ขอ้เขยีนและ/หรอืปากเปล่าในสาขาวชิานัน้ 

 54.3  หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 

54.3.1  ผ่านเกณฑก์ารประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
54.3.2   สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination)  

54.3.3  แบบ 1 เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข ัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์

และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบัการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของ
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ผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง 

(Peer Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 
54.3.4  แบบ 2 ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 พรอ้มทัง้

เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข ัน้สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และ

ผลงานวทิยานิพนธ์จะต้องได้รบัการตพีมิพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงาน
ไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร หรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer 

Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 

 
ข้อ 55   ส าหรบันกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรซึง่ก าหนดใหก้ารตพีมิพผ์ลงานวทิยานิพนธเ์ป็นส่วนหนึ่งของเงือ่นไขในการส าเรจ็การศกึษา

และนักศกึษาไดด้ าเนินการจนผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศกึษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรบัให้ตพีมิพ์ใน

วารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการที่หลกัสูตรก าหนดและนักศกึษาไดใ้ชเ้วลาในการศกึษาครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดในขอ้ 14  
แลว้ นกัศกึษาสามารถยืน่ค ารอ้ง  ขอขยายเวลาการศกึษาไดค้รัง้ละ  1  ภาคการศกึษา  แต่ไม่เกนิ  2  ครัง้  ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศบณัฑติวทิยาลยั 

ใหค้ณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูอ้นุมตักิารส าเรจ็การศกึษา และใหถ้อืวนัทีไ่ดร้บัอนุมตันิัน้เป็นวนัส าเรจ็การศกึษา 
ข้อ 56  การขออนุมตัปิรญิญา 

56.1  นกัศกึษาผูค้าดว่าจะส าเรจ็การศกึษาในแต่ละภาคการศกึษา ใหย้ืน่ค ารอ้งแสดงความจ านงขอส าเรจ็การศกึษาต่อคณะ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัสิน้ภาคการศกึษาทีค่าดว่าจะส าเรจ็การศกึษานัน้ 
56.2  นกัศกึษาทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาเสนอชือ่จากคณะเพือ่ขออนุมตัปิรญิญาต่อสภามหาวทิยาลยัตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

56.2.1 เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาตามขอ้ 54 

56.2.2 ไมค่า้งช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรอืมหีนี้สนิกบัมหาวทิยาลยัหรอืคณะ 

56.2.3 เป็นผูไ้มอ่ยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวนิยันกัศกึษา 

56.2.4 ส่งวทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระและเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีจ่ดัท าตามรูปแบบและจ านวนที่

บณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
56.2.5 การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศกึษาเพื่อขออนุมตัิปรญิญาต่อสภามหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามที่มหาวทิยาลยั

ก าหนด 

ข้อ 57  ในกรณีทีม่เีหตุผลทีจ่ าเป็นและสมควร มหาวทิยาลยัอาจพจิารณามใิหผู้้ส าเร็จการศกึษาผูห้นึ่งผูใ้ดเขา้รบัพระราชทานปรญิญา
บตัรกไ็ด ้ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

ข้อ 58  การเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัร 

สภามหาวทิยาลยัอาจพจิารณาเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรซึง่ไดอ้นุมตัแิก่ผูส้ าเรจ็การศกึษาผูห้นึ่งผูใ้ดไป

แลว้ตามกรณดีงัต่อไปนี้ 

58.1  ผูส้ าเรจ็การศกึษาผูน้ัน้ ไม่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามนัยของคุณสมบตัผิูม้สีทิธเิขา้ศกึษา หรอืผูส้ าเร็จการศกึษา ของ

หลกัสตูรทีต่นไดส้ าเรจ็การศกึษา ตามขอ้ 26 หรอื ขอ้ 54 แห่งระเบยีบนี้ การเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร มี
ผลตัง้แต่วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัไดอ้นุมตัปิรญิญาหรอืประกาศนียบตัรใหก้บับุคคลนัน้ 

58.2  วทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอิสระ หรอืผลงานทางวชิาการอื่นที่เป็นองค์ประกอบส าคญัต่อการส าเร็จการศกึษาตาม

หลกัสูตร ของผู้ส าเร็จการศกึษาผูน้ัน้ ลอกเลยีนงานผู้อื่น หรอืมไิดก้ระท าดว้ยตนเอง     การเพกิถอนปรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัร ใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัไดอ้นุมตัปิรญิญาหรอืประกาศนียบตัรใหก้บับุคคลนัน้ 

58.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นัน้ได้กระท าการอนัเป็นที่เสื่อมเสยีร้ายแรงต่อมหาวทิยาลยั หรอืต่อศกัดิศ์รแีห่งปรญิญาหรือ

ประกาศนียบตัรทีต่นไดร้บั การเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรในกรณนีี้ ใหม้ ี ผลตัง้แต่วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัมี
มตเิพกิถอน 
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หมวดท่ี  10 

สถานภาพของนักศึกษา 
 

ข้อ 59 การลาพกัการศกึษา และการลาออกของนกัศกึษา 

59.1  นกัศกึษาผูป้ระสงค์จะลาพกัการศกึษาต้องยื่นค ารอ้งต่อคณะทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผ่านการพจิารณาของอาจารย์ทีป่รกึษา
ทัว่ไป หรอือาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ และประธานหลกัสตูร  เพือ่เสนอคณบดพีจิารณาอนุมตัิ 

59.2     การลาพกัการศกึษาใหล้าพกัไดไ้มเ่กนิ 2 ภาคการศกึษาปกต ิตลอดหลกัสตูร 

59.3     นกัศกึษาผูไ้ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษาตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรบัรกัษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาภายใน 15 
วนั หลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา 

59.4 นักศกึษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาของ

อาจารย์ที่ปรกึษาทัว่ไปหรอือาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระ  ประธานหลกัสูตร และ คณบด ีเพื่อ
เสนออธกิารบดพีจิารณาอนุมตั ิ

ข้อ 60  การพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 

   นกัศกึษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศกึษาต่อเมือ่อยู่ในกรณใีดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
60.1 ตาย 

60.2 ลาออกและไดร้บัอนุมตัแิลว้ 

60.3 ส าเรจ็การศกึษา 
60.4 มหาวทิยาลยัสัง่ใหอ้อก อนัเนื่องมาจากการฝา่ฝืนระเบยีบการลงทะเบยีนและการช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา 

60.5 เรยีนไดจ้ านวนหน่วยกติไมเ่กนิกึง่หนึ่งจากจ านวนหน่วยกติรวมของรายวชิาทีม่คี่าคะแนนในหลกัสูตร และไดค้ะแนน

เฉลีย่สะสม ต ่ากว่า 2.50 

60.6 เรยีนได้จ านวนหน่วยกติเกนิกึง่หนึ่งจากจ านวนหน่วยกติรวมของรายวชิาทีม่คี่าคะแนนในหลกัสูตร และไดค้ะแนน

เฉลีย่สะสมต ่ากว่า 2.75 

60.7 ไมม่คีวามกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ  2  ภาคการศกึษาตดิต่อกนั  โดยไดส้ญัลกัษณ์  S  เป็น  
0  ตดิต่อกนั  2  ภาคการศกึษา 

60.8 สอบวทิยานิพนธ ์หรอืสอบประมวลความรู ้หรอืสอบการศกึษาอสิระ หรอืสอบวดัคุณสมบตัคิรัง้ทีส่องไมผ่่าน 

60.9 หลงัสอบครัง้ที่  1 ไม่ผ่าน ไม่ด าเนินการและ/หรอืสอบวทิยานิพนธ์หรอืการศึกษาอิสระครัง้ที่ 2 ตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

60.10 ใชเ้วลาการศกึษาครบตามทีห่ลกัสตูรก าหนดแลว้ 

60.11 นกัศกึษาสามญัทีค่งสภาพเป็นนกัศกึษาทดลองศกึษาเกนิระยะเวลาทีก่ าหนด 

60.12 ตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่ความผดิทีเ่ป็นลหุโทษหรอืความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

60.13 ถูกลงโทษทางวนิยัใหอ้อกจากการเป็นนกัศกึษา 

ข้อ 61  การขอกลบัเขา้เป็นนกัศกึษา 
นกัศกึษาทีพ่น้สภาพการเป็นนกัศกึษาตามขอ้ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนกัศกึษาคนืได ้ ทัง้นี้ ให้

เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

 
หมวดท่ี  11 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 62  หลกัสตูรใหม ่หรอืหลกัสตูรปรบัปรุงทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ใหใ้ชเ้กณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัสูตร  ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย     การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ .ศ. 2544   

ทัง้นี้หลกัสตูรตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงและใชร้ะเบยีบนี้ภายใน     5 ปี นับจากการปรบัปรุงครัง้สุดทา้ย หรอืเปิดสอนครัง้แรกของ

หลกัสตูรนัน้ๆแลว้แต่กรณี 
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ข้อ 63  ใหย้กเวน้การบงัคบัใชข้อ้ 14, 54 และ 60 กบันักศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาก่อนปีการศกึษา 2548 โดยใหใ้ชเ้กณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว

ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2544 แทน 
ข้อ 64  อาจารยท์ีป่รกึษาหรอืกรรมการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ    ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ก่อนการประกาศใชร้ะเบยีบนี้ ใหย้งัคง

เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาหรอืกรรมการสอบทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้นัน้ต่อไป 

ข้อ 65 บรรดาประกาศ หรอืค าสัง่ หรอืหลกัเกณฑ์อนัเกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีม่อียู่ก่อนระเบยีบนี้มผีลบงัคบัใช ้ให้
ยงัคงมผีลบงัคบัใชต่้อไป จนกว่าจะไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้  ทัง้นี้ต้องด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 180 

วนั หลงัวนัประกาศใชร้ะเบยีบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่   14    กรกฎาคม   พ.ศ.  2548   

                

 
 

 

 
(ลงชือ่)   พลต ารวจเอก เภา   สารสนิ 

       (เภา   สารสนิ) 

นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
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ภาคผนวก 5 
ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(ฉบบัท่ี 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดบับณัฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก 6 
ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียน 

ข้ามมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 7 
ประกาศมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 946/2550) 

เร่ือง แนวปฏิบติัในการขออทุธรณ์ผลการสอบ 
วิทยานิพนธห์รือการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวก 8 
องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัคณุภาพของการจดัการหลกัสตูร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตามระบบการประเมินผล 
การจดัการหลกัสตูร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัคณุภาพของการจดัการหลกัสตูร 
 

องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัคุณภาพของการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น จดัแบ่งตามกระบวนการจดัการหลกัสูตร 3 

กระบวนการคือ การพัฒนาและปรบัปรุงหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช้ และการประเมนิผลการใช้หลกัสูตร มอีงค์ประกอบรวม 8 

องคป์ระกอบ และตวัชีว้ดัส าหรบัหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยา 27 ตวั ดงันี้ 
 

องคป์ระกอบ หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 

ตวัชีว้ดั จ านวน 

1. การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร   

1.1 คุณภาพของหลกัสตูร 1.1.1 1 

2. การน าหลกัสตูรไปใช ้   

2.1 คุณภาพของการบรหิารหลกัสตูร 2.1.1, 2.1.2 2 

2.2 คุณภาพของนกัศกึษา 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 5 

2.3 คุณภาพของอาจารย ์ 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 

2.3.6, 2.3.7 

7 

2.4 คุณภาพของการจดัการเรยีนการสอน 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 4 

2.5 คุณภาพของการจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนการสอน 2.5.1, 2.5.2 2 

3.  การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร   

3.1 คุณภาพของบณัฑติ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 4 

3.2 คุณภาพของผลงานวชิาการและวทิยานิพนธ ์ 3.2.1. 3.2.2 2 

 รวมตวัช้ีวดั 27 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
เพ่ือการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจ าปี 

 
ตวับ่งชีแ้ละเป้าหมาย ปีการศกึษา 

 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพือ่วางแผน  
   ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X 

2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
   แห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

X X X X X 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตาม 
   แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบ 
   ทุกรายวชิา 

X X X X X 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของ 
   ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั 
   สิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5. จดัท ารายางนผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ7 ภายใน 60 วนั หลงั 
   สิน้สุดปีการศกึษา 

X X X X X 

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ ีก่ าหนดใน มคอ. 
   3 และมคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X X X 

7. มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื การประเมนิผล 
   การเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

 X X X X 

8. อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีน 
   การสอน 

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพีอย่างน้อยปีละ 
   หนึ่งครัง้ 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/ 
     หรอืวชิาชพี ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย/บนัฑติใหมท่ีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร  
     เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5 จาก 
     คะแนนเตม็ 5.0 

    X 

13. อื่นๆ ระบุ ...      
รวมตวับ่งชี ้(ขอ้) ในแต่ละปี 8 10 10 11 12 
ตวับ่งชีบ้งัคบั (ขอ้ที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งชีต้อ้งผ่านรวม (ขอ้) 6 8 8 8 10 
เกณฑป์ระเมิน: หลกัสตูรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ตอ้งผ่านเกณฑป์ระเมนิดงันี้ ตวับ่งชีบ้งัคบั (ตวับ่งชีท้ี ่ 1-5) มผีล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมจี านวนตวับ่งชีท้ีม่ผีลด าเนินการบรรลเุป้าหมาย ไมน้่อยกว่า 80 % ของตวับ่งชีร้วม โดยพจิารณาจาก
จ านวนตวับ่งชีบ้งัคบัและตวับ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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รายละเอียดขององคป์ระกอบและตวัช้ีวดัคณุภาพของการจดัการหลกัสตูร 

องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 

1.   การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร หมายถงึ ภารกจิทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งด าเนินการเพือ่ใหห้ลกัสตูรและรายวชิาในหลกัสตูรที่ 

     เปิดสอนมคีวามทนัสมยั คุณภาพและไดม้าตรฐาน ตอบสนองเป้าหมายการผลติบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะทีก่ าหนด  

1.1 คุณภาพของ 

     หลกัสตูร 

1.1.1 

 

หลักสูต ร ได้ร ับการพัฒนาหรือปรับปรุ ง ให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ 

เป้าหมายคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ และ

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร 

(ตามระยะเวลาที่ก าหนดทุก 5 ปี กรณีหลกัสูตร

ปรบัปรุง) 

- รายงานขอ้มลูหลกัสตูร 

  แต่ละปีการศกึษา 

- ส านกับรหิารและ 

  พฒันาวชิาการ 
 

1.1.2 
 

หลกัสูตรมรีายวชิาสหกจิศกึษาหรอืขอ้ก าหนดให้
นักศกึษาฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการ และ 

รายวิชาวิจยัหรือโครงงานหรือสมัมนาที่ส่งเสริม

กระบวนการวจิยัและการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ของนกัศกึษา 

- ขอ้มลูรายวชิาสหกจิ 
  ศกึษา หรอืรายวชิาฝึก 

  ปฏบิตังิานในแต่ละ 

  หลกัสตูร 

- ส านกับรหิารและ 
  พฒันาวชิาการ 

 

2.  การน าหลกัสตูรไปใช ้หมายถงึ ภารกจิทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งด าเนินการเพือ่ใหก้ระบวนการจดัการหลกัสตูร การเรยีนการสอน  

    การจดักจิกรรมต่างๆ รวมทัง้ปจัจยัหลกัในการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ทีก่ าหนด 

2.1 คุณภาพของ 

     การบรหิาร 

     หลกัสตูร 

2.1.1 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีองค์ประกอบ 

คุณสมบตัิ จ านวน และอ านาจหน้าที่ตามเกณฑ์

มาตรฐานและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

- รายชือ่คณะกรรม การ 

  บรหิารหลกัสตูร พรอ้ม 

  คุณวุฒ ิต าแหน่ง และ 

  สงักดั 
 

- ค าสัง่แต่งตัง้ 

  คณะกรรมการ 

  บรหิาร หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ 
  บรหิารหลกัสตูร 

2.1.2 

 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชุมอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจร่วมกนัใน

เรือ่งต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการหลกัสตูร 

- รายงานการประชุม 

  หรอืมตกิารประชุมของ 

  คณะกรรมการบรหิาร 
  หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ 

  บรหิารหลกัสตูร 

 

2.2 คุณภาพของ 

     นกัศกึษา 

2.2.1 

 

สดัส่วนจ านวนผู้สมคัร : จ านวนประกาศรบั : 

จ านวนผูร้ายงานตวัเขา้ศกึษา 
(กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ยของการรบัในทุก

สาขานัน้เช่น วศิวกรรมทัว่ไป เกษตรทัว่ไป) 

- จ านวนผูส้มคัร 

- จ านวนประกาศรบั 
- จ านวนผูร้ายงานตวัเขา้ 

  ศกึษา 

- ส านกับรหิารและ 

  พฒันาวชิาการ 
- บณัฑติวทิยาลยั 

- คณะ/หน่วยงาน  

  (กรณโีครงการพเิศษ  
  และรบัเอง) 

2.2.2 

 

ค่าเฉลีย่ GPA ของผูเ้ขา้ศกึษาในแต่ละปี 

ป.ตร ี เฉพาะรบัตรงกบั admission ส านกับรหิารฯ 

โครงการพเิศษ (คณะ) 
บณัฑติศกึษา (บณัฑติวทิยาลยั) 

(กรณไีมแ่ยกสาขาใหใ้ชค้่าเฉลีย่ของการรบัในทุก

สาขานัน้เช่น วศิวกรรมทัว่ไป เกษตรทัว่ไป) 

- GPA ของผูร้ายงานตวั 

  เขา้ศกึษา 

- จ านวนผูร้ายงานตวัเขา้ 
  ศกึษา 

- ส านกับรหิารและ 

  พฒันาวชิาการ 

- บณัฑติวทิยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน  

  (กรณโีครงการ 

  พเิศษ และรบัเอง) 
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องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 

2.2.3 
 

ค่าเฉลีย่คะแนนผลการสอบวชิาภาษาองักฤษของผู้
เขา้ศกึษาในแต่ละปี  

(กรณไีมแ่ยกสาขาใหใ้ชค้่าเฉลีย่ของการรบัในทุก

สาขานัน้เช่น วศิวกรรมทัว่ไป เกษตรทัว่ไป) 

- คะแนนผลการสอบวชิา 
  ภาษาองักฤษของ 

  ผูร้ายงานตวัเขา้ศกึษา 

- จ านวนผูร้ายงานตวัเขา้ 
  ศกึษา 

- ส านกับรหิารและ 
  พฒันาวชิาการ 

- บณัฑติวทิยาลยั 

- คณะ/หน่วยงาน  
  (กรณโีครงการพเิศษ  

  และรบัเอง) 

2.2.4 

 

จ านวนนกัศกึษาชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ส าหรบัหลกัสตูรนานาชาต)ิ 

- จ านวนนกัศกึษา ชาว 

  ต่างประเทศ 

- ส านกับรหิารและ 

  พฒันาวชิาการ 

2.2.5 

 

รอ้ยละของนกัศกึษาทีค่งสภาพเป็นนกัศกึษาในปี

การศกึษาปจัจุบนั จากจ านวนนกัศกึษาทีเ่ขา้

ศกึษาในภาพรวม 

- จ านวนนกัศกึษาที ่

  รายงานตวัเขา้ศกึษาใน 

  แต่ละปี 
- จ านวนนกัศกึษาทีพ่น้ 

  สภาพ 

- จ านวนนกัศกึษาที ่
  ลาออก 

- จ านวนนกัศกึษาทีห่มด 

  สภาพในลกัษณะอื่น 

- ส านกับรหิารและ 

  พฒันาวชิาการ 

 

2.3  คุณภาพ 

      ของอาจารย์ 

2.3.1 

 

สดัส่วนจ านวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒ ิ ตร ี: โท : 

เอก 

(อาจารยผ์ูส้อน) 

- จ านวนอาจารยใ์น 

  สงักดั และท าหน้าที ่

  สอนในหลกัสตูร  

  จ าแนกตามคุณวุฒใิน 
  แต่ละระดบั 

- คณะกรรมการ 

  บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.2 

 

สดัส่วนจ านวนอาจารยแ์ยกตามต าแหน่งทาง

วชิาการ  อาจารย ์: ผศ : รศ : ศ 

- จ านวนอาจารยใ์น 

  สงักดั และท าหน้าที ่
  สอนในหลกัสตูร  

  จ าแนกตามต าแหน่ง 

  ทางวชิาการ 

- คณะกรรมการ 

  บรหิารหลกัสตูร 
 

2.3.3 
 

สดัส่วนจ านวนอาจารย ์ต่อจ านวนนกัศกึษา - จ านวนอาจารยใ์นสงักดั  
  และท าหน้าทีส่อนใน 

  หลกัสตูร 

จ านวนนกัศกึษาปจัจุบนั 

- คณะกรรมการ 
  บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.4 

 

จ านวนอาจารย ์ ผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศทีเ่ป็น

ผูส้อน เชญิมาสอน เป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ และมาปฏบิตังิานอื่นๆ 
ในหลกัสตูร 

- จ านวนอาจารยช์าว 

  ต่างประเทศ 

- คณะกรรมการ 

  บรหิารหลกัสตูร 
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องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 

2.3.5 
 

จ านวนผลงานวชิาการ/ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสาร และ/หรอืเสนอในการประชุม

วชิาการ ต่อจ านวนอาจารยใ์นหลกัสตูร  

- จ านวนผลงานวชิาการ 
  และวจิยัทีต่พีมิพห์รอื 

  เผยแพร่ และ/หรอืเสนอ 

  ในการประชุมวชิาการ  
- จ านวนอาจารยใ์น 

  หลกัสตูร  

- คณะกรรมการ 
  บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.6 

 

จ านวนผลงานวชิาการประเภทหนังสอืต ารา และ

สื่อการสอนที่ผลิตโดยอาจารย์ในหลักสูตร ต่อ

จ านวนอาจารยท์ัง้หมด 

- จ านวนผลงาน(เรือ่ง) 

- จ านวนอาจารยใ์น 

  หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ 

  บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.7 

 

รอ้ยละของอาจารย์ทีไ่ดร้บัเชญิใหเ้ป็นกรรมการใน

วชิาชีพ กรรมการวทิยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลยั ต่อจ านวน

อาจารยท์ัง้หมด 

- จ านวนอาจารยท์ีไ่ดร้บั 

  เชญิ 
- จ านวนอาจารยใ์น 

  หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ 

  บรหิารหลกัสตูร 
 

2.4  คุณภาพ 

      ของการ 
      จดัการเรยีน 

      การสอน 

2.4.1 

 

ร้อยละของรายวิชาที่มกีารสอนแบบเน้นผู้เรียน

เป็นส าคญั จากจ านวนรายวชิาทัง้หมดทีเ่ปิดสอน
ในหลกัสตูรในแต่ละปีการศกึษา 

- จ านวนรายวชิาทีเ่ปิด 

  สอนในปีการศกึษานัน้ 
- ผลการประเมนิโดย 

  นกัศกึษา 

- ผลการประเมนิตนเอง 

  ของผูส้อน 

- ผลการประเมนิโดย 

  กรรมการบรหิาร 
  หลกัสตูร  

- คณะกรรมการ 

  บรหิารหลกัสตูร 
 

2.4.2 

 

รอ้ยละของรายวชิาทีม่กีารสอนโดยใชส้ือ่

เทคโนโลย ี หรอืระบบ e-learning จากจ านวน
รายวชิาทัง้หมดทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรในแต่ละปี

การศกึษา 

- จ านวนรายวชิาทีเ่ปิด 

  สอนในปีการศกึษานัน้ 
- จ านวนรายวชิาทีม่กีาร 

  สอนโดยใชส้ือ่ 

  เทคโนโลยหีรอืระบบ  

  e-learning  

- คณะกรรมการ 

  บรหิารหลกัสตูร 
 

2.4.3 

 

รอ้ยละของรายวชิาทีม่กีารสอนโดยบรูณาการหรอื

สอดแทรกการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ใหก้บั

นกัศกึษา จากจ านวนรายวชิาทัง้หมดทีเ่ปิดสอนใน
หลกัสตูรในแต่ละปีการศกึษา 

- จ านวนรายวชิาทีเ่ปิด 

  สอนในปีการศกึษานัน้ 

- ผลการประเมนิโดย 
  นกัศกึษา 

- ผลการประเมนิตนเอง   

  ของผูส้อน 
- ผลการประเมนิโดย 

  กรรมการบรหิาร 

  หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ 

  บรหิารหลกัสตูร 
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2.4.4 
 

ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อ
คุณภาพ/ประสทิธภิาพการสอนของอาจารยใ์น

หลกัสตูรในภาพรวม 

- ผลการประเมนิโดย 
  นกัศกึษา 

- จ านวนรายวชิาทีเ่ปิด 

  สอนในปีการศกึษานัน้ 

- คณะกรรมการ 
  บรหิารหลกัสตูร 

 

2.5 คุณภาพของ 
     การจดั 

     กจิกรรม 

     ส่งเสรมิการ 

     เรยีนการ   

     สอน 

2.5.1 
 

ระดบัความส าเรจ็ของการจดักจิกรรมเสรมิความรู้
และทักษะทางวิชาการ ที่ด าเนินการในระดับ

หลกัสูตร (เช่น การให้ค าปรึกษา การจดัอบรม /

สมัมนา การศกึษาดงูาน ฯลฯ) 

- จ านวนกจิกรรม 
- จ านวนนกัศกึษาทีเ่ขา้ 

  ร่วมกจิกรรม 

- จ านวนนกัศกึษาทีผ่่าน 

  เกณฑต์ามตวัชีว้ดัที ่

  ก าหนดในกจิกรรม 

- คณะกรรมการ 
  บรหิารหลกัสตูร 

 

2.5.2 
 

ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ ทีด่ าเนินการ

ในระดับหลักสูตร (เช่น การพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรม การมวีนิัยในตนเองและท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่น ฯลฯ) 

- จ านวนกจิกรรม 
- จ านวนนกัศกึษาทีเ่ขา้ 

  ร่วมกจิกรรม 

- จ านวนนกัศกึษาทีผ่่าน 
  เกณฑต์ามตวัชีว้ดัที ่

  ก าหนดในกจิกรรม 

- คณะกรรมการ 
  บรหิารหลกัสตูร 

 

3.  การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร หมายถงึ ภารกจิทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งด าเนินการเพือ่ใหผ้ลผลติคอื บณัฑติและองคค์วามรูอ้นั 

    เกดิจากกระบวนการผลติบณัฑติ มคีุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติและ 

    สงัคม 

3.1  คุณภาพ 

      ของบณัฑติ 

3.1.1 

 

รอ้ยละของนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดในหลกัสตูร 

- จ านวนนกัศกึษาที ่

  รายงานตวัเขา้ศกึษาใน 
  ปีการศกึษาหนึ่งๆ 

- จ านวนนกัศกึษาที ่

  ส าเรจ็การศกึษาตาม 
  ระยะเวลาของหลกัสตูร 

  ในแต่ละรุน่ปีการศกึษา 

  นัน้ 

ส านกับรหิารและ

พฒันาวชิาการ 

 3.1.2 
 

ร้อยละของบณัฑิตที่ได้งานท า ประกอบอาชีพ
อสิระ หรอืศกึษาต่อในระยะเวลา  12 เดอืนหลงั

จบการศกึษา (และการไดง้านท าตรงสาขาวชิาที่

ส าเร็จการศกึษา และการได้รบัเงนิเดอืนเริม่ต้น
ตามเกณฑ)์ 

- ผลการวจิยัภาวะการม ี
  งานท า และการศกึษา 

  ต่อของบณัฑติ ปี 

  การศกึษาทีผ่่านมา 

- คณะกรรมการ 
  บรหิารหลกัสตูร 

 

3.1.3 

 

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑติต่อคุณภาพ

บณัฑติ (ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ
ตามลักษณะ งานสาขานั ้นๆ  ด้ านคว ามรู้

ความสามารถพื้นฐานทีส่่งผลต่อการท างาน และ

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วชิาชพี) 

- ผลการวจิยัผูใ้ชบ้ณัฑติ 

  ทีส่ าเรจ็การศกึษาในปี 
  การศกึษาทีผ่่านมา 

- คณะกรรมการ 

  บรหิารหลกัสตูร 
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องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 

3.1.4 
 

จ านวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รบัการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จรยิธรรม หรอืรางวลัทางวชิาการหรอื

ด้านอื่ นที่ เกี่ ย วข้อ งกับคุณภาพบัณฑิต ใน
ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาตใินรอบ 3 ปีทีผ่่าน

มา (คน) 

- รายงานขอ้มลูจ านวน 
  นกัศกึษาหรอืศษิยเ์ก่าที ่

  ไดร้บัการประกาศ 

  เกยีรตคิุณ หรอืรางวลั 

- คณะกรรมการ 
  บรหิารหลกัสตูร 

 

3.2 คุณภาพของ 

     ผลงาน 

     วชิาการหรอื 

     วทิยานิพนธ ์

3.2.1 

 

จ านวนวทิยานพินธแ์ละงานวชิาการของนกัศกึษา

ทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตใิน

รอบ 3 ปีทีผ่่านมา (ชิน้งาน) 

- รายงานขอ้มลูจ านวน 

  ผลงานวทิยานิพนธข์อง 

  นกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลั 

- คณะกรรมการ 

  บรหิารหลกัสตูร 

 

3.2.2 

 

รอ้ยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปรญิญาโท

ของผูส้ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษานัน้ทีต่พีมิพ์
เผยแพร่ ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จ

การศกึษาในปีการศกึษานัน้ทัง้หมด 

- จ านวนบทความจาก 

  วทิยานิพนธป์รญิญาโท 
  ของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

  ในปีการศกึษานัน้ที ่

  ตพีมิพเ์ผยแพร ่(นบั 
  ทัง้หมดทีเ่ป็นผลงาน 

  ของผูส้ าเรจ็การศกึษา) 

- จ านวนวทิยานพินธ ์
  ปรญิญาโทของผูส้ าเรจ็ 

  การศกึษาในปี 

  การศกึษานัน้ 

- คณะกรรมการ 

  บรหิารหลกัสตูร 
 

3.2.3 
 

รอ้ยละของบทความจากวทิยานิพนธป์รญิญาเอก
ทีต่พีมิพเ์ผยแพรต่่อจ านวนวทิยานพินธป์รญิญา

เอกทัง้หมด 

- จ านวนบทความ 
  วทิยานิพนธป์รญิญา 

  เอกทีต่พีมิพห์รอื 

  เผยแพร่ในปีการศกึษา 
  นัน้ 

- จ านวนวทิยานพินธ ์

  ปรญิญาเอกในปี 

  การศกึษานัน้ 

- คณะกรรมการ 
  บรหิารหลกัสตูร 

 

 

การจดัท ารายงานผลการจดัการหลกัสตูร 

ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จดัท าขอ้มลูและรายงานผลการจดัการหลกัสูตร ตามองค์ประกอบและตวัชี้วดัทีก่ าหนดขา้งต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนทีร่ะบุว่า “คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผู้รบัผิดชอบให้ข้อมูล” โดยการกรอกขอ้มลูในแบบฟอร์มใน
ระบบออนไลน์ผ่านเวบ็ http://gsmis.gs.kku.ac.th/curriculum ซึง่มหาวทิยาลยัจะก าหนดรหสัส าหรบั Login และ Password ใหผู้ร้บัผดิชอบ
แต่ละหลกัสตูรด าเนินการ  

เพื่อให้การด าเนินการประเมนิผลการจดัการหลกัสูตรเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและมปีระสทิธภิาพ จงึก าหนดรายละเอียด
เกีย่วกบักระบวนการด าเนินการ ดงันี้ 

1. ปฏทินิการด าเนินการ ใหม้กีารประเมนิผลการจดัการหลกัสูตรทุกสิ้นปีการศกึษา โดยทุกหลกัสูตรจะต้องจดัท าขอ้มลูและ
รายงานผลการประเมนิภายในสิน้เดอืนพฤษภาคมของทุกปี  
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2. หน่วยงานรบัผดิชอบ ให้ส านักบรหิารและพฒันาวชิาการ โดยกลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงาน รวบรวมขอ้มลูและรายงานผลการจดัการหลกัสตูรแต่ละหลกัสตูร และจดัท าสรุปรายงานการประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรของ
มหาวทิยาลยัในภาพรวม 

3. การจดัท ารายงานผลการจดัการหลกัสูตรตามระบบนี้ ใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรแต่ละ
หลกัสตูร ซึง่คณะ/หน่วยงานจะตอ้งด าเนินการแต่งตัง้ใหทุ้กหลกัสตูรมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรอย่างเป็นทางการคณะ /หน่วยงานอาจ
ก าหนดระบบหรอืกลไกการรวบรวมขอ้มลูและจดัท ารายงานผลการจดัการหลกัสูตรในแต่ละคณะ /หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการก ากบั
ตดิตามและปรบัปรุงหรอืพฒันาหลกัสตูรได ้

4. ในกรณทีีห่ลกัสตูรใดมกีารจดัการแบบโครงการพเิศษ ใหจ้ดัท ารายงานผลการจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ แยกออกจาก
การจดัการหลกัสูตรในระบบปกต ิทัง้นี้ เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ พ .ศ. 2548  
นอกจากนี้ หลกัสตูรโครงการพเิศษตอ้งจดัท ารายงานการตรวจสอบบญัชเีพือ่เสนอต่อมหาวทิยาลยัตามระเบยีบฯ ดงักล่าวดว้ย 

 

การน าผลการประเมินการจดัการหลกัสตูรไปใช้ 
การประเมนิผลการจดัการหลกัสูตรตามระบบนี้ มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อส่งเสรมิ กระตุ้นและก ากบัตดิตามใหผู้้รบัผดิชอบการ

จดัการหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั ไดม้กีารส ารวจตนเอง  และตระหนักถงึความจ าเป็นและความรบัผดิชอบในการบรหิาร
จดัการหลกัสตูรเพื่อผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพตามปรชัญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  และเป้าหมายการผลติบณัฑติทีก่ าหนด ดงันัน้ใน
ระยะแรกนี้จะไมม่กีารก าหนดเกณฑก์ารประเมนิและการจดัอนัดบัคุณภาพของการจดัการหลกัสตูร อย่างไรกต็าม จะมกีารรายงานขอ้มลูผล
การประเมนิเพือ่น าไปใชใ้นการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร   และการวางแผนการผลติบณัฑติและการจดัการหลกัสตูรในสาขาวชิานัน้ๆในอนาคต 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หรอืคณะ/หน่วยงานอาจพจิารณาใชเ้กณฑ์การประเมนิและใหค้ะแนนของ สมศ., กพร., สกอ. เพื่อประเมนิ
หลกัสตูรของตนเองได ้ซึง่จะท าใหท้ราบสถานะของหลกัสตูรและเปรยีบเทยีบกบัหลกัสตูรอื่นๆ ได ้
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ภาคผนวก 9 
รายงานผลการประเมินหลกัสตูรหรือรายงานผลการศึกษา 

ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
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รายงานการประเมินผล 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

รางานที่ 1 รายงานการประเมนิผลในครัง้นี้  ผู้ให้ขอ้มูลคอื มหาบณัฑติหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาชวีวทิยา ประจ าปีการศกึษา 2552 จ านวน 15 คน โดยผูใ้หข้อ้มลูไดป้ระเมนิหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาชวีวทิยา ในดา้นการบรหิารหลกัสตูรและดา้นคุณลกัษณะของมหาบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาของหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาชวีวทิยา ดงัสรุปตามตารางต่อไปนี้ 

การบรหิารหลกัสตูร 

 

ความเหมาะสม 

มากทีสุ่ด 
จ านวน 

(รอ้ยละ) 

มาก 
จ านวน 

(รอ้ยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(รอ้ยละ) 

น้อย 
จ านวน 

(รอ้ยละ) 

ปรบัปรุง
จ านวน 

(รอ้ยละ) 

ไมร่ะบ ุ
จ านวน 

(รอ้ยละ) 

1. หลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์าร

พฒันาประเทศ มหาวทิยาลยั ทอ้งถิน่ และ
ความกา้วหน้าทางวชิาการ เช่น 

1.1 หลักสูตรมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการ

แขง่ขนัของประเทศ การเสรมิสรา้งและพฒันา
ประเทศ และการบริหารจัดการท้องถิ่น /

ประเทศ 3(20.00) 9(60.00) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

1.2 หลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความต้องการก าลงัคน
ในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 1(6.67) 6(40.00) 6(40.00) 1(6.67) 0(0.00) 1(6.67) 

2. หลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งกบัปรชัญา และ

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

2.1 หลกัสูตรมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพของ
ประชากรพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  

และการบรูณาการความรูแ้ละเทคโนโลย ี 3(20.00) 9(60.00) 2(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 1(6.67) 

2.2 หลกัสูตรสอนให้รูเ้หตุผลตามหลกัการของแต่

ละวชิา สอนใหศ้กึษาฝึกฝนและอบรมตน ดว้ย
ตน เอ งได้  สอน ให้มีป ัญญาจากการคิด

วเิคราะห์ พินิจพิจารณาไตร่ตรองจากความ

เป็นจรงิ 5(33.33) 10(66.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

3. ความเหมาะสมของโครงสรา้งหลกัสตูร 
3.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 2(13.33) 8(53.33) 2(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 3(20.00) 

3.2 หมวดวิชาแกนบงัคบั และวิชาเฉพาะด้าน มี

การจดัประสบการณ์ทีส่่งเสรมิความเขา้ใจและ
ทกัษะแบบองคร์วม มทีัง้ประสบการณ์พื้นฐาน

เบื้องต้นและประสบการณ์ที่ต้องการวุฒภิาวะ

ขัน้สงู 3(20.00) 9(60.00) 2(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 1(6.67) 
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การบรหิารหลกัสตูร 

 

ความเหมาะสม 

มากทีสุ่ด 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

มาก 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

ปานกลาง 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

น้อย 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

ปรบัปรุง

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

ไมร่ะบ ุ

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

3.3 หมวดวิชาเลอืก ให้ผู้เรยีนได้เลือกเรยีนตาม
ความสนใจอย่างแทจ้รงิ 4(26.67) 11(73.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

3.4 ความเหมาะสมเกีย่วกบัวทิยานิพนธ/์การศกึษา

อสิระ 
3.4.1 จ านวนหน่วยกติ 2(13.33) 12(80.00) 1(6.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

3.4.2 ความเอาใจใส่ของอาจารยท์ีป่รกึษา 5(33.33) 9(60.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 1(6.67) 

3.4.3 ความชดัเจนเรื่องเกณฑ์การประเมิน

ความกา้วหน้าการท าวทิยานิพนธ ์ 5(33.33) 9(60.00) 1(6.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

3.4.4 ความพึงพอใจในการท าวิทยานิพนธ์/
การศกึษาอสิระ 7(46.67) 6(40.00) 2(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

3.4.5 ผลสัมฤทธิจ์ากการท าวิทยานิพนธ์/

การศกึษาอสิระ 4(26.67) 6(40.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 5(33.33) 

4. เนื้อหาสาระและกจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.1 เนื้อหาสาระครอบคลุมมาตรฐานจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร สาระทันสมัย เหมาะสมกับ

กาลเวลา 3(20.00) 8(53.33) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 1(6.67) 

4.2 มีโอกาสศึกษาเชื่อมโยงวิชาความรู้ก ับ

ประสบการณ์จรงิในชวีติ สามารถคดิวเิคราะห ์

ตดัสิน แก้ไขปญัหาและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 3(20.00) 9(60.00) 2(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 1(6.67) 

4.3 ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย 

เ น้ นก า รมีส่ ว น ร่ ว มขอ งผู้ เ รีย น แล ะ ใ ช้

เทคโนโลยเีพื่อโอกาสการเรยีนรูท้ี่กวา้งขวาง
ขึน้ และส่งเสรมิการคดิ และการท างานร่วมกนั

อย่างเป็นอสิระ 4(26.67) 7(46.67) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 1(6.67) 

4.4 การประเมินการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
หลากหลายและตรงสภาพจรงิ และชดัเจน 3(20.00) 6(40.00) 5(33.33) 0(0.00) 0(0.00) 1(6.67) 

4.5 ใชแ้หล่งวทิยาการการเรยีนรูก้ารเรยีนการสอน

หลากหลายรปูแบบ 1(6.67) 9(60.00) 4(26.67) 0(0.00) 0(0.00) 1(6.67) 

1.2 5. รปูแบบการจดัหลกัสตูร เช่น 
5.1 มกีารจดัทางเลอืกทางการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีน

บางส่วนเพือ่ส่งเสรมิการศกึษาตลอดชวีติ  3(20.00) 8(53.33) 4(26.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

5.2 มกีารเทยีบโอนหน่วยกติทีเ่รยีน จากโอกาส

การศกึษารปูแบบต่างๆ 3(20.00) 7(46.67) 5(33.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

5.3 มกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบ on-line 

system เอกสาร ต ารา วารสาร ฯลฯ 0(0.00) 12(80.00) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
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ความเหมาะสม 

มากทีสุ่ด 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

มาก 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

ปานกลาง 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

น้อย 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

ปรบัปรุง

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

ไมร่ะบ ุ

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

5.4 มกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูบ้างส่วนหรอื
บางโปรแกรมโดยใชภ้าษาสากลเป็นสือ่ 1(6.67) 10(66.67) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 1(6.67) 

6. กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เช่น 

6.1 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรต่างๆเพือ่การพฒันาตนเองและสงัคม 2(13.33) 8(53.33) 5(33.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

7. โสตทศันูปกรณ์ อุปกรณ์การเรยีนการสอนต่างๆ 6(40.00) 7(46.67) 2(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

8. บรรยากาศและสิง่แวดลอ้ม 6(40.00) 7(46.67) 2(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

9. ความพงึพอใจต่อหลกัสตูรโดยรวม 5(33.33) 7(46.67) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

 

คุณลกัษณะ 

ท่านมคีุณลกัษณะมากน้อยเพยีงใด 

มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

มาก 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

ปรบัปรุง
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

ไมร่ะบ ุ
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
1. ความรูค้วามเขา้ใจในสาขาวชิาทีส่ าเรจ็การศกึษา 3(20.00) 9(60.00) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

2. ความสามารถในการศกึษาคน้คว้าความรูไ้ด้ด้วย

ตนเอง 
7(46.67) 8(53.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

3. ความสามารถในการคน้ควา้วจิยั 4(26.67) 10(66.67) 1(6.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

4. ความรูค้วามสามารถดา้นคอมพวิเตอร ์ 3(20.00) 8(53.33) 4(26.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

5. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อ

การสือ่สาร 

2(13.33) 2(13.33) 9(60.00) 1(6.67) 0(0.00) 1(6.67) 

6. ความรูแ้ละการใชภ้าษาไทยไดอ้ย่างถูกตอ้ง 4(26.67) 7(46.67) 4(26.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

ด้านความสามารถในการปฏิบติังาน 
7. ความรบัผดิชอบในงาน 4(26.67) 11(73.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

8. ความขยนัและความอดทน 6(40.00) 8(53.33) 1(6.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

9. สามารถท างานไดร้วดเรว็ทนัตามก าหนด 2(13.33) 12(80.00) 1(6.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

10. ความสามารถดา้นการวางแผนการปฏบิตังิาน 6(40.00) 6(40.00) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

11. สามารถน าเสนองานไดอ้ย่างเหมาะสม 6(40.00) 6(40.00) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

ด้านความสามารถพิเศษ 
12. ไหวพรบิ การคดิและการสงัเกต 5(33.33) 7(46.67) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

13. ใฝรู่แ้ละศกึษาดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง 7(46.67) 7(46.67) 1(6.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

14. การแสดงความคดิเหน็และการแสดงออก 4(26.67) 7(46.67) 4(26.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

15. มภีาวะผูน้ าในหน่วยงานทีส่งักดั 2(13.33) 9(60.00) 4(26.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

16. มคีวามรอบรู ้ 4(26.67) 7(46.67) 4(26.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
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คุณลกัษณะ 

ท่านมคีุณลกัษณะมากน้อยเพยีงใด 

มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

มาก 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

ปรบัปรุง

จ านวน 
(รอ้ยละ) 

ไมร่ะบ ุ
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

ด้านบคุลิกภาพ 
17. มรีะเบยีบวนิยั 4(26.67) 10(66.67) 1(6.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

18. มคีวามเชือ่ม ัน่ในตวัเอง 5(33.33) 9(60.00) 1(6.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

19. มจีรยิธรรมและคุณธรรม 5(33.33) 10(66.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

20. มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 7(46.67) 8(53.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

21. มคีวามมัน่คงในอารมณ์ 4(26.67) 6(40.00) 5(33.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

22. มคีวามสามารถในการเป็นผูน้ าทีด่ ี 4(26.67) 5(33.33) 6(40.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

23. มกีริยิามารยาทและการวางตวัในสงัคมไดเ้หมาะสม 5(33.33) 8(53.33) 2(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

ด้านมนุษยส์มัพนัธ์ 
24. เป็นทีย่อมรบัจากเพือ่นร่วมงาน 4(26.67) 8(53.33) 2(13.33) 1(6.67) 0(0.00) 0(0.00) 

25. มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพือ่นร่วมงานระดบัเดยีวกนั 5(33.33) 10(66.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

26. มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 6(40.00) 8(53.33) 1(6.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

27. มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูบ้งัคบับญัชา 5(33.33) 8(53.33) 1(6.67) 1(6.67) 0(0.00) 0(0.00) 

28. การเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 6(40.00) 7(46.67) 2(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

29. ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกบับุคคลทุก

ประเภท 

6(40.00) 7(46.67) 2(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ด้านหลกัสูตร 

 ควรปรบัปรุงใหม้คีวามหลากหลายขึน้ และรายวชิาทีใ่หเ้รยีนมน้ีอย เนื้อหาวชิาพืน้ฐานแทบไมม่ ี
 หลกัสตูรตอ้งลงทะเบยีนถงึ 2 ปี มเีวลาอกี 1 ปีท าวทิยานิพนธ ์ท าใหจ้บไม่ไดท้นัตามหลกัสตูรก าหนด 

ด้านการจดัการเรียนการสอน 

 การจดัการเรยีนเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัและบางวชิายงัเรยีนแบบ ป.ตรอียู ่
ด้านอาจารย ์

 ความรูค้วามสามารถของอาจารยส์ว่นใหญ่จะไมม่คีวามหลากหลาย มกัจะมคีวามเชีย่วชาญในสาขาเดยีวกนั 
ด้านเน้ือหาวิชา 

 เน้ือหาวชิาน้อย ไมห่ลากหลาย วชิาทีน่กัศกึษาอยากเรยีนกไ็มม่อีาจารยส์อน บางวชิาในหลายๆ วชิาเน้ือหา
ซ ้าซอ้นกนั 

 ควรจดัแบ่งรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวชิาย่อยและอาจระบใุหเ้ป็นวชิาบงัคบัในสาขาย่อยนัน้ๆ เพื่อให ้นศ.
ไดร้บัความรูเ้พื่อน าไปใชใ้นการท าวทิยานพินธ ์

ด้านการประเมินผลการเรียนรู ้

 ดแีลว้ 
ด้านปัจจยัสนับสนุนการเรียนการสอน 

 สนบัสนุนในดา้นเทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
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รางานที ่2 รายงานการประเมนิผลในครัง้นี้  ผูใ้หข้อ้มลูคอื ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัมหาบณัฑติหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลดัสตูรปี 2549) และผูท้ีก่ าลงัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ สาขาชวีวทิยา (หลกัสตูร
ปี 2549) โดยผูใ้หข้อ้มูลไดป้ระเมนิหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาวชิาชวีวทิยา ในดา้นโครงสรา้งหลกัสตูรและ
รายวชิาในหลกัสตูรฯ ดงัรายละเอยีดขา้งล่าง 

สรุปแบบสอบถามความคดิเห็นเร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชีววทิยา (ปี 2549) 
    ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    ณ หอ้งประชุมศรีสุมนต ์สีตะธนี ในวนัพฤหสับดีท่ี  29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 น. 
    ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

      จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 20 คน 
      เ

เพศ หญิง   15 คน (75%) 
      

 
ชาย 5 คน (25%) 

      า
อายุ 20-25 ปี จ านวน 10 คน (50%) 

      

 
26-30 ปี จ านวน 9 คน (45%) 

      

 
31-35 ปี จ านวน 1 คน (5%) 

      วุฒิการศึกษา         ก าลงัศึกษาระดบั ป.โท จ านวน 16 คน (80%) 
                              ส าเร็จการศึกษาระดบั ป.โทจากภาควชิาฯ จ านวน 4 คน (20%) 

   ก าลงัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2      จ านวน 4 คน (20%) 
      ก าลงัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 3      จ านวน 1 คน (5%) 
      ก าลงัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 4      จ านวน 4 คน (20%) 
      ก าลงัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 6      จ านวน 5 คน (25%) 
      ก าลงัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 8      จ านวน 2 คน (10%) 
      ทุนการศึกษา ไม่ไดรั้บทุน จ านวน 4 คน  (20%) 

    

 
ทุนอุดหนุนการศึกษา จ านวน 3 คน  (15%) 

    

 
ทุนอุดหนุนการวจิยั จ านวน 6 คน  (30%) 

    

 
ทุนจากหน่วยงานท่ีสงักดั จ านวน 2 คน  (10%) 

    

 
ทุน BRT จ านวน 1 คน  (5%) 

    

 
ทุน พสวท จ านวน 1 คน  (5%) 

    

 
ทุนอุดหนุนการศึกษา + ทุนอุดหนุนการวจิยั จ านวน 1 คน  (5%) 

    

 
ทุนอุดหนุนการวจิยั + BRT จ านวน 2 คน  (10%) 

    ตอนที ่2 ความคดิเห็นเกีย่วกบัหลกัสูตร 
      วชิาบังคบัที ่1   วชิา 311 891 Seminar in Biology 1 credit 

ผูป้ระเมินจ านวน 18 คน ผา่นการเรียนวชิาน้ีแลว้ 
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คะแนนทีไ่ด้ เปอร์เซนต์ 

    1. ความทนัสมยั 3.56 71.11 
    2. ความสมบูรณ์เพียงพอต่อการใชป้ระโยชน ์ 3.67 73.33 
    3. ความเหมาะสมของการเป็นรายวชิาบงัคบั 4.17 83.33 

    4. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต 4.11 82.22 
    (มีความสมัพนัธ์กบัเน้ือหาและความส าคญัของรายวชิา) 

   (หมายเหตุ คะแนน 1-5 จากเหมาะสมนอ้ยไปมาก) 
      วชิาบังคบัที ่2   วชิา 311 894 Special Studies in Biology 2 credits 

   ผูป้ระเมินจ านวน 13 คน ผา่นการเรียนวชิาน้ีแลว้ 
      

  
คะแนนทีไ่ด้ เปอร์เซนต์ 

   1. ความทนัสมยั 3.69 73.85 
    2. ความสมบูรณ์เพียงพอต่อการใชป้ระโยชน ์ 4.15 83.08 
    3. ความเหมาะสมของการเป็นรายวชิาบงัคบั 4.38 87.69 
    4. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต 4.23 84.62 
    5. ความชดัเจนในกระบวนการวทิยาศาสตร์ 4.38 87.69 
    6. ความช านาญในทกัษะวทิยาศาสตร์ 4.54 90.77 
    7. ความเขา้ใจในปัญหาและโจทยข์องวชิา 4.62 92.31 
    8. การไดรั้บขอ้แนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการท าวจิยั 4.69 93.85 
    9. การส่งเสริมใหเ้กิดความใฝ่รู้ 4.46 89.23 
    10. การส่งเสริมความคิดในเชิงวเิคราะห์วจิารณ์ 4.46 89.23 
    11. ความสามารถเช่ือมโยงทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั 4.54 90.77 
    12. ความรับผดิชอบของท่านท่ีมีต่อโครงงานวจิยัฯของตนเอง 4.62 92.31 
    วชิาเลอืก 

       วชิาเลือก 18 หน่วยกิต ตามความสนใจ โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 ผูต้อบแบบประเมินจ านวน 20 คน  ในจ านวนน้ีลงทะเบียนครบ 18 หน่วยกิต จ านวน 15 คน 

    จ านวน 17 หน่วยกิต 2 คน และ 9 หน่วยกิต จ านวน 3 คน 
    

  
คะแนนทีไ่ด้ เปอร์เซนต์ 

   1. ความทนัสมยั 3.90 78.00 
    2. ความสมบูรณ์เพียงพอต่อการใชป้ระโยชน ์ 4.00 80.00 
    3. ความเหมาะสมของการเป็นรายวชิาเลือก 4.00 80.00 
    4. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต 4.05 81.00 
    5. ความเหมาะสมของวธีิจดัการเรียนการสอน 3.95 79.00 
    6. การส่งเสริมใหเ้กิดความใฝ่รู้ 3.95 79.00 
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7. การส่งเสริมความคิดในเชิงวเิคราะห์วจิารณ์ 4.05 81.00 
    8. ความสามารถเช่ือมโยงทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั 4.10 82.00 
    9. ความพร้อมของอุปกรณ์ ส่ือการสอน 3.75 75.00 
    

       วชิา 311899 Thesis 
      ผูต้อบแบบประเมินจ านวน 19 คน  ในจ านวนน้ีลงทะเบียนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 8 หน่วยกิต จ านวน 7 คน   

    จ านวนมากกวา่ 8 หน่วยกิต จ านวน 12 คน 
    

  
คะแนนทีไ่ด้ เปอร์เซนต์ 

    1. ความชดัเจนสมบูรณ์ของเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 3.89 77.89 
    2. ทกัษะในการท าวจิยั 4.05 81.05 
    3. คุณภาพวทิยานิพนธ์ของท่านเอง 4.05 81.05 
    4. คุณภาพวทิยานิพนธ์โดยทัว่ไปของหลกัสูตร 3.89 77.89 
    5. ความกวา้งขวางของการเผยแพร่วทิยานิพนธ์ 4.11 82.11 
    อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 

      ผูต้อบแบบประเมินจ านวน 19 คน  ในจ านวนน้ีลงทะเบียนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 8 หน่วยกิต จ านวน 7 คน  
    จ านวนมากกวา่ 8 หน่วยกิต จ านวน 12 คน  
    

  
คะแนนทีไ่ด้ เปอร์เซนต์ 

    1. สดัส่วนของอาจารยท่ี์ปรึกษาตอ่นกัศึกษา 4 80 
    2. การดูแลเอาใจใส่ดา้นวชิาการ 4.58 91.58 
    3. คุณวฒิุ/คุณภาพของอาจารย ์ 4.68 93.68 
    4. การดูแลเอาใจใส่ดา้นคุณธรรม และจริยธรรม 4.47 89.47 
    5. คุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย ์ 4.63 92.63 
    นักศึกษาประเมนิตนเอง 

      ผูต้อบแบบประเมินจ านวน 19 คน  ในจ านวนน้ีลงทะเบียนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 8 หน่วยกิต จ านวน 7 คน  
    จ านวนมากกวา่ 8 หน่วยกิต จ านวน 12 คน  
    

  
คะแนนทีไ่ด้ เปอร์เซนต์ 

    1. ความสามารถทางวชิาการ 3.68 73.68 
    2. การด ารงคุณธรรมและจริยธรรม 3.95 78.95 
    3. ความเอาใจใส่ ใฝ่คน้ควา้หาความรู้จากการทดลอง คน้ควา้และท าวจิยั 4.00 80.00 
    ข้อเสนอแนะ 

       ตอ้งการใหภ้าควชิาเปิดรายวชิาดา้น Zoology ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 
      หมายเหตุ คะแนนจาก 1-5 มีความหมายคือระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดไปสู่มากท่ีสุด 
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การปรบัปรงุหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์ปี พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกบัผล

การประเมินผลหลกัสตูรฯ โดยมหาบณัฑิตหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2552 
 

ข้อเสนอแนะของมหาบณัฑิต การปรบัปรงุหลกัสตูร 

1. ดา้นหลกัสตูร 

    -ควรปรบัปรุงใหม้คีวามหลากหลายขึน้ และรายวชิาทีใ่หเ้รยีนมี
น้อย เนื้อหาวชิาพืน้ฐานแทบไมม่ ี

    -หลักสูตรต้องลงทะเบียนถึง 2 ปี มีเวลาอีก 1 ปี ท า

วทิยานิพนธ ์ท าใหจ้บไมไ่ดท้นัตามหลกัสตูร 

1. ดา้นหลกัสตูร 

    -ปรบัปรุงในหลกัสตูรฯ ปี พ.ศ. 2555 โดยเพิม่จ านวนหน่วยกติ 
หมวดวชิาบงัคบัจาก 3 หน่วยกติ เป็น 5 หน่วยกติ เพิม่จ านวน

หน่วยกติวชิาวทิยานิพนธ์จาก 15 หน่วยกติเป็น 16 หน่วยกติ 

หน่วยกติ นอกจากนัน้ได้มกีารเปิดรายวชิาพื้นฐานเพิม่ขึ้นอีก 6 
วชิา  

2. ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

    -การจดัการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัและบางวิชายงัเรียน

แบบ ป.ตร ีอยู่ 

2. ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

    -มกีารปรบัปรุงรูปแบบการสอนใหม้คีวามหลากหลายมากขึ้น

ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวชิา 

3. ดา้นอาจารย ์

    -ความรู้ความสามารถของอาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่มีความ

หลากหลาย มกัจะมคีวามเชีย่วชาญในสาขาเดยีวกนั 

3. ดา้นอาจารย ์

    -ไดป้รบัรายละเอียดการเรยีนการสอนในหลายๆ วชิาให้มกีาร

เชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายและเพิ่มวิชาในหลักสูตรฯ ให้
อาจารยท์ีม่คีวามช านาญในสาขาอื่นๆ มาร่วมสอน 

4. ดา้นเนื้อหาวชิา 

    -เนื้อหาวชิาน้อย ไมห่ลากหลาย วชิาทีน่กัศกึษาอยากเรยีนกไ็ม่

มอีาจารยส์อน บางวชิามเีนื้อหาซ ้าซอ้นกนั 

    -ควรจดัแบ่งรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวชิาย่อยและอาจระบุ

ใหเ้ป็นวชิาบงัคบัในสาขาย่อยนัน้ๆ เพื่อให้นักศกึษาได้รบัความรู้

เพือ่น าไปใชใ้นการท าวทิยานิพนธ์ 

4. ดา้นเนื้อหาวชิา 

    -มกีารน ารายวชิาทีม่เีนื้อหาซ ้าซอ้นกนัออกจากหลกัสตูรฯ 

    -มกีารเพิม่รายวชิาในบางสาขาวชิาย่อย เช่น วชิาในหมวด 

สตัววทิยา (zoology)  
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ภาคผนวก 10 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง 
หลกัสตูรเดิมกบัหลกัสตูรปรบัปรงุ 
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1. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสตูรเดิมกบัหลกัสูตรปรบัปรงุ 
 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2549 หมายเหตุ 
1. โครงสรา้งหลกัสตูร 
โครงสรา้งหลกัสตูรส าหรบัแผน ก แบบ ก 1 
    หมวดวชิาบงัคบั 1 รายวชิา (ไมน่บัหน่วยกติ) 
    วทิยานิพนธ ์36 หน่วยกติ 
โครงสรา้งหลกัสตูรส าหรบัแผน ก แบบ ก 2 
    หมวดวชิาบงัคบั 5 หน่วยกติ 
    หมวดวชิาเลอืก 15 หน่วยกติ 
    วทิยานิพนธ ์16 หน่วยกติ 

1. โครงสรา้งหลกัสตูร 
โครงสรา้งหลกัสตูรส าหรบัแผน ก แบบ ก 1 
 
    วทิยานิพนธ ์36 หน่วยกติ 
โครงสรา้งหลกัสตูรส าหรบัแผน ก แบบ ก 2 
    หมวดวชิาบงัคบั 3 หน่วยกติ 
    หมวดวชิาเลอืก 18 หน่วยกติ 
    วทิยานิพนธ ์15 หน่วยกติ 

 
หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 1 เพิม่หมวดวชิาบงัคบั จ านวน 1  รายวชิา ไมน่บั
หน่วยกติ 
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 ในหมวดวชิาบงัคบัมกีารเพิม่รายวิชาและ
จ านวนหน่วยกติ ในหมวดวชิาเลอืกมกีารปรบัลดจ านวนหน่วยกติ และมี
การเพิม่จ านวนหน่วยกติของวทิยานิพนธ ์เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการวจิยั
ของนกัศกึษา 

2. รายวชิาในหมวดวชิาบงัคบั 
รายวชิาในหมวดวชิาบงัคบัส าหรบัหลกัสตูรแผน ก แบบ ก 1 
    311 891 สมัมนาทางชวีวทิยา (1 หน่วยกติ) ไมน่บัหน่วยกติ 
                Seminar in Biology 
รายวชิาในหมวดวชิาบงัคบัส าหรบัหลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2 
    311 891 สมัมนาทางชวีวทิยา (1 หน่วยกติ) 
                Seminar in Biology 
    311 893 วธิวีจิยัทางชวีวทิยา (2 หน่วยกติ) 
                Research Method in Biology 
    311 894 ปญัหาพเิศษทางชวีวทิยา (2 หน่วยกติ) 
                Special Studies in Biology 
    รวม 5 หน่วยกติ 

2. รายวชิาในหมวดวชิาบงัคบั 
รายวชิาในหมวดวชิาบงัคบัส าหรบัหลกัสตูรแผน ก แบบ ก 1 
ไมม่ ี
 
รายวชิาในหมวดวชิาบงัคบัส าหรบัหลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2 
    311 891 สมัมนาทางชวีวทิยา (1 หน่วยกติ) 
                Seminar in Biology 
    311 894 ปญัหาพเิศษทางชวีวทิยา (2 หน่วยกติ) 
                Special Problems in Biology 
    รวม 3 หน่วยกติ 

 
หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 1 เพิม่รายวชิา 311 891 สมัมนาทางชวีวทิยาเป็น
วชิาบงัคบั และไมน่บัหน่วยกติ 
 
หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2 
เพิม่รายวชิา 311 893 วธิวีจิยัทางชวีวทิยา 
                            Research Method in Biology 
เปลีย่นชือ่เป็น 311 894 ปญัหาพเิศษทางชวีวทิยา 
                              Special Studies in Biology 
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หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2549 หมายเหตุ 
3. รายวชิาในหมวดวชิาเลอืกส าหรบัหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2

ประกอบดว้ยรายวชิาในสาขาวชิาชวีวทิยาทัว่ไป และชวีวทิยา
ระดบัเซลล์ สาขาวชิาพฤกษศาสตร์ สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ และ
สาขาวชิาสตัววทิยา ที่มอียู่ในหลกัสูตรเดมิโดยมบีางรายวชิาที่
อยู่ในหลกัสูตรเดิมขอปิดจึงต้องน าออกจากหลักสูตรฯ พ.ศ. 
2555   

            ในระหว่าง พ.ศ. 2551 ถงึ พ.ศ. 2554 ไดม้รีายวชิาที่ขอ
เปิดเพิ่มในหลักสูตรเดิม ซึ่งรายวิชานี้ถูกบรรจุในหลักสูตร
ปรบัปรุงฯ พ.ศ. 2555  

            ทา้ยสุดคอืรายวชิาใหมท่ีเ่ปิดขึน้เพื่อน ามาใชใ้นหลกัสูตรฯ 
พ.ศ. 2555 ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 3.1 รายวชิาทีข่อน าออกจากหลกัสตูรฯ พ.ศ. 2555 จ านวน 12 
รายวชิาไดแ้ก ่

3. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกส าหรบัหลกัสูตรแผน ก แบบ ก2 
ประกอบด้วยรายวชิาในสาขาวิชาชวีวทิยาทัว่ไป และชวีวทิยา
ระดบัเซลล์ สาขาวชิาพฤกษศาสตร์ สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ และ
สาขาวชิาสตัววทิยา ทัง้ทีม่อียู่ในหลกัสตูรเดมิและทีไ่ดข้อเปิดเพิม่
ในระหว่าง พ.ศ. 2551 ถงึ 2554 

            รายวชิาในหลกัสตูร พ.ศ. 2549 ไดแ้ก่ 
    311 701 ชวีวทิยาระดบัเซลลข์ ัน้สงู                   
                Advanced Cell Biology 
 

 
 
 
 
 
 
เปลีย่นแปลงหน่วยกติจากเดมิ 4(3-3-4) เป็น 3(3-0-6) 
เดมิวชิา 311 701 มทีัง้ภาคบรรยายและภาคปฏบิตักิาร แต่เนื่องจาก
องคค์วามรูใ้นรายวชิานี้เพิม่พนูมากขึน้จากเดมิ จงึปรบัแยกเป็นวชิา
บรรยายเพยีงอย่างเดยีว และเปิดวชิาใหม ่ 311 708 ปฏบิตักิาร
ชวีวทิยาระดบัเซลลข์ ัน้สงู เพือ่เป็นภาคปฎบิตักิารโดยเฉพาะ 

    311 703 ชวีวทิยาของยนี    
                Biology of Genes 
    311 712 ความสมัพนัธร์ะหว่างน ้าและพชื  
               Plant and Water Relations 
    311 716 วทิยาเหด็ราขัน้สงู   
               Advanced Mycology 
    311 723 ไมโครเทคนิคทางพชื   
               Plant Microtechnique 
    311 731 วทิยาไลเคน  
               Lichenology 
    311 734 ชวีวทิยาของกลว้ยไม ้   
               Biology of Orchids 
    311 750 พนัธุศาสตรป์ระยุกต ์   
               Applied Genetics 
 

    311 702 ชวีสารสนเทศศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                ข ัน้หลกัมลู              
                Fundamentals of Bioinformatics and Information  
                Technology   
    311 703 ชวีวทิยาของยนี    
                Biology of Genes 
    311 705 อเิลก็ตรอนจุลทรรศนศาสตรส์ าหรบัชวีวทิยา                    
                Electron Microscopy for Biology 
    311 706 การจ าแนกประเภทสิง่มชีวีติอย่างเป็นระบบ               
                Systematic Classification of Organisms 
    311 707 ชวีวทิยาประชากรขัน้สงู   
                Advanced Population Biology 
    311 710 การเตบิโตและการเจรญิของพชื  
                Plant Growth and Development 
 

เปลีย่นชือ่เป็น 311 702 ชวีสารสนเทศศาสตรแ์ละ 
                              เทคโนโลยสีารสนเทศ 
                              Bioinformatics and Information  
                              Technology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

 

113 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2549 หมายเหตุ 
    311 751 เซลลพ์นัธุศาสตร ์  
               Cytogenetics 
    311 753 ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรร์ะดบัโมเลกุล 
               Molecular Genetics Laboratory 
    311 772 ชวีวทิยาของหนอนตวักลม  
               Biology of Nematodes 
    311 785 ชวีวทิยาของแมลงหนอนปลอกน ้า  
               Biology of Trichoptera 
    311 786 สงัขวทิยาทางการแพทยแ์ละเศรษฐกจิ   
               Medical and Economic Malacology 

    311 711 เมแทบอลซิมึของพชื       
                Plant Metabolism 
    311 712 ความสมัพนัธร์ะหว่างน ้าและพชื  
                Plant and Water Relations 
    311 713 วทิยาสาหร่าย    
          Phycology 
    311 714 ภมูศิาสตรข์องพชื   
         Phytogeography 
    311 715 การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่และเซลลข์องพชื     
         Plant Tissue and Cell Culture 

 
 
 
 
 
 
เปลีย่นชือ่ภาษาไทยเป็น 311 714 พฤกษภมูศิาสตร ์
 
 

3.2 รายวชิาทีข่อเปิดเพิม่ในระหว่าง พ.ศ. 2551 ถงึ พ.ศ. 2554 

จ านวน 1 รายวชิาไดแ้ก ่

    311 789 สงัขวทิยาน ้าจดืและน ้ากร่อย 

                Fresh and Brackish Water Malacology 

 

3.3  รายวิชาใหม่เริ่มใช้ในหลักสูตรปรับปรุงฯ 2555 จ านวน 6 
รายวชิาไดแ้ก่ 

 

    311 708 ปฏบิตักิารชวีวทิยาระดบัเซลลข์ ัน้สงู 
                Advanced Cell Biology Laboratory  

    311 758 พนัธุศาสตรป์ระชากรและววิฒันาการของมนุษย ์

                Population Genetics and Human Evolution 
    311 871 ชวีวทิยาของสตัวเ์ลือ้ยคลาน 

                Biology of Reptile 

    311 872 ปกัษวีทิยา 
                Ornithology 

    311 716 วทิยาเหด็ราขัน้สงู   

    Advanced Mycology 

    311 717 วทิยาเฟิน    

    Pteridology 

    311 718 อนุกรมวธิานของถัว่   

   Taxonomy of Legumes 
    311 719 อนุกรมวธิานของหญา้และกก  

   Taxonomy of Grasses and Sedges  

    311 720 ระเบยีบวธิแีผนใหมใ่นอนุกรมวธิานพชื   
                Modern Methods in Plant Taxonomy 

    311 721 กายวภิาคศาสตรข์องเนื้อไม ้  

                Wood Anatomy 
    311 722 วทิยาเอม็บรโิอของพชื   

    Plant Embryology 

    311 723 ไมโครเทคนิคทางพชื   
   Plant Microtechnique 

 

 

เปลีย่นชือ่ภาษาไทยเป็น 311 717 วทิยาเฟิรน์ 
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    311 873 วทิยาสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน ้านม 
                Mammalogy 

    311 874 ชวีวทิยาของปลา 

                Biology of Fish 

    311 724 การเพาะเลีย้งโพรโทพลาสต์ของพชื 
   Plant Protoplast Cultures 

    311 725 เทคโนโลยกีารถ่ายโอนยนีสู่พชืชัน้สงู 

   Gene Transfer Technology in Higher Plants 
    311 726 เรณูวทิยา    

   Palynology 

   311 727 การแปรผนัและววิฒันาการของพชื 
   Plant Variation and Evolution 

 
 

เปลีย่นชือ่ภาษาไทยเป็น 311 725 เทคโนโลยกีารส่ง  

                                           ถ่ายยนีในพชืชัน้สงู 
 

     311 728 ชวีวทิยาระดบัโมเลกุลของพชื  

   Plant Molecular Biology 
    311 729 เทคนิคทางชวีวทิยาระดบัโมเลกุลของพชื    

   Techniques in Plant Molecular Biology 

    311 730 ไบรโอโลย ี    
                Bryology 

    311 731 วทิยาไลเคน    

                Lichenology 
    311 732 กายวภิาคศาสตรส์ าหรบัอนุกรมวธิานของพชื 

               Anatomical Systematics of Plants 

    311 733 เทคโนโลยชีวีภาพและการพฒันา  

               Biotechnology and Development 

    311 734 ชวีวทิยาของกลว้ยไม ้   

               Biology of Orchids 
    311 735 ธาตุอาหารพชื                

                Mineral Nutrients of Plants 

 

 
ปรบัเนื้อหาวชิาใหจ้ าเพาะกบัพชื 

 

 
 

 

 
 

 

เปลีย่นแปลงหน่วยกติจากเดมิ 3(2-3-4) เป็น 3(3-0-6) 

เปลีย่นชือ่และรหสัวชิา  

จากเดมิ 311 733 เทคโนโลยชีวีภาพและการพฒันา 

                       Biotechnology and Development 
เป็น 311 703 เทคโนโลยชีวีภาพและการประยุกต ์

                  Biotechnology and Application 
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     311 736 สรรีวทิยาของพชืหลงัเกบ็เกีย่ว  
                Post-harvest Plant Physiology 

    311 737 อนุกรมวธิานระดบัโมเลกุลของพชื 

                Plant Molecular Systematics 
    311 738 วทิยาสาหร่ายประยุกต ์  

               Applied Phycology 

    311 750 พนัธุศาสตรป์ระยุกต ์   
               Applied Genetics 

 

     311 751 เซลลพ์นัธุศาสตร ์   

               Cytogenetics 
    311 752 พนัธุศาสตรร์ะดบัโมเลกุล  

               Molecular Genetics 

    311 753 ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรร์ะดบัโมเลกุล 
               Molecular Genetics Laboratory 

    311 754 การใชร้งัสทีางพนัธุศาสตร ์   

               Application of Radiation in Genetics 
    311 755 พนัธุศาสตรภ์มูคิุม้กนั   

               Immunogenetics 

    311 756 การจดัการและการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง 

                ชวีภาพ 

               Management and Conservation of Biodiversity 

    311 757 หลกัพนัธุศาสตรว์เิคราะห ์   
               Principles of Genetic Analysis 

    311 770 พษิวทิยาทางน ้า   

               Aquatic Toxicology 

 

 
 

 

 
 

เปลีย่นชือ่และรหสัวชิา  

จากเดมิ 311 754 การใชร้งัสทีางพนัธุศาสตร ์
                     Application of Radiation in Genetics 

เป็น 311 709 การใชร้งัสทีางชวีวทิยา 

                Application of Radiation in Biology 

 

 

เปลีย่นชือ่เป็น 311 757 พนัธุศาสตรว์เิคราะห ์  
                           Genetic Analysis 
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     311 771 วทิยาสตัวเ์ซลลเ์ดยีว  
               Protozoology 

    311 772 ชวีวทิยาของหนอนตวักลม  

               Biology of Nematodes 
    311 773 ต่อมไรท้อ่เชงิเปรยีบเทยีบ 

               Comparative Endocrinology 

เปลีย่นชือ่ภาษาไทยเป็น 311 771 โพรโทซวัวทิยา 
 

 

 
 

 

     311 775 สรรีวทิยาขัน้สงู   
               Advanced Physiology 

    311 777 สรรีวทิยาการสบืพนัธุ ์  

               Reproductive Physiology 
    311 778 เคมจีุลกายวภิาคศาสตร ์

               Histochemistry 

    311 779 ชวีวทิยาน ้าจดื    
               Freshwater Biology  

    311 780 แมลงน ้า    

               Aquatic Insects 
    311 781 แพลงกต์อนสตัวน์ ้าจดื 

               Freshwater Zooplankton  

    311 782 ไมโครเทคนิคทางสตัว ์   

               Animal Microtechniques 

    311 783 ภมูศิาสตรข์องสตัว ์   

               Zoogeography 
    311 784 ชวีวทิยาของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก 

               Biology of Amphibians 

 

เปลีย่นจ านวนหน่วยกติจาก 3(2-3-4) เป็น 3(3-0-6) 
และเปลีย่นชือ่วชิา  

จากเดมิ 311 775 สรรีวทิยาขัน้สงู 

                     Advanced Physiology  
เป็น 311 775 โลหติวทิยา 

                 Hematology 
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     311 785 ชวีวทิยาของแมลงหนอนปลอกน ้า 
               Biology of Trichoptera 

    311 786 สงัขวทิยาทางการแพทยแ์ละเศรษฐกจิ 

               Medical and Economic Malacology 
    311 787 ชวีวทิยาของมอลลสัก ์   

               Biology of Molluscs 

 

     311 788 ชวีวทิยาของครสัเตเชยีน  
               Biology of Crustaceans 

    311 893 วธิวีจิยัทางชวีวทิยา   

               Research Method in Biology 
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