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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาชีววิ ทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิ ทยาเขต/ คณะ/ ภาควิ ชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา และบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Biology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
วท.ม. (ชีววิทยา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Biology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Biology)
3. วิ ชาเอก
ชีววิทยา
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก มี 2 แบบ ได้แก่
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มคี วามสามารถสูงในการ
วิจยั สาขาวิชาชีววิทยา จึงเน้นการศึกษาในด้านการทดลองและวิจยั เพียงอย่างเดียว
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี มุ่งผลิตนักวิชาการขัน้ สูงให้มคี วามรูใ้ นเนื้อหาวิชา
พร้อมทัง้ มีความสามารถในการทาวิจยั สาขาวิชาชีววิทยา
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
พ.ศ. 2549
คณะกรรมการกลัน่ กรองหลัก สูต รของมหาวิท ยาลัย เห็น ชอบในการประชุ ม ครัง้ ที่ 9/2555 วัน ที่ 15
กุมภาพันธ์ 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมตั หิ ลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 6/2555 วันที่ 6 มิถุนายน 2555
จะเปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ ว่ า เป็ น หลัก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) นักวิทยาศาสตร์ ในหลากหลายสายงาน อาทิเช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร เป็ นต้น
2) อาจารย์ ในหลากหลายระดับการศึกษา อาทิเช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เป็ นต้น
3) นักวิชาการ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน อาทิเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงศึกษาธิการ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ เป็ นต้น
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
1
2
3
4
5

นางณัฐปภัสร์ ตันติสวุ ชิ วงษ์
นางจันทร์ทพิ ย์ ช่วยเงิน
นายสมพงษ์ สิทธิพรหม
นางสาวละเอียด นาคกระแสร์
นายวัฒนชัย ล้นทม

3-1101-00663-81-1
3-3299-00188-07-3
3-4099-00355-84-0
3-3203-00277-29-8
3-4603-00002-21-2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

Ph.D. (Molecular Biology)
Ph.D. (Zoologie)
Ph.D. (Tropical Medicine)
Ph.D. (Biology)
ปร.ด. (ชีววิทยา)

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่
กล่ า วถึง การแข่ ง ขัน ทางเศรษฐกิจ ระหว่ า งประเทศ มุ่ ง หวัง ให้ป ระเทศไทยมีร ะบบการศึก ษาที่ดีแ ละมีพ้ืน ฐาน
วิทยาศาสตร์ท่แี ข็ง แกร่ง สามารถพัฒ นาความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ท่นี าไปสู่การแก้ไขปญั หาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิม่ มูลค่าสินค้า และพัฒนาความเป็ นอยู่ของประชาชนในประเทศ ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
ทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ ล้วนเป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญ มูลค่าของทรัพยากรชีวภาพนี้จะเพิ่มขึน้ ได้ดว้ ยความรู้
ทางด้านชีววิทยาบูรณาการกับศาสตร์สาขาอื่น ซึง่ จะนาไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ
ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาบุคคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถการวิจยั ในสาขาวิชาชีววิทยาและมีความสนใจ
แสวงหาความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติทม่ี คี วามหลากหลาย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยไม่มกี ารวางแผนและไม่มกี ารรักษา จะทาให้ทรัพยากรธรรมชาติของไทยลดลงและเสื่อมโทรมลงในที่สุด การ
ทาลายป่าไม้ซ่งึ เป็ นต้นน้ า ลาธาร เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยและอาหารของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ก็หมดลง ทาให้เกิดปญั หาโลกร้อน
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และภัยธรรมชาติ ดังที่ได้ทราบตามข่าวต่างๆ ทัง้ ภัยธรรมชาติท่เี กิดภายในประเทศและต่ างประเทศ สังคมต้องมี
บทบาทในการช่วยกันรักษาปา่ ไม้และสิง่ แวดล้อมในชุมชนทีต่ นอาศัยอยู่
สาขาวิชาชีววิทยาเป็ นศาสตร์ทศ่ี กึ ษาและวิจยั สิง่ มีชวี ติ ตัง้ แต่ระดับโมเลกุล ระดับสิง่ มีชวี ติ ระดับประชากร
ระดับกลุ่มของสิง่ มีชวี ติ ระดับระบบนิเวศ จนถึงระดับโลกของสิง่ มีชวี ติ ซึ่งองค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาช่วยทาให้
สังคมตระหนักถึงความสัมพันธ์ของทุกระดับของสิง่ มีชวี ติ และนาไปสูแ่ นวทางของการแก้ไขปญั หาทีส่ งั คมได้กระทา
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ภาควิชาชีววิทยาได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นใน
การผลิตบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทางด้านชีววิทยา มีองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์การทาวิจยั ในลักษณะที่
เป็ น ผู้รู้จ ริงและปฏิบ ัติได้ กระตุ้น ให้เ กิด การใช้ค วามรู้ท างชีว วิท ยา ในการสร้า งความเป็ น เลิศ ทางด้า นวิช าการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างนักชีววิทยารุ่นใหม่ ทีส่ ามารถบูรณาการความรู้ สาขาชีววิทยากับสาขาวิชาอื่นๆ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ประมวลผล งานวิจยั เพื่อการศึก ษา การอนุ รกั ษ์ และการใช้ป ระโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพ รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ นักศึก ษาจะมีประสบการณ์พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานและมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทัง้ ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบของ
ทรัพยากรชีวภาพต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยต้องมีความกระตือรือร้น พร้อมทีจ่ ะเรียนรู้ ให้กา้ วทันต่อความรูแ้ ละ
เทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลาซึง่ ป็ นไปตามนโยบายและวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมทีม่ ตี ่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยทีม่ ุ่งเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ การวิจยั การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ การวิจ ั ย และมุ่งธารงไว้ซง่ึ ปณิธานในการ
สร้างบัณฑิตที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปญั ญา และมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จึงเน้นให้นักศึกษามีความรู้วชิ าการ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนา
ั หา เพื่อ การบริห ารจัด การทรัพ ยากรชีว ภาพของประเทศไทย บนวิถีสงั คมและ
ความรู้ท่ีมีป ระยุ ก ต์ใ ช้แ ก้ไ ขป ญ
วัฒนธรรมไทย โดยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ทัดเทียมนานาประเทศ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
13.1 การบริหารหลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาชีววิ ทยา
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ที่ประกอบด้วยสมาชิก
ประมาณ 5 คน ทาหน้าทีด่ แู ลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหลักสูตรฯ
2) แต่งตัง้ ผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
3) อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรฯ ประสานงานกับอาจารย์ผสู้ อน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิ ชา/สาขาวิ ชาอื่นร่วมด้วย
นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเลือกเรีย นรายวิชาเลือกตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษาจากรายวิชาต่างๆ ของภาควิชาชีววิทยา หรือจากรายวิชาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่
ภาควิชาชีววิทยา จะเปิ ดเพิม่ เติมภายหลัง หรือรายวิชาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชาชีววิทยาที่
เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
13.3 การบริการให้หลักสูตรอื่น
เปิ ดรายวิชาในหลักสูตรนี้ให้เป็ นวิชาเลือกของผูเ้ รียนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาอื่นได้เรียนด้วย
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็ นหลักสูตรทีม่ ุ่งผลิต
มหาบัณฑิตให้เป็ นผูม้ คี วามรูล้ กึ ซึง้ ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ดา้ นชีววิทยาแขนงต่างๆ ตัง้ แต่ระดับมหภาค คือนิเวศวิทยา
ของโลก และความหลากหลายทางชีวภาพ จนถึงระดับโมเลกุล มีความรู้ในเทคโนโลยีท่กี ้าวหน้าและเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรชีวภาพ ซึง่ มหาบัณฑิตสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ และการเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม สามารถทาการวิจยั มีทกั ษะในการวิเคราะห์ปญั หา เป็ นผูย้ ดึ มันในคุ
่ ณธรรม
และจริยธรรม ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ดี
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั นี้
1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาชีววิทยา และสามารถประยุกต์
ความรูใ้ นการทาวิจยั หรือการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
2) มีความสามารถในวิจยั หรือการจัดการโครงการทางวิชาการทีจ่ ะก่อให้เกิดการพัฒนาความรูใ้ หม่หรือวิธี
ปฏิบตั งิ านใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีววิทยา
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ ทีจ่ ะนาไปสู่การ
พัฒนาความรูแ้ ละการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มกี ารประพฤติ
ปฏิบตั ติ นอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
5) มีความสามารถในการเป็ นผูน้ าและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและแก้ปญั หาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
7) มีความสามารถเผยแพร่ความรูด้ า้ นชีววิทยาแก่บุคคลในแวดวงวิชาการ หรือบุคคลทัวไปได้
่
อย่างถูกต้อง
ชัดเจน
8) มีจติ สานึกที่ดี ในการนาความรู้ดา้ นชีววิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยคานึงถึง
การอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรชีวภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. ทุก 5 ปี

กลยุทธ์
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
2. ประชุม/สัมมนาผูร้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรูใ้ นสาขาวิชาชีววิทยา
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรทีป่ รับปรุงให้
ก้าวทันองค์ความรูใ้ หม่ใน
สาขาวิชา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 1. เพิม่ พูนทักษะอาจารย์ในการ
1. จานวนโครงการเพิม่ พูนทักษะ
ให้เป็ น active learning
จัดการเรียนการสอนแบบ active
อาจารย์
learning
2. จานวนอาจารย์ทร่ี ่วมกิจกรรมการ
2. แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างอาจารย์
เพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียน
ผูส้ อนในรายวิชาต่างๆ
การสอนแบบ active learning
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนแบบ active learning
เรียนการสอนแบบ active learning
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อการ
เรียนการสอนแบบ active learning
3. ส่งเสริมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียน 1. เพิม่ พูนทักษะอาจารย์ในการ
1. จานวนโครงการเพิม่ พูนทักษะ
เป็ นศูนย์กลาง
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
อาจารย์
เป็ นศูนย์กลาง
2. จานวนอาจารย์ทร่ี ่วมกิจกรรมการ
2. แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูส้ อน
เพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียน
3. กาหนดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ย
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
ตนเองและการประเมินผลทีเ่ น้น
ศูนย์กลาง
พัฒนาการของผูเ้ รียนในแผนการ 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา
เรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
ศูนย์กลาง
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อการ
5. พัฒนาสารสนเทศทีส่ นับสนุนการ
เรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ศูนย์กลาง
5. จานวนรายวิชาทีก่ าหนดกิจกรรม
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
6. จานวนรายวิชาทีใ่ ช้การ
ประเมินผลทีเ่ น้นพัฒนาการของ
ผูเ้ รียน
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ 1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ 1. จ านวนโครงการเพิ่ ม พู น ทัก ษะ
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
เรี ย นรู้ แ ละการประเมิ น ผลการ
อาจารย์
ทุกด้าน
เรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม ด้าน 2. จานวนอาจารย์ทร่ี ่วมกิจกรรมการ
ความรู้ ด้านทักษะทางปญั ญา ด้าน
เพิ่ม พูน ทัก ษะการจัด การเรีย นรู้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
และความรับผิดชอบ ทักษะในการ 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
จัด การเรีย นรู้ ตามมาตรฐานผล
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรูแ้ ต่ละด้าน
2. ติด ตามประเมิน ทัก ษะอาจารย์ใ น 4. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กา รเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษ าต า ม
มาตรฐานผลการเรีย นรู้ใ นแต่ ล ะ
ด้าน
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ซึง่ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อที่ 7 หรือระเบียบทีจ่ ะปรับปรุงใหม่
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
(1) ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่
5 ข้อ 26.2 หรือเป็ นไปตามระเบียบทีจ่ ะปรับปรุงใหม่ และ
(2) เป็ นผูม้ วี ุฒกิ ารศึกษาในสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และผูเ้ ข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1
ต้องเป็ นผูท้ ม่ี ผี ลการศึกษาในระดับเกียรตินิยม หรือมีประสบการณ์ในการทาวิจยั อย่างน้อย 3 ปี ชาวต่างประเทศทีเ่ ข้า
ศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ต้องเป็ นผูท้ ม่ี ผี ลการศึกษาในระดับเกียรตินิยม หรือมีประสบการณ์ในการทาวิจยั อย่างน้อย
3 ปี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. ความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่า
2. การปรับตัวในการเรียนระดับทีส่ งู ขึน้
3. นักศึกษาทีจ่ บการศึกษาจากต่างสถาบันมีพน้ื ฐานความรูท้ ไ่ี ม่ทดั เทียมกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อม
2. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการ
แบ่งเวลา
3. จัดกิจกรรมเสริมความรูเ้ กีย่ วกับการทาวิจยั
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ปี ท่ี 1
ปี ท่ี 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการรายรับ
งบประมาณเงิ นรายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิ น
งบดาเนินงาน
งบลงทุน (ค่าครุภณ
ั ฑ์)
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

จานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2555
10
0
10
-

2555
856,000
856,000
625,900
625,900
0
1,481,900
2555
1,481,900

2556
10
10
20
-

2557
10
10
20
10

2558
10
10
20
10

2559
10
10
20
10

ปี งบประมาณ
2556
2557
2558
2559
856,000
856,000 856,000 856,000
856,000
856,000 856,000 856,000
1,125,900 625,900 1,125,900 625,900
625,900
625,900 625,900 625,900
500,000
0
500,000
0
1,981,900 1,481,900 1,981,900 1,481,900
ปี งบประมาณ
2556
2557
2558
2559
1181900 1231900 1,481,900 1,481,900

งบดาเนิ นงาน (ค่าตอบแทน
ใช้สอย และวัสดุ)
งบประมาณเงินรายได้
856,000
556000
606000
856,000 856,000
งบประมาณแผ่นดิน
625,900
625,900
625,900 625,900 625,900
งบลงทุน (ค่าครุภณ
ั ฑ์)
0
800,000
250,000 500,000
0
งบประมาณเงินรายได้
0
300,000
250,000
0
0
งบประมาณแผ่นดิน
0
500,000
0
500,000
0
รวมรายจ่าย
1,481,900 1,981,900 1,481,900 1,981,900 1,481,900
ประมาณการค่าใช้จา่ ยต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 111,300 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชัน้ เรียน และในบางรายวิชามีการใช้ระบบการศึกษาแบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นสือ่ หลัก (E-learning) ร่วมด้วย
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่องการเทียบโอนรายวิชา
และค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
ลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 1
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
7
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาบังคับ
วิชาวิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

รวม

5 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิชาวิทยานิพนธ์

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชาสาหรับแผน ก แบบ ก 1
3.1.3.1.1 หมวดวิ ชาบังคับ
311 891
สัมมนาทางชีววิทยา
1 (1-0-2)
Seminar in Biology
3.1.3.1.2 วิ ชาวิทยานิ พนธ์
311 898
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
3.1.3.2 รายวิชาสาหรับแผน ก แบบ ก 2
3.1.3.2.1 หมวดวิ ชาบังคับ
311 891
สัมมนาทางชีววิทยา
1 (1-0-2)
Seminar in Biology
311 893
วิธวี จิ ยั ทางชีววิทยา
2 (2-0-4)
Research Method in Biology
311 894
ปญั หาพิเศษทางชีววิทยา
2 (0-6-3)
Special Studies in Biology
3.1.3.2.2 หมวดวิ ชาเลือก
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือกจานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาใน 3.1.3.2.2 โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา หรือจากรายวิชาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาทีภ่ าควิชาชีววิทยาจะเปิ ด
เพิม่ เติมภายหลัง หรือรายวิชาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาชีววิทยาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หมวดที่ 1 หมวดวิชาชีววิทยาทัวไปและชี
่
ววิทยาระดับเซลล์
**311 701
ชีววิทยาระดับเซลล์ขนั ้ สูง
Advanced Cell Biology
**311 702
ชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bioinformatics and Information Technology
**311 703
เทคโนโลยีชวี ภาพและการประยุกต์
Biotechnology and Application
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3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
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311 705
311 706
311 707
*311 708
**311 709

อิเล็กตรอนจุลทรรศนศาสตร์สาหรับชีววิทยา
Electron Microscopy for Biology
การจาแนกสิง่ มีชวี ติ อย่างเป็ นระบบ
Systematic Classification of Organisms
ชีววิทยาประชากรขัน้ สูง
Advanced Population Biology
ปฎิบตั กิ ารชีววิทยาระดับเซลล์ขนสู
ั้ ง
Advanced Cell Biology Laboratory
การใช้รงั สีทางชีววิทยา
Application of Radiation in Biology

หมวดที่ 2 หมวดวิชาพฤกษศาสตร์
311 710
การเติบโตและการเจริญของพืช
Plant Growth and Development
311 711
เมแทบอลิซมึ ของพืช
Plant Metabolism
311 713
วิทยาสาหร่าย
Phycology
**311 714
พฤกษภูมศิ าสตร์
Phytogeography
311 715
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืช
Plant Tissue and Cell Culture
**311 717
วิทยาเฟิรน์
Pteridology
311 718
อนุกรมวิธานของถัว่
Taxonomy of Legumes
311 719
อนุกรมวิธานของหญ้าและกก
Taxonomy of Grasses and Sedges
311 720
ระเบียบวิธแี ผนใหม่ในอนุกรมวิธานพืช
Modern Methods in Plant Taxonomy
311 721
กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้
Wood Anatomy
311 722
วิทยาเอ็มบริโอของพืช
Plant Embryology
311 724
การเพาะเลีย้ งโพรโทพลาสต์ของพืช
Plant Protoplast Cultures
**311 725
เทคโนโลยีการส่งถ่ายยีนในพืชชัน้ สูง
Gene Transfer Technology in Higher Plants
311 726
เรณูวทิ ยา
Palynology
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3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (2-3-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)

มคอ.2
311 727
311 728
**311 729
311 730
311 732
311 735
311 736
311 737
311 738

การแปรผันและวิวฒ
ั นาการของพืช
Plant Variation and Evolution
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
Plant Molecular Biology
เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
Techniques in Plant Molecular Biology
ไบรโอโลยี
Bryology
กายวิภาคศาสตร์สาหรับอนุกรมวิธานของพืช
Anatomical Systematics of Plants
ธาตุอาหารพืช
Mineral Nutrients of Plants
สรีรวิทยาของพืชหลังเก็บเกีย่ ว
Post-harvest Plant Physiology
อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช
Plant Molecular Systematics
วิทยาสาหร่ายประยุกต์
Applied Phycology

หมวดที่ 3 หมวดวิชาพันธุศาสตร์
311 752
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
Molecular Genetics
311 755
พันธุศาสตร์ภมู คิ มุ้ กัน
Immunogenetics
311 756
การจัดการและการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Management and Conservation of Biodiversity
**311 757
พันธุศาสตร์วเิ คราะห์
Genetic Analysis
*311 758
พันธุศาสตร์ประชากรและวิวฒ
ั นาการของมนุษย์
Population Genetics and Human Evolution
หมวดที่ 4 หมวดวิชาสัตววิทยา
311 770
พิษวิทยาทางน้า
Aquatic Toxicology
**311 771
โพรโทซัววิทยา
Protozoology
311 773
ต่อมไร้ท่อเชิงเปรียบเทียบ
Comparative Endocrinology
**311 775
โลหิตวิทยา
Hematology
311 777
สรีรวิทยาการสืบพันธุ์
Reproductive Physiology

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
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มคอ.2
311 778

เคมีจุลกายวิภาคศาสตร์
Histochemistry
311 779
ชีววิทยาน้าจืด
Freshwater Biology
311 780
แมลงน้า
Aquatic Insects
311 781
แพลงก์ตอนสัตว์น้าจืด
Freshwater Zooplankton
311 782
ไมโครเทคนิคทางสัตว์
Animal Microtechniques
311 783
ภูมศิ าสตร์ของสัตว์
Zoogeography
311 784
ชีววิทยาของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
Biology of Amphibians
311 787
ชีววิทยาของมอลลัสก์
Biology of Molluscs
311 788
ชีววิทยาของครัสเตเชียน
Biology of Crustaceans
311 789
สังขวิทยาน้าจืดและน้ากร่อย
Fresh and Brackish Water Malacology
*311 871
ชีววิทยาของสัตว์เลือ้ ยคลาน
Biology of Reptile
*311 872
ปกั ษีวทิ ยา
Ornithology
*311 873
วิทยาสัตว์เลีย้ งลูกด้วยน้านม
Mammalogy
*311 874
ชีววิทยาของปลา
Biology of Fish
3.1.3.2.3 วิ ชาวิทยานิ พนธ์
311 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
คาอธิ บายระบบรหัสวิชา
รหัสวิชาของภาควิชาชีววิทยา กาหนดเป็ นตัวเลข 6 ตัวดังนี้
311 xxx ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาชีววิทยา
ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 7 และเลข 8 หมายถึง วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาขัน้ ปริญญาโท
ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชาย่อย
เลข 0 หมายถึง ในวิชาหมวดวิชาชีววิทยาทัวไปและชี
่
ววิทยาระดับเซลล์
เลข 1 เลข 2 เลข 3 และเลข 4 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพฤกษศาสตร์
เลข 5 และเลข 6 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพันธุศาสตร์
11

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

16 หน่วยกิต

มคอ.2
เลข 7 และเลข 8 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสัตววิทยา
เลข 9 หมายถึง วิชาสัมมนา หรือปญั หาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในแต่ละหมวด
* หมายถึง รายวิชาใหม่
** หมายถึง รายวิชาปรับปรุง
3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
9
-

311 898 วิทยานิพนธ์
Thesis
311 xxx วิชาเลือก
Elective
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
311 891
311 893
311 894
311 898
311 899
311 xxx

สัมมนาทางชีววิทยา
Seminar in Biology
วิธวี จิ ยั ทางชีววิทยา
Research Method in Biology
ปญั หาพิเศษทางชีววิทยา
Special Studies in Biology
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเลือก
Elective
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

-

9 (x-x-x)

9
9

9
9

หน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
1(1-0-2)ไม่นบั หน่วยกิต
1(1-0-2)

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

-

2(2-0-4)

-

2(0-6-3)

9

-

-

1

-

3(x-x-x)

9
18

9
18

หน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
9
-

311 898 วิทยานิพนธ์
Thesis
311 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
311 xxx วิชาเลือก
Elective
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
12

-

6

-

3(x-x-x)

9
27

9
27
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

311 898 วิทยานิพนธ์
Thesis
311 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

9

-

-

9

9
36

9
36

3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
**311 701 ชีววิทยาระดับเซลล์ขนั ้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Cell Biology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิวฒ
ั นาการของเซลล์และเครื่องมือที่ใช้ศกึ ษาชีววิทยาของเซลล์ องค์ประกอบทางเคมีของ
เซลล์และกระบวนเมแทบอลิซมึ ทีส่ าคัญ โครงสร้างและหน้าทีข่ องเยื่อหุม้ เซลล์ สารพันธุกรรม และจีโนมของ
สิง่ มีชีวิต กลไกการสร้างโปรตีน และการท างานของโปรตีน นิว เคลีย สและส่วนประกอบของนิ ว เค ลีย ส
เมแทบอลิซมึ การสร้างพลังงานภายในเซลล์ ไซโทสเกลเลทันและการเคลื่อนที่ของเซลล์ การรับและการ
ถ่ายทอดสัญญาณภายในเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ และชีววิทยาของมะเร็ง
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 ชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-3-6)
Bioinformatics and Information Technology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีแ ละปฏิบ ัติก ารของชีว สารสนเทศศาสตร์ การจัด การข้อ มูล ชีว วิท ยาทุ ก ชนิ ด ด้ว ย
คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลของดีเอ็นเอและโปรตีน การวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์และลาดับกรดอะมิโน
โครงสร้างของยีนและโปรตีน ข้อมูลการแสดงออกของยีนและโปรตีน เครื่องหมายพันธุกรรมและการสร้าง
แผนทีพ่ นั ธุกรรม
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 เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์
Biotechnology and Application
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)
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ั ญาพื้ น บ้ า น บทบาทของรัฐ การวิ จ ัย และพัฒ นา วัต ถุ ดิ บ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ภู มิ ป ญ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพและการนาไปใช้ ตลาดทุน มาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตภาพ
นวัตกรรม การปรับปรุงพันธ์พชื และสัตว์เศรษฐกิจ ผลของเทคโนโลยีชวี ภาพต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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

อิ เล็กตรอนจุลทรรศนศาสตร์สาหรับชีววิ ทยา
3(2-3-6)
Electron Microscopy for Biology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีพน้ื ฐานของอิเล็กตรอนจุลทรรศนศาสตร์
การเตรียมตัวอย่างชีววิทยาสาหรับกล้อง
อิเล็กตรอนจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน และแบบส่องกราด การใช้กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องผ่านและ
แบบส่องกราด การศึกษาภาคปฏิบตั ใิ นการใช้กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
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.

การจาแนกสิ่ งมีชีวิตอย่างเป็ นระบบ
3(3-0-6)
Systematic Classification of Organisms
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลัก การและปรัช ญาการจ าแนกประเภทสิ่ง มีชีวิต การตัง้ ชื่อ และการตรวจสอบหาชื่อ
วิทยาศาสตร์ทถ่ี ูกต้อง หลักเกณฑ์นานาชาติทใ่ี ช้ในการตัง้ ชื่อทางสัตววิทยาและพฤกษศาสตร์ อนุ กรมวิธาน
และวิวฒ
ั นาการ และอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล
311 706

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

ชีววิทยาประชากรขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Population Biology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ การแปรผันทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากรและนิเวศวิทยา
ประชากร ปจั จัยซึง่ กาหนดชนิดและจานวนสมาชิกภายในประชากรสิง่ มีชวี ติ ผลกระทบร่วมกันของพันธุ
ศาสตร์ป ระชากรและนิ เวศวิท ยาประชากรที่มีผ ลต่ อคุ ณสมบัติของสิ่ง มีชีวิต ผลงานปจั จุบ ัน และการ
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทางด้านชีววิทยาประชากร
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มคอ.2
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.
ปฏิ บตั ิ การชีววิทยาระดับเซลล์ขนั ้ สูง
1(0-3-2)
Advanced Cell Biology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กล้องจุลทรรศน์ แบบต่ างๆ และการใช้งาน การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ การย่อยดีเอ็นเอด้วย
เอนไซม์ตดั จาเพาะและการแยกชิ้นดีเอ็นเอด้วยเทคนิคเจลอิเล็กทรอฟอเรซิส การเตรียมอาร์เอ็นเอ การ
เปลี่ยนอาร์เอ็นเอไปเป็ นซีดีเอ็นเอ การเพิม่ ปริมาณยีนด้วยปฏิกริ ิยาพอลิเมอเรส การเตรียมโปรตีน การ
วิเคราะห์โปรตีนแบบสองทิศทาง การแยกคลอโรพลาสต์และไมโทคอนเดรีย การขนส่งสารผ่านเยื่อหุม้ เซลล์
และการอภิปรายงานวิจยั
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.
*311 708

**311 709 การใช้รงั สีทางชีววิ ทยา
3(2-3-6)
Application of Radiation in Biology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรูพ้ ้นื ฐานและคุณสมบัตขิ องรังสี ผลของรังสีทม่ี ตี ่อสิง่ มีชวี ติ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ทางรังสีวทิ ยา การใช้ประโยชน์จากวัสดุกมั มันตรังสี การกลายพันธุข์ องยีน ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออัตราของ
การกลายของยีน การเหนี่ยวนาให้พชื กลายพันธุด์ ว้ ยสิง่ ก่อการกลายประเภทรังสี การใช้รงั สีในการปรับปรุง
พันธุพ์ ชื สัตว์ และจุลนิ ทรีย์ การใช้รงั สีในการศึกษาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการใช้รงั สี
เพื่อก่อให้เกิดการกลายพันธุใ์ นสิง่ มีชวี ติ และการศึกษานอกสถานที่
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.
ต้องการย้ายขึน้ ข้างบน
311 710

การเติ บโตและการเจริญของพืช
3(3-0-6)
Plant Growth and Development
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แบบแผนการเติบโตและการเจริญของพืช กลไกการควบคุมการเจริญโดยฮอร์โมนและ
สิง่ แวดล้อม การเจริญทางด้านลาต้น การเจริญด้านการสืบพันธุ์ การออกดอก การติดผล และการสุกของผล
การงอกของเมล็ด การพักตัวและการชรา
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มคอ.2
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

เมแทบอลิ ซึมของพืช
3(3-0-6)
Plant Metabolism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การควบคุมเมแทบอลิซมึ กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง เมแทบอลิซมึ ของคาร์บอน เม
แทบอลิซมึ ของลิพดิ เมแทบอลิซมึ ของไนโตรเจน เมแทบอลิซมึ ของสารธรรมชาติ แนวทางการปรับปรุงพันธุ์
พืชในอนาคต
Control of metabolism, photosynthesis, carbon metabolism, lipid metabolism, nitrogen
metabolism, metabolism of secondary products, prospects for plant improvement.
311 713

วิ ทยาสาหร่าย
3(2-3-6)
Phycology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ กาเนิดและวิวฒ
ั นาการของสาหร่าย วิธกี ารจัดจาแนก
ชีวประวัติ สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา การเจริญเติบโตและการสืบพันธุข์ องสาหร่ายกลุ่มต่างๆ ประโยชน์ของ
สาหร่ายในทางเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม วิธีการเก็บตัวอย่าง การเก็บรักษาเพื่อใช้เป็ นตัว อย่าง การ
ตรวจสอบเอกลักษณ์ การแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย การวัดการเติบโตของเซลล์และสรีรวิทยาบาง
ประการ และการศึกษานอกสถานที่
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 พฤกษภูมิศาสตร์
3(2-3-6)
Phytogeography
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การกระจายพันธุ์พืช สังคมพืช ชนิดของพรรณพฤกษชาติ พรรณพฤกษชาติท้องถิ่น และ
ปจั จัย ที่มีผลต่ อ การกระจายพัน ธุ์พืช โดยเฉพาะพืชในประเทศไทย และเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใต้ และ
การศึกษาภาคสนาม
Distribution, plant communities, flora types, local flora and factor affecting plant
distribution especially plants in Thailand and Southeast Asia and field studies.
311 715

การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ และเซลล์ของพืช
Plant Tissue and Cell Culture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(2-3-6)
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มคอ.2
การเตรียมอาหารและชิน้ ส่วนเนื้อเยื่อ เทคนิคการเพาะเลีย้ ง การเจริญและการเปลีย่ นแปลง
ของส่วนต่างๆ ของชิน้ ส่วนพืช การเกิดอวัยวะ การเกิดเอ็มบริโอ องค์ประกอบต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อ และการนาเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อไปใช้กบั สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
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 วิ ทยาเฟิ ร์น
3(2-3-6)
Pteridology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้าง วัฏจักรชีวติ วิวฒ
ั นาการ นิเวศวิทยาและการจาแนกประเภทของเฟิรน์ การ
เพาะเลีย้ งและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการศึกษานอกสถานที่
The structure, life cycle, evolution, ecology and classification of ferns, cultivation and
economic uses, excursions.
311 718

อนุกรมวิ ธานของถัว่
3(2-3-6)
Taxonomy of Legumes
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การจาแนก การตัง้ ชื่อวิทยาศาสตร์ และการระบุถวั ่ ความสัมพันธ์ของพืช ถิน่ กาเนิด การ
กระจายพันธุ์ วิวฒ
ั นาการและการใช้ประโยชน์ และการศึกษาภาคสนาม
Classification, nomenclature and identification of legumes, the relationship of legumes,
origin, distribution, evolution and utilization, field studies.

311 719

อนุกรมวิ ธานของหญ้าและกก
3(2-3-6)
Taxonomy of Grasses and Sedges
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การจาแนก การตัง้ ชื่อวิทยาศาสตร์ และการระบุหญ้าและกก ความสัมพันธ์ของพืช ถิน่ กาเนิด
การกระจายพันธุ์ วิวฒ
ั นาการและการใช้ประโยชน์ และการศึกษาภาคสนาม
Classification, nomenclature and identification of grasses and sedges, the relationship
of plants, origin, distribution, evolution and utilization, field studies.

311 720

ระเบียบวิ ธีแผนใหม่ในอนุกรมวิ ธานพืช
3(2-3-6)
Modern Methods in Plant Taxonomy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการทางอนุกรมวิธานพืช การจาแนกประเภท การตรวจสอบเอกลักษณ์ การตัง้ ชือ่
วิทยาศาสตร์ การพัฒนาการของวิชาอนุกรมวิธานพืช ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ทางด้านอนุกรมวิธานพืช
ข้อมูลทางโครงสร้าง ข้อมูลทางเคมี ข้อมูลทางโครโมโซม ข้อมูลทางละอองเรณู ข้อมูลจากระบบการผสม
พันธุพ์ ชื ข้อมูลจากพฤกษภูมศิ าสตร์และนิเวศวิทยา ข้อมูลจากคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
กรณีศกึ ษา และการศึกษานอกสถานที่
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มคอ.2
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

กายวิภาคศาสตร์ของเนื้ อไม้
3(2-3-6)
Wood Anatomy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ระเบียบวิธศี กึ ษากายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้ โครงสร้างและพัฒนาการของแคมเบียม ชนิด
กาเนิดและพัฒนาการของเซลล์ท่ปี ระกอบเป็ นเนื้อไม้ เนื้อไม้ของพืชกลุ่มจิมโนสเปิ ร์มและพืชใบเลี้ยงคู่
คุณค่าของลักษณะทางกายวิภาคของเนื้อไม้ต่อการจาแนกประเภทพืช กายวิภาคของเนื้อไม้หวงห้ามและ
เนื้อไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย ปฏิบตั กิ ารและงานวิจยั ย่อยรายบุคคล
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

วิ ทยาเอ็มบริโอของพืช
3(2-3-6)
Plant Embryology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการ โครงสร้างและหน้าทีข่ องอับเรณู ออวุล ละอองเรณู ถุงเอ็มบริโอ การปฏิสนธิ
เอนโดสเปิ ร์มและเอ็ม บริโ อของพืช ดอก การเปรียบเทียบวิทยาเอ็ม บริโ อของพืช ดอกกับพืช ไร้ด อก
ความสัมพันธ์ของวิทยาเอ็มบริโอกับอนุกรมวิธาน การวิจยั ทางวิทยาเอ็มบริโอของพืชในปจั จุบนั ปฏิบตั กิ าร
และงานวิจยั ย่อยรายบุคคล
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

การเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต์ของพืช
3(2-3-6)
Plant Protoplast Cultures
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การแยกและการเพาะเลีย้ งโพรโทพลาสต์จากส่วนต่างๆ ของพืช เทคนิคทีใ่ ช้สาหรับการ
เพาะเลีย้ งโพรโทพลาสต์ องค์ประกอบภายนอกและภายในซึง่ มีผลต่อการเพาะเลีย้ งโพรโทพลาสต์ การเกิด
ต้นพืชจากการเพาะเลีย้ งโพรโทพลาสต์ เทคนิคการหลอมรวมโพรโทพลาสต์ การตรวจสอบการมีชวี ติ ของ
เซลล์ การนาการเพาะเลีย้ งโพรโทพลาสต์ไปใช้เพื่อเปลีย่ นพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์
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มคอ.2
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 เทคโนโลยีการส่งถ่ายยีนในพืชชัน้ สูง
3(2-3-6)
Gene Transfer Technology in Higher Plants
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เทคนิคและวิธกี ารส่งถ่ายยีนในพืชชัน้ สูง การปรับปรุงพันธุ์พชื โดยวิธที างพันธุวิศวกรรม
เวคเตอร์ทใ่ี ช้ในการส่งถ่ายยีนสู่พชื การส่งถ่ายยีนโดยใช้อะโกรแบคทีเรียม และวิธตี รง การใช้ไวรัสเป็ น
เวคเตอร์ในการส่งถ่ายยีน ความสาคัญของเครื่องหมายทางพันธุกรรมและยีนรายงานผล การแสดงออกของ
ยีนในเนื้อเยื่อแปลงพันธุ์ และการตัดต่อยีนทีม่ คี วามสาคัญทางเกษตร
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.
เรณูวิทยา
3(2-3-6)
Palynology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างของผนังละอองเรณู สัณฐานวิทยาของละอองเรณูและสปอร์ รูปแบบของละอองเรณู
สัณฐานวิทยาของละอองเรณูของพืชมีดอก นิเวศวิทยา รูปแบบ กลไก และปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องของการถ่าย
ละอองเรณู ความสัมพันธ์ระหว่างละอองเรณูกบั สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง และการศึกษานอกสถานที่
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.

311 726

311 727

การแปรผันและวิวฒ
ั นาการของพืช
3(3-0-6)
Plant Variation and Evolution
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการของทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการของพืช ระบบการสืบพันธุ์ ชนิด การเกิดชนิด การแปรผัน
และการอนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื
The development of plant evolutionary theory, breeding systems, species, speciation,
variation and conservation.

311 728

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
Plant Molecular Biology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)
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มคอ.2
โครงสร้างของจีโนมพืช การควบคุมการแสดงออกของยีน การแยกยีนจากพืช ชีววิทยาระดับ
โมเลกุลของกระบวนการเจริญ ชีววิทยาระดับโมเลกุลกับการปรับปรุงพันธุ์พชื ชีวสารสนเทศกับการ
ประยุกต์ใช้ และหัวข้อปจั จุบนั ด้านชีววิทยาโมเลกุลของพืช
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 เทคนิ คทางชีววิ ทยาระดับโมเลกุลของพืช
3(1-6-5)
Techniques in Plant Molecular Biology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เวกเตอร์และการโคลนยีน การสร้างห้องสมุดยีนจากพืชและการคัดเลือกโคลน การวิเคราะห์
โคลน เทคนิคที่ใช้ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรสและการประยุกต์ใช้ ในการวิจยั ด้านพืช เทคนิคไฮบริไดเซชัน
ของกรดนิวคลีอกิ ชีวสารสนเทศ อิเล็กโทรโฟริซสิ ของโปรตีน พันธุวศิ วกรรมของพืช
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
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
จุดกาเนิด โครงสร้าง วัฏจักรชีวติ วิวฒ
ั นาการ นิเวศวิทยา การกระจายพันธุแ์ ละการจาแนก
ไบรโอไฟต์ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการศึกษานอกสถานที่
The origin, structure, life cycle, evolution, ecology, distribution and classification of
bryophytes, economic uses, excursions.

311 732

กายวิภาคศาสตร์สาหรับอนุกรมวิ ธานของพืช
3(2-3-6)
Anatomical Systematics of Plants
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เนื้อเยื่อเจริญ เซลล์และเนื้อเยื่อในระบบเนื้อเยื่อชัน้ ผิว ระบบเนื้อเยื่อลาเลียงและระบบเนื้อเยื่อพืน้
ในอวัยวะต่าง ๆ ที่เป็ นลักษณะที่ใช้ในอนุ กรมวิธานของพืชมีดอก งานวิจยั ทางกายวิภาคศาสตร์สาหรับ
อนุกรมวิธานของพืชในปจั จุบนั การศึกษานอกสถานที่ และงานวิจยั ย่อยรายบุคคล
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

ธาตุอาหารพืช
Mineral Nutrients of Plants
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)
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มคอ.2
ธาตุอาหารและความเป็ นประโยชน์ในดิน การลาเลียงระยะใกล้ การลาเลียงระยะไกล การตรึง
ไนโตรเจน การปรับตัวของพืชในสภาพทีด่ นิ มีคุณสมบัตทิ างเคมีไม่เหมาะสม และ หน้าทีแ่ ละเมแทบอลิซมึ
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

สรีรวิ ทยาของพืชหลังเก็บเกี่ยว
3(3-0-6)
Post-harvest Plant Physiology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรูพ้ น้ื ฐานของสรีรวิทยาหลังเก็บเกีย่ ว การร่วง การเสือ่ มตามอายุของใบและพืชทัง้ ต้น
การเสือ่ มตามอายุของดอก การสุกของผล การอ่อนนุ่มของผล สารสีและการเปลีย่ นสี การสะท้านหนาว การ
ตอบสนองของพืชต่อการเกิดบาดแผล และการเกิดสีน้าตาลเนื่องจากเอนไซม์
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

อนุกรมวิ ธานระดับโมเลกุลของพืช
3(2-3-6)
Plant Molecular Systematics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลัก การและระเบีย บวิธีข องอนุ ก รมวิธ านระดับ โมเลกุ ลของพืช การสร้า งแผนภู มิแ สดง
วิวฒ
ั นาการชาติพนั ธุ์ เพื่อแสดงถึงสายสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการระหว่างชนิดโดยใช้ขอ้ มูลระดับโมเลกุล การ
เก็บและการวิเคราะห์ขอ้ มูลลายพิมพ์ดเี อ็นเอ การศึกษาประชากรพืช ชนิดและการเกิดพืชชนิดใหม่ พอลิ
พลอยด์และลูกผสมในธรรมชาติ
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

วิ ทยาสาหร่ายประยุกต์
3(2-3-6)
Applied Phycology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการของเทคโนโลยีชวี ภาพของสาหร่าย ชนิดของสาหร่ายทีใ่ ช้เป็ นอาหารและสาหร่ายทีม่ ี
ความสาคัญทางการค้า คุณค่าทางโภชนศาสตร์ของสาหร่าย สารสกัดจากสาหร่ายและการประยุกต์ใช้
เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากสาหร่าย เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์และโพรโทพลาสต์ของ
สาหร่าย การใช้สาหร่ายในการประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมทางน้า ไซยาโนแบคทีเรียทีต่ รึงไนโตรเจนได้และ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท างด้ า นเกษตรกรรม พัน ธุ วิ ศ วกรรมของสาหร่ า ยเพื่ อ ประโยชน์ ท างการแพทย์
เทคโนโลยีชวี ภาพของการผลิตพลังงานชีวภาพจากสาหร่าย หลักวิศวกรรมชีวภาพของกระบวนการผลิต
สาหร่ายเพื่อใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม การศึกษาภาคปฏิบตั ิเกี่ยวกับการศึกษาสาหร่ายประยุกต์
และ การศึกษานอกสถานที่
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มคอ.2
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

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Genetics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เคมีของสารพันธุกรรม การจาลองตัวเองของสารพันธุกรรม สิง่ มีชวี ติ ต้นแบบ ทรานสพอซอน
และการเคลื่อนย้ายดีเอ็นเอ และการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมในไวรัส โพรแคริโอต และยูแคริโอต
Chemical nature of genetic materials, replication of genetic material, model organisms,
transposon and transposition, and gene expression in viruses, prokaryotes and eukaryotes.
พันธุศาสตร์ภมู ิ ค้มุ กัน
3(3-0-6)
Immunogenetics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
บทบาทของยีนในการสร้างภูมคิ ุม้ กันและอานาจต้านทานโรคในร่างกาย ระบบภูมติ ้านทาน
ของร่างกายและเซลล์ทท่ี าหน้าทีเ่ กีย่ วกับภูมติ า้ นทาน พัฒนาการของการตอบสนองของระบบภูมคิ มุ้ กัน การ
ทางานของแอนติเจนและแอนติบอดี คุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีววิทยาของสารเหนี่ยวนาที่ก่อให้เกิด
ภูมคิ มุ้ กัน ทฤษฎีของโมโนโคลนอลแอนติบอดี คุณสมบัตทิ วไปและการประยุ
ั่
กต์ใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี
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.

311 755

311 756

การจัดการและการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-3-6)
Management and Conservation of Biodiversity
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความแปรผัน การสารวจค้นหา พืชและสัตว์ในถิน่ ระบบนิเวศ
แหล่ ง พัน ธุ ก รรม การสูญ เสีย เชื้อ พัน ธุ ก รรรม การวิเ คราะห์พ ัน ธุ ก รรม ค่ า ทางสถิติ การจัด การความ
หลากหลายทางพันธุกรรม การอนุ รกั ษ์ในสภาพธรรมชาติและภายนอกสภาพธรรมชาติ การรวบรวมและ
แลกเปลี่ยนเชือ้ พันธุกรรมระหว่างประเทศ ฐานข้อมูล พันธุวศิ วกรรม การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยังยื
่ น
ความตกลงการค้าเสรี 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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มคอ.2
**311 757 พันธุศาสตร์วิเคราะห์
3(3-0-6)
Genetic Analysis
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการและตรรกของพันธุศาสตร์วเิ คราะห์ หลักสากลของพันธุกรรมของยูแคริโอต มิวเทชัน
และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ การสร้างสิง่ มีชวี ติ สายพันธุก์ ลาย การมีลกั ษณะเฉพาะของสิง่ มีชวี ติ สายพันธุ์
กลาย การวิเคราะห์หน้าทีข่ องยีน การค้นหาพันธุกรรมทีค่ วบคุมวิถชี วี ภาพ และการแบ่งขัน้ ตอนย่อยของ
กระบวนการชีวภาพ
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

พันธุศาสตร์ประชากรและวิ วฒ
ั นาการของมนุษย์
3(3-0-6)
Population Genetics and Human Evolution
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหลากหลายทางพันธุกรรม กฎของฮาร์ดี -ไวน์ เบิร์ก ปจั จัยที่ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลง
ความหลากหลายทางพัน ธุ กรรม การคัดเลือ กโดยธรรมชาติและการปรับ ตัว ของสิง่ มีชีวิต ให้เ ข้า ได้ก ับ
สิง่ แวดล้อม พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการของมนุ ษย์ ไพรเมตและวิวฒ
ั นาการของไพรเมต
วิวฒ
ั นาการของโฮมินอยด์และโฮมินิดส์ วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ ที่อยู่ในจีนัสโฮโม การอพยพเคลื่อนย้าย
ของมนุษย์ปจั จุบนั
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

พิ ษวิ ทยาทางน้า
3(2-3-6)
Aquatic Toxicology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สิง่ แวดล้อมทางน้า แนวคิดและหลักการพืน้ ฐานของพิษวิทยา สารพิษและความเข้มข้นทีท่ าให้
เกิดพิษ การทดสอบความเป็ นพิษ ผลกระทบเฉียบพลัน ผลกระทบเรื้อรัง เมแทบอลิซึมและการสะสม
สารพิษ การเฝ้าระวังสิง่ มีชวี ติ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทางน้า
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 โพรโทซัววิ ทยา
3(2-3-6)
Protozoology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การเพาะเลีย้ ง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุ กรมวิธาน วิวฒ
ั นาการ วัฏจักรและ
ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตของโพรโทซัวทีอ่ ยู่ในน้าจืด น้าเค็ม บนพืน้ ดินและชนิดของโพรโทซัวปรสิต
Culture, morphology, physiology, ecology, systematics, evolution, life cycles and hostparasite relationships of fresh water, marine, terrestial and parasitic protozoa.
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มคอ.2
ต่อมไร้ท่อเชิ งเปรียบเทียบ
3(2-3-6)
Comparative Endocrinology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างทางเคมี และสรีรวิทยาของระบบฮอร์โมนในสัตว์มกี ระดูกสันหลังชัน้ ต่ าและชัน้ สูง
การ จัดระบบของต่ อมไร้ท่อในสัตว์มกี ระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง การหลังสารของระบบ
่
ประสาทและปฏิกริ ยิ าต่อกันของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ
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.
311 773

**311 775 โลหิ ตวิ ทยา
3(3-0-6)
Hematology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เม็ดเลือด ภูมคิ มุ้ กัน และกลไกการแข็งตัวของเลือด การหมุนเวียนของระบบเลือด การควบคุม
แรงดันเลือดในเส้นเลือดแดง บทบาทการทางานของไตในการควบคุมแรงดันเลือด การเต้นของหัวใจ
โรคหัวใจ การไหลเวียนเลือดในระหว่างการออกกาลังกาย การไหลเวียนเลือดในสมอง อวัยวะภายในและ
ผิวหนัง การไหลเวียนเลือดระหว่างรกและตัวอ่อน และการไหลเวียนฮอร์โมนในเลือด
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

สรีรวิ ทยาการสืบพันธุ์
3(2-3-6)
Reproductive Physiology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สรีรวิทยาและการสร้างฮอร์โมนของอวัยวะสร้างเซลล์สบื พันธุข์ องสัตว์มกี ระดูกสันหลัง รวมถึง
ชีววิทยาของเพศและต่อมไร้ท่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง บทบาทของไฮโพธาลามัสต่อการทางานของอวัยวะสร้าง
เซลล์สบื พันธุ์ สรีรวิทยาของเซลล์สบื พันธุ์ การปฏิสนธิ การฝงั ตัวของตัวอ่อน การตัง้ ครรภ์ การเป็ นหมัน
การคุมกาเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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

เคมีจลุ กายวิภาคศาสตร์
Histochemistry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(1-6-5)
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มคอ.2
เทคนิคการเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาส่วนประกอบของเซลล์ ได้แก่ นิวเคลียส ไซโทพลาซึม และ
ออร์แกเนลล์ รวมทัง้ การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีภายในเซลล์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์
ไขมันและแร่ธาตุ
Histological techniques for studying intracellular organelles such as nucleus,
cytoplasm, determination of intracellular substances such as carbohydrate, protein, enzyme, lipid
and minerals.
311 779

ชีววิทยาน้าจืด
3(2-3-6)
Freshwater Biology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สิง่ มีชวี ติ การปรับตัว การถ่ายทอดพลังงาน และโครงสร้างของชุมชนสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยู่ใน
แหล่งน้าจืด ทัง้ ทีเ่ ป็ นน้ านิ่งและน้ าไหล ผลกระทบทีเ่ กิดจากกิจกรรมของมนุ ษย์ต่อทรัพยากรในแหล่งน้ าจืด
และการศึกษานอกสถานที่
Organisms, adaptation, energy relation and community structure in lentic and lotic
habitats, impact of man’s activities on freshwater resources; excursions.

311 780

แมลงน้า
3(2-3-6)
Aquatic Insects
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิวฒ
ั นาการ การกาเนิดและการกระจายตัว แหล่งอาศัย นิเวศวิทยา การปรับตัว ชีวประวัติ
ชีวประชากร อนุกรมวิธานของแมลงน้า ความสัมพันธ์ของแมลงน้ ากับมนุ ษย์ การนาแมลงน้ ามาใช้เป็ นดัชนี
ชีวภาพสาหรับการประเมินคุณภาพของน้าและสิง่ แวดล้อมของแหล่งน้าจืด และการศึกษานอกสถานที่
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

แพลงก์ตอนสัตว์น้าจืด
3(2-3-6)
Freshwater Zooplankton
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
อนุ กรมวิธาน สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยา การ
แพร่กระจายและชีวภูมศิ าสตร์ของแพลงก์ตอนสัตว์น้าจืด การจาแนกประเภทของโปรโทซัว โรติเฟอรา คลา
โดเซอรา โคปี โปดา ออสตราโคดา อะโนสตราคา และคอนโคสตราคา และการศึกษานอกสถานที่
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

ไมโครเทคนิ คทางสัตว์
Animal Microtechnique
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(1-6-5)
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มคอ.2
เทคนิคการทาสไลด์ถาวรจากตัวอย่างสัตว์ เพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ วิธกี ารเตรียม
สไลด์ถาวรจากตัวอย่างทีม่ ขี นาดเล็กทัง้ ตัว จากบางชิน้ ส่วนของสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น จากส่วนทีม่ ลี กั ษณะ
เหลว กึง่ เหลวและเป็ นของแข็ง การเตรียมสไลด์ถาวรจากชิน้ อวัยวะโดยวิธพี าราฟิน และโดยวิธเี คมีจุลกาย
วิภาค เพื่อศึกษาสารภายในเซลล์ประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ด้วย PAS-stain เทคนิคการ
ถ่ายภาพจากสไลด์ การวัดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และการวัดและคานวณขนาดของตัวอย่างจากภาพถ่าย
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.
ภูมิศาสตร์ของสัตว์
3(3-0-6)
Zoogeography
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กาเนิดของทวีป การกระจาย และการปรับตัวของสัตว์ในแหล่งที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ในแต่ละ
สภาพภูมศิ าสตร์บนพื้นทวีปทัง้ ในโลกเก่าและโลกใหม่ การกระจายของสัตว์น้ า มหาสมุทรในเขตอินโด
แปซิฟิก และเขตเมดิเตอร์เรเนียน เขตสัตวภูมศิ าสตร์ของไทยและประเทศใกล้เคียง
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.
311 783

311 784

ชีววิทยาของสัตว์สะเทิ นน้าสะเทิ นบก
3(2-3-6)
Biology of Amphibians
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ประวัตชิ วี ติ ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ยุทธวิธใี นการแพร่พนั ธุ์ การเกีย้ วพาราสีและการผสม
พันธุ์ การเจริญพัฒนาของตัวอ่อน กระบวนการเปลีย่ นรูปร่าง นิเวศวิทยาของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก อาหาร
และการกินอาหาร ศัตรูและการป้องกันตัว ชีววิทยาประชากรและความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก
สัณฐานวิทยาและวิวฒ
ั นาการ การศึกษาภาคปฏิบตั แิ ละนอกสถานที่
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

ชีววิทยาของมอลลัสก์
3(2-3-6)
Biology of Molluscs
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ชีววิทยาของสัตว์จาพวกมอลลัสก์ วิวฒ
ั นาการ ลักษณะภายนอก กายวิภาคศาสตร์ การ
แพร่กระจาย และการจาแนกประเภทโดยเน้นเฉพาะชนิดทีพ่ บในประเทศไทย
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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

ชีววิทยาของครัสเตเชียน
3(2-3-6)
Biology of Crustaceans
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ชีววิทยา วิวฒ
ั นาการ สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ นิเวศวิทยา การแพร่กระจายพันธุ์ และ
อนุกรมวิธานของครัสเตเชียนโดยเน้นชนิดทีพ่ บในประเทศไทย
Biology of crustaceans, evolution, morphology, anatomy, ecology, distribution and
taxonomy with the emphasis on local crustaceans of Thailand.
311 789

สังขวิ ทยาน้าจืดและน้ากร่อย
3(2-3-6)
Fresh and Brackish Water Malacology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ชีววิทยาของหอยน้าจืดและน้ากร่อย สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา อนุ กรมวิธาน
วิวฒ
ั นาการ และด้านเศรษฐกิจและการแพทย์ การวิจยั หอยน้าจืดและน้ากร่อย และการศึกษาภาคสนาม
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

ชีววิทยาของสัตว์เลือ้ ยคลาน
3(2-3-6)
Biology of Reptile
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ประวัติชวี ติ ของสัตว์เลื้อยคลาน ยุทธวิธใี นการแพร่พนั ธุ์ การเกี้ยวพาราสีและการผสมพันธุ์
การเจริญพัฒนาของตัวอ่อน นิเวศวิทยาของสัตว์เลือ้ ยคลาน อาหารและการกินอาหาร ศัตรูและการป้องกัน
ตัว ชีววิท ยาประชากร ความหลากหลายของสัตว์เ ลื้อยคลาน สัณฐานวิทยา วิวฒ
ั นาการ การศึก ษาใน
ปฏิบตั กิ ารและนอกสถานที่ การวิจยั และเทคนิคการวิจยั
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.
ปักษี วิทยา
3(2-3-6)
Ornithology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ประวัตชิ วี ติ และการศึกษาวิจยั นก โครงสร้างและหน้าทีข่ องระบบทางกายวิภาคและสรีรวิทยา
การปรับตัว ความหลากหลาย อนุกรมวิธาน พฤติกรรม นิเวศวิทยาและชีวภูมศิ าสตร์ การศึกษานอกสถานที่
การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับนก วิธกี ารและเทคนิคการทาวิจยั
*311 872
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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

วิ ทยาสัตว์เลีย้ งลูกด้วยน้านม
3(2-3-6)
Mammalogy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ประวัตชิ วี ติ และการศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โครงสร้างและหน้าทีข่ องระบบทางกายวิภาค
และสรีร วิท ยา การปรับ ตัว ความหลากหลาย อนุ ก รมวิธ าน พฤติก รรม นิ เ วศวิท ยาและชีว ภู มิศ าสตร์
การศึกษานอกสถานที่ การศึกษาวิจยั
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
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ประวัติชวี ติ และการศึกษาปลา โครงสร้างและหน้าที่ของระบบทางกายวิภาคและสรีรวิทยา
ยุทธวิธใี นการแพร่พนั ธุ์ การเกีย้ วพาราสีและการผสมพันธุ์ การเจริญพัฒนาของตัวอ่อน การปรับตัว ความ
หลากหลาย พฤติกรรม นิเวศวิทยาและชีวภูมศิ าสตร์ การศึกษานอกสถานที่ การศึกษาวิจยั และเทคนิค
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

ในปจั จุบนั

สัมมนาทางชีววิ ทยา
1(1-0-2)
Seminar in Biology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การเลือกหัวข้อเรื่อง การค้นเอกสาร การนาเสนอและวิจารณ์ในหัวข้อทางชีววิทยาทีน่ ่ าสนใจ

Selecting topics, surveying of literatures, practice conducting a seminar and participate
in discussion on recent interesting topics in biology.
วิ ธีวิจยั ทางชีววิ ทยา
2(2-0-4)
Research Method in Biology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการทาวิจยั ทางชีววิทยา การกาหนดปญั หา การสืบค้น
ข้อมูล การวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุป การเขียนรายงานการ
วิจยั และการเสนอผลงาน
311 893
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มคอ.2
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

ปัญหาพิ เศษทางชีววิทยา
2(0-6-3)
Special Studies in Biology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาและการค้นคว้าวิจยั เฉพาะบุคคล และการทดลองในหัวข้อทางชีววิทยาตามความ
สนใจของนักศึกษาภายใต้ความดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษา การนาเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ
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

วิ ทยานิ พนธ์
36 หน่ วยกิ ต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์
การทาวิจยั ด้านชีววิทยา การนาเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ของภาควิชา และเขียนผลงานวิจยั ในรูปวิทยานิพนธ์
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

วิ ทยานิ พนธ์
16 หน่ วยกิ ต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์
การทาวิจยั ด้านชีววิทยา การนาเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ของภาควิชา และเขียนผลงานวิจยั ในรูปวิทยานิพนธ์
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 ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

คุณวุฒิ

Ph.D.
(Molecular Biology)
2 นางจันทร์ทพ
ิ ย์ ช่วยเงิน
3-3299-00188-07-3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Zoologie)
3 นายสมพงษ์ สิทธิพรหม
3-4099-00355-84-0 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Tropical Medicine)
4 นางสาวละเอียด นาคกระแสร์
3-3203-00277-29-8 อาจารย์
Ph.D. (Biology)
5 นายวัฒนชัย ล้นทม
3-4603-00002-21-2 อาจารย์
ปร.ด. (ชีววิทยา)
หมายเหตุ รายละเอียดเกีย่ วกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดใู นภาคผนวก
1

นางณัฐปภัสร์ ตันติสวุ ชิ วงษ์

เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน

3-1101-00663-81-1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

ชื่อ นามสกุล

เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

1
2
3
4
5

นายประนอม จันทรโณทัย
นางละออศรี เสนาะเมือง
นางสาวชุตมิ า หาญจวณิช
นางสาวนฤมล แสงประดับ
นางปิ ยะดา ธีระกุลพิศทุ ธิ ์

3-4099-00527-22-5
3-4099-00526-13-0
3-4099-00526-33-4
3-1009-04722-27-2
3-4099-00528-60-4

ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

6
7
8
9
10
11

นายพินิจ หวังสมนึก
นายมานิตย์ โฆษิตตระกูล
นางสาวสุมนทิพย์ บุนนาค
นายอลงกลด แทนออมทอง
นางอรุณรัตน์ ฉวีราช
นางสาวอาพา เหลืองภิรมย์

3-1009-01562-46-1
3-6701-00213-35-8
3-1201-01115-32-0
3-7101-00935-58-1
3-1005-03682-41-5
3-4099-00526-32-6

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

12 นางสาวกิตติมา เมฆโกมล
13 นางจันทร์ทพิ ย์ ช่วยเงิน
14 นางณัฐปภัสร์ ตันติสวุ ชิ วงษ์

3-4097-00006-12-4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
3-3299-00188-07-3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
3-1101-00663-81-1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

15 นางนิยะดา ห่อนาค
16 นางนิศารัตน์ ตัง้ ไพโรจน์วงศ์

3-1014-01328-18-4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
3-3699-00046-90-2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

17 นางประวีณา มณีรตั นรุง่ โรจน์

3-3604-00582-39-4

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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Ph.D. (Plant Taxonomy)
Ph.D. (Zoology)
Ph.D. (Zoology)
Ph.D. (Zoology)
Ph.D. (Plant Molecular
Biology)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
Ph.D. (Horticulture)
Ph.D. (Botany)
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
ปร.ด. (ชีวเคมี)
วท.ด. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ)
Ph.D. (Botany)
Ph.D. (Zoologie)
Ph.D. (Molecular
Biology)
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
Ph.D. (Ecology and
Evolutionary Biology)
ปร.ด. (ชีววิทยา)

มคอ.2
ที่

ชื่อ นามสกุล

เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

18 นางปรียา หวังสมนึก

3-7301-00539-44-9 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

19
20
21
22
23
24
25
26
27

3-3099-01040-06-1
3-4403-00594-21-7
5-2094-00002-60-1
3-3416-00873-28-8
3-3009-00794-56-1
3-4099-01155-21-6
3-4099-00355-84-0
3-4599-00007-94-9
3-1101-01362-47-5

นายปรียะวุฒิ วัชรานนท์
นางพรรณี รัตนแสง คาร์ด
นายไพรัช ทาบสีแพร
นายวุฒพิ งศ์ มหาคา*
นายวัฒนา พัฒนากูล
นางสมทรง ณ นคร
นายสมพงษ์ สิทธิพรหม
นางกัลยา กองเงิน
นางกัลยา ศรีประทีป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

28 นายจิรภัทร จันทะพงษ์

3-4117-00075-54-4 อาจารย์

29 นางพรพิมล เจียระนัยปรีเปรม
30 นางสาวพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
31 นางสาวมณฑิรา มณฑาทอง
32 นางสาวละเอียด นาคกระแสร์
33 นายวิภู กุตะนันท์
34 นายวัฒนชัย ล้นทม
35 นางสาวศุจภี รณ์ อธิบาย
36 นายสัมภาษณ์ คุณสุข
37 นางอมรรัตน์ มีสวาสดิ ์
หมายเหตุ * ศึกษาต่อต่างประเทศ
3.2.3 อาจารย์พิเศษ

3-4101-01820-09-8
3-1015-01410-46-0
3-3090-00602-75-9
3-3203-00277-29-8
3-6702-00166-01-7
3-4603-00002-21-2
3-7401-00701-23-8
3-4099-00526-13-0
3-3099-01621-31-5

ที่

ชื่อ นามสกุล

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

1 นายชุตพิ งศ์ อรรคแสง

รองศาสตราจารย์

Ph.D.
(Plant Physiology)

2 นางพวงผกา สุนทรชัยนาคแสง

รองศาสตราจารย์

3 นายยรรยงศ์ อินทร์มว่ ง

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
(Sciences des
Agroresources)
Ph.D.
(Sanitary Science)
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Ph.D. (Plant Molecular
Biology)
วท.ม. (สัตววิทยา)
ปร.ด. (สรีรวิทยา)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
Ph.D. (Plant Biology)
Ph.D. (Social Medicine)
Ph.D. (Tropical Medicine)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ธรณีวทิ ยา)
วท.ม. (สัตววิทยา)
M.Sc. (Anatomy and Cell
Biology)
Ph.D. (Zoology)
Ph.D. (Plant Systematics)
Ph.D. (Genetics)
Ph.D. (Biology)
วท.ด. (ชีววิทยา)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
Ph.D. (Molecular Biology)
Ph.D. (Plant Taxonomy)

หน่ วยงานที่ สงั กัด

ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มคอ.2
ที่

ชื่อ นามสกุล

4 นายสิทธิรกั ษ์ รอยตระกูล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

นักวิจยั 1

Ph.D.
(Phytochemistry)

หน่ วยงานที่ สงั กัด

ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน) (ถ้ามี)

-

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม

-

4.2 ช่วงเวลา

-

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิ พนธ์
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
การทาวิจยั วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับสาขาวิชาชีววิทยา โดยให้มีการดาเนินการดังนี้ การนาเสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเรียบ
เรียงผลการวิจยั การรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ก่อนจะเข้าสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องผ่านการเสนอ
ผลงานวิจยั ในรูปของโปสเตอร์ การเสนอผลงานวิจยั ในรูปแบบบทความตีพมิ พ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรูแ้ ละทักษะในสาขาวิชาชีววิทยาทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวาง เป็ นระบบ เป็ น
สากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
5.2.2 มีทกั ษะในการประมวลความคิดอย่างเป็ นระบบ มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานต่างๆ และใช้ขอ้ สรุปที่ได้ในการ
แก้ไขปญั หาต่างๆ
5.2.3 มีการพัฒนาด้านการเขียนผลงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ได้
5.2.4 มีการพัฒนาทัศนคติทด่ี ตี ่อสาขาวิชาชีววิทยา และแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการทาวิจยั
และปฏิบตั งิ าน
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ท่ี 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ปี ท่ี 2 (4 ภาคการศึกษา)
แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี ท่ี 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ปี ท่ี 2 (3 ภาคการศึกษา)
5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 1
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 16 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา และแนะนาการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้
2. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิท ยานิ พนธ์ให้คาปรึก ษาในการเลือ กหัวข้อ และกระบวนการศึก ษาค้นคว้า และ
ประเมินผล
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3. อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์จดั ตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบ และทาบันทึกการให้คาปรึกษา
4. อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความรูใ้ นการเตรียมอุปกรณ์ ข้อควรระวัง และความรับผิดชอบต่อการ
ใช้ครุภณ
ั ฑ์วจิ ยั
5. ให้ขอ้ มูลแหล่งทุนทีส่ นับสนุนการวิจยั จัดสิง่ อานวยความสะดวก และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
6. มอบหมายให้นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์
7. จัดการประชุมวิชาการเพื่อให้นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้ าวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบบรรยายที่มี
บทคัดย่อประกอบการนาเสนอ
5.6 กระบวนการประเมิ นผล
1. ในทุกภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ มีการประเมินผลบทคัดย่อ รายงาน และ
การนาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ในรูปแบบบรรยาย
2. ให้นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ส่ง หลักฐานการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ที่เ ป็ นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการที่มรี ายงานการประชุม ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 ข้อ 54.2 หรือระเบียบทีจ่ ะ
ปรับปรุงใหม่
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิ เศษ
1. มีความสามารถด้านการวิจยั

2. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ผลการทดลอง
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

4. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. มีคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมการดาเนิ นการ
1. จัดอบรมการใช้ครุภณ
ั ฑ์การวิจยั
2. จัดอบรมการใช้และกาจัดสารเคมี
3. แนะนาให้นกั ศึกษาเข้าอบรมการวางแผนการดาเนิน
งานวิจยั ซึง่ จัดโดยคณะบัณฑิตวิทยาลัย
แนะนาให้นกั ศึกษาเข้าอบรมการวิเคราะห์ผลการ
ทดลองด้วยสถิตซิ ง่ึ จัดโดยคณะบัณฑิตวิทยาลัย
ให้นกั ศึกษาจัดทาบทคัดย่อของการรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์และนาเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าฯ เป็ นภาษาอังกฤษ
1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูล
ต่างๆ การจัดการเรียนแบบ e-learning
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมภายในรายวิชาของ
สาขาวิชาชีววิทยา

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สามารถจัดการปญั หาในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็ นผูน้ าหรือมีส่วน
ริเริม่ ให้มกี ารทบทวนและวินิจฉัยปญั หาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(2) มีภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มกี ารประพฤติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข.
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ได้แก่ การมีวนิ ยั ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม
มีจติ สาธารณะ มึความรักและภาคภูมใิ จในท้องถิน่ สถาบัน และประเทศชาติ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(2) การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง
(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาปญั หาพิเศษทางชีววิทยา และวิทยานิพนธ์
2.1.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ทป่ี รึกษา อาจารย์ผสู้ อน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างลึกซึง้ ในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาชีววิทยา และสามารถ
นามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
(2) สามารถทาการวิจยั หรือ ปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึง้ โดยการพัฒนา
ความรูใ้ หม่ๆ หรือการประยุกต์วธิ ปี ฏิบตั งิ านใหม่ ๆได้
(3) มีความรูค้ วามเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนา
ความรูใ้ หม่ในการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจั จุบนั และการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฏระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีววิทยา ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ทงั ้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
(5) มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชา
ชีววิทยา
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดให้มกี ารเรียนการสอนแบบ active learning
(2) การฝึกปฏิบตั ิ การทาวิจยั และวิทยานิพนธ์
(3) การศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
(4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายในและภายนอกทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ การทา
แบบฝึกหัด การทารายงาน การนาเสนอรายงานในการประชุมวิชาการ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรู้
หรือแนวความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรูเ้ ดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถดาเนินโครงการศึกษาทีส่ าคัญหรือโครงการวิจยั ทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง และหาข้อสรุป
ทีส่ มบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรูห้ รือแนวทางปฏิบตั ใิ นสาขาวิชาได้อย่างมีนยั สาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
(2) การให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทารายงาน การทาวิจยั วิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลงานจากการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การทาโครงงาน การทาวิจยั วิทยานิพนธ์
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูน้ า รับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผูอ้ ่นื ในการจัดการข้อโต้แย้ง
หรือปญั หาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทัง้ วางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มี ประสิทธิภาพใน
การทางานระดับสูงได้
(3) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผูน้ าและผูต้ ามได้
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทางานเป็ นกลุ่ม
(2) การจัดให้มรี ายวิชาสัมมนา การทาวิจยั วิทยานิพนธ์
(3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร เป็นต้น
ในรายวิชาต่างๆ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากรายวิชาต่าง ๆ ทีม่ กี ารส่งเสริมให้ทางานกลุ่ม
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทาวิจยั วิทยานิพนธ์
2.5 ทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจยั ใน
การคิดวิเคราะห์หรือแก้ปญั หาการปฏิบตั งิ านหรือปญั หาทางวิชาการทีส่ ลับซับซ้อนได้
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสือ่ สาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรูข้ องผูอ้ ่นื ได้
(3) มีความสามารถสื่อสารทัง้ การพูดและการเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ และรูจ้ กั เลือกรูปแบบของ
การนาเสนอทีเ่ หมาะสมสาหรับเรื่องและผูฟ้ งั ทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอนในรายวิชาวิจยั หรือสถิติ วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
(2) การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านระบบ e-Learning
(3) การเรียนรูจ้ ากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจยั รูปแบบต่าง ๆ
(4) จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการฝึกทักษะการสือ่ สาร การพูด การฟงั การเขียน
2.5.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากการเรียนรายวิชาวิจยั หรือสถิติ วิทยานิพนธ์
(2) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากผลิตผลงานการวิจยั เพื่อนาเสนอรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ บทความ
สือ่ ต่าง ๆ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum
Mapping)
ดังภาคผนวกที่ 1

35

มคอ.2
หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 หรือ
ระเบียบทีจ่ ะปรับปรุงใหม่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนั
์ กศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาทีเ่ รียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็ น ต่างชัน้ ปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณีเพื่อ
นามาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปี การศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้ อหา
ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดย
เทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตาราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจยั เพื่อให้เกิด
การพัฒนาเนื้อหาให้ทนั สมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
2.3 ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 ข้อ
54.2 หรือระเบียบทีจ่ ะปรับปรุงใหม่
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ให้
อาจารย์ใ หม่ ทุ ก คนต้อ งเข้า รับ การอบรม ให้มีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับหลัก สูต รและการบริห ารวิช าการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มที กั ษะเกีย่ วกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เ น้ น ผู้เ รีย นเป็ น สาคัญ การสอนสอดแทรกคุ ณธรรมและจริย ธรรม และการสอนโดยใช้ส่อื และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มอี าจารย์พเ่ี ลีย้ งทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาและเป็ นทีป่ รึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชีแ้ จงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศกึ ษาค้นคว้า จัดทาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย
หัวข้อที่อาจารย์ใหม่มคี วามรู้และถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนาของอาจารย์พ่เี ลี้ ยง หรือประธาน
หลักสูตร
1.5 การกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิ ด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เป็ นประจาทุกปี
(2) การจัดให้มกี ารสอนแบบเป็ นทีม ซึง่ จะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มปี ระสบการณ์การสอนร่วมกับคนอื่น
รวมถึงการมีโอกาสได้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา ผูป้ ระสานงาน และผูร้ ่วมทีมการสอน
(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
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ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจยั การเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มกี าร
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพทีจ่ ดั ทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนาเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มผี ลงานการเขียนหรือการนาเสนอปี ละ 1 เรื่อง
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
ต้องทาหน้าทีด่ งั นี้
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอ
1.2 จัดหาและกาหนดอาจารย์ผสู้ อนรายวิชาในหลักสูตร ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและคุณสมบัตติ รงตามรายวิชา
ทีส่ อน
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบตั ิ ตามทีก่ าหนดในหลักสูตร
1.4 ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มคี ุณภาพและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา
1.5 การกาหนดอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถตามหัวข้อทีน่ ักศึกษา
สนใจ และกากับติดตามให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็ นไปตามเป้าหมาย
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆเช่น การจัดประชุมวิชาการ
การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
1.7 ส่งเสริมและจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของหลักสูตร
1.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บณ
ั ฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษา
ปจั จุบนั
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จากงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรจาก
คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุตาราและสือ่ การเรียนการสอน ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสานักวิทยบริการ ซึง่ มีเนื้อหาเฉพาะและทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านสาขาวิชา
ชีววิทยาดังนี้
(1) หนังสือ
ภาษาไทย
จานวน
399 รายการ
ภาษาต่างประเทศ จานวน
576 รายการ
(2) วารสาร
ภาษาไทย
จานวน
33
รายการ
ภาษาต่างประเทศ จานวน
27
รายการ
(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.)
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(3.1) ฐานข้อมูล e-Books ได้แก่
1. eBook ภาษาไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 96
รายการ
2. Knovel online ภาษาต่างประเทศ
จานวน 700 รายการ
3. Netlibrary Ebooks
จานวน 8561 รายการ
4. SpringerLink Ebooks
จานวน 1325 รายการ
(3.2) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือฐานข้อมูลทีใ่ ห้รายละเอียดเอกสาร
ฉบับเต็มวารสาร ได้แก่
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) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) คือฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1. Thai Digital Collection
2. Thai Theses Online by TIAC
3. CHE PDF Dissertation full text
(3.4) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) คือฐานข้อมูลบรรณานุ กรมและสาระสังเขปของ
บทความวารสาร งานวิจยั รายงานการประชุม สิทธิบตั รและมาตรฐานด้านการเกษตร และชีววิทยา
1. ฐานข้อมูล CD-ROM online ได้แก่ 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 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะ
2.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
2.2.3.1 สถานที่
1. สถานทีท่ ม่ี อี ยู่แล้ว
อาคารวิทยาศาสตร์ 03 (วท. 03) และอาคารวิทยาศาสตร์ 08 (วท. 08) ซึง่ วท. 03 ใช้
เป็ นสานักงานภาควิชาชีววิทยา ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้
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1.1 ห้องทางานของหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และห้องประชุม-สัมมนา
ห้องหัวหน้าภาควิชาฯ
1 ห้อง
ห้องสารบรรณภาควิชาฯ
1 ห้อง
ห้องพักอาจารย์
18 ห้อง
ห้องประชุม-สัมมนา ความจุ 50 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
ห้องประชุม-สัมมนา ความจุ 60 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
1.2 ห้องเรียนบรรยาย
ห้องเรียนความจุ 20 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
ห้องเรียนความจุ 40 ทีน่ งั ่
2 ห้อง
ห้องเรียนความจุ 50 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
ห้องเรียนความจุ 70 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
ห้องเรียนความจุ 450 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
1.3 ห้องเรียนปฏิบตั กิ าร
ห้องเรียนปฏิบตั กิ ารความจุ 50 ทีน่ งั ่
2 ห้อง
ห้องเรียนปฏิบตั กิ ารความจุ 60 ทีน่ งั ่
4 ห้อง
ห้องเรียนปฏิบตั กิ ารความจุ 120 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
1.4 ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง ห้องวิจยั เฉพาะทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง
4 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์ของพืช
1 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารอนุกรมวิธานของพืช
1 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ พืช
3 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารละอองเรณูของพืช
1 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารสรีรวิทยาของพืช
1 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารแมลงน้า
1 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารทางโรคปลา
1 ห้อง
ห้องกล้องจุลทรรศน์
1 ห้อง
1.5 ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องไมโครคอมพิวเตอร์
1 ห้อง
1.6 ห้องพิพธิ ภัณฑ์และห้องอ่านหนังสือ
ห้องพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
3 ห้อง
ห้องอ่านหนังสือ
1 ห้อง
1.7 ห้องพักนักศึกษา
ห้องพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1 ห้อง
ห้องพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1 ห้อง
2. สถานทีท่ ต่ี อ้ งการเพิม่ เติม
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ขัน้ สูง
2 ห้อง
ห้องพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 ห้อง
2.2.3.2 อุปกรณ์การสอน
1. อุปกรณ์การสอนที่มีอยู่แล้ว
เครือ่ งมือที่ใช้ในงานทัวไป
่
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เครื่องชังสารเคมี
่
4 ตาแหน่ง
เครื่องวัดความเป็ นกรด-ด่างของสารละลาย
เครื่องตรวจวัดและหาปริมาณสารโดยการเทียบสี
(UV visible spectrophotometer)
เครื่องฟลูออโรมิเตอร์ (fluorometer)
Refrigerated incubator shaker
หม้อนึ่งฆ่าเชือ้ (autoclave)
ตูบ้ ่มแห้ง (hot air oven)
ตูแ้ ช่แข็งแบบตัง้ มีอุณหภูมติ ่า -70 องศาเซลเซียส
ั ่ ย่ งสารด้วยความเร็วรอบสูง
เครื่องปนเหวี
เครื่องกลันน
่ ้า
เครื่องกรองน้าระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (reverse osmosis)
เครื่องกรองอิออนออกจากน้า (deionized water)
เครื่องอัดขยายภาพขาวดา
ตูด้ ดู ควันพิษ
เครือ่ งมือที่ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างของสิ่ งมีชีวิต
ชุดวิเคราะห์ละอองเรณู
ชุดวิเคราะห์สตั ว์หน้าดิน
ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้า
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเพาะเลีย้ งเซลล์และสิ่ งมีชีวิต
ตูเ้ ลีย้ งแพลงก์ตอน
ชุดเพาะเลีย้ งสาหร่าย
ชุดเตรียมอาหารเลีย้ งเซลล์สตั ว์
ตูบ้ ่มเซลล์ดว้ ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Bioharzard cabinet
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเตรียมเซลล์และเนื้ อเยื่อและกล้องจุลทรรศน์ชนิ ดที่มีกาลังขยาย
วัตถุสูง
Tissue embedding center
Cryostat microtome
เครื่องเตรียมชิน้ เนื้อเยื่ออัตโนมัติ
ชุดทาสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืช
ชุดทาสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อสัตว์
ชุดประกอบกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง
กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
Interference Normaski
กล้องจุลทรรศน์แบบแทรกสอด (Interference microscope)
กล้องจุลทรรศน์แบบผกผัน (Inverted microscope)
เครือ่ งมือที่ใช้ในงานสรีรวิ ทยา
เครื่องวัดความดันออสโมซิส
เครื่องวัดและบันทึกด้านสรีรวิทยาของสัตว์
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เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนส์
เครื่องวัดศักย์ของน้าในตัวอย่างพืช
เครือ่ งมือในงานศึกษาโครโมโซม
ชุดศึกษาเซลล์พนั ธุศาสตร์
ชุดวิเคราะห์คารีโอไทป์
เครือ่ งมือที่ใช้ในงานชีวโมเลกุล
เครื่อง PCR
Hybridization oven
Sequencing gel apparatus
Gene gun (Biolistic pds -1000/He)
ชุดแยกโปรตีนในสองทิศทาง
ชุดตรวจสอบโปรตีนด้วยเทคนิค western blot
เครื่องแยกโปรตีนให้บริสทุ ธิ ์ AKTA
ชุดอุปกรณ์อเิ ล็กโทรโฟเรซิส
ชุด Gel documentation system
2. อุปกรณ์การสอนที่ต้องการเพิ่ มเติ ม
เครื่อง PCR
ชุด Gel documentation system พร้อม Image Gel Analysis Software
ั ่ ย่ งความเร็วสูง Ultracentrifugation
เครื่องปนเหวี
ตูแ้ ช่แข็งแบบตัง้ มีอุณหภูมติ ่า -70 องศาเซลเซียส
ชุดอุปกรณ์อเิ ล็กโทรโฟเรซิส
เครื่องอ่านปฏิกริ ยิ าบนไมโครเพลท microplate reader
เครื่องวัดความจุปอด (Spirometer)
ออสโมมิเตอร์ (Osmometer)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติ ม
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอแนะให้สานักวิทยบริการจัดซื้อหนังสือและวารสารเกี่ยวกับ
สาขาวิชาชีววิทยาประจาทุกปี
2.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
สานักวิทยบริการมีเอกสาร ตารา หนังสือ วารสารทางด้านชีววิทยาอย่างเพียงพอและจัดหาเพิม่ เติมทุกปี
คณะวิทยาศาสตร์จดั สรรงบประมาณสาหรับครุภณ
ั ฑ์ท่มี เี ทคโนโลยีทนั สมัย เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและ
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทงั ้ ในด้านการเรียนการสอนและการวิจยั
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารงานบุคคล
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
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การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นักศึกษา การวัดและประเมินผล ฯลฯ ดังนี้
3.2.1 จัดให้มรี ะบบประเมินผลโดยอาจารย์ และนักศึกษา และดาเนินการประเมินผลในทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษา
3.2.2 จัดสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเมื่อสิน้ สุดปี การศึกษาทุกปี
3.2.3 ทีมบริหารหลักสูตรเสนอข้อมูลการทบทวนหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาภาควิชาฯ เพื่อจัดทาร่าง
การปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พเิ ศษและผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน จากสถาบันการศึกษาอื่น
ภาคเอกชน หน่ วยงานของรัฐ ฯลฯ มาสอน เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาร่วมหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษา
อิสระของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มคี วามรู้จากผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีแ่ ตกต่างหลากหลาย และได้รบั การ
ฝึกฝนทักษะ จากผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง ฯลฯ เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูท้ างด้านชีววิทยาอย่างลึกซึง้
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคล และสาหรับหลักสูตรนี้ มีความจาเป็ นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุ นทาหน้าที่ เช่น พนักงาน
วิทยาศาสตร์ ครูประจาห้องปฏิบตั ิการ ฯลฯ ที่มคี ุณสมบัตเิ ฉพาะคือ มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์เคมีภณ
ั ฑ์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร สารอินทรีย์ สารอนินทรียเ์ ป็ น ต้น
เพื่อหาองค์ประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูล และจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ การทดสอบ
ช่วยสอนและให้คาแนะนาการปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
4.2 การเพิ่ มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิ บตั ิ งาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ดาเนินการโดย การให้เข้ารับการฝึ กอบรม การทัศนะศึกษา
ทาวิจยั ร่วมกับอาจารย์ การผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ทาหนังสือคู่มอื ห้องปฏิบตั กิ าร คู่มอื การปฏิบตั งิ าน ฯลฯ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน เพื่อทาหน้าที่
ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเรียนโดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ต้องกาหนดชัวโมงให้
่
คาปรึกษา
แก่นกั ศึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชัวโมงท
่
าการ และการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
การอุท ธรณ์ ของนักศึก ษาเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับการอุ ทธรณ์ โทษสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารแนบท้ายที่ 7)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
การศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ดาเนินการดังนี้
6.1 การสารวจความต้องการของตลาดงานและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี
6.2 การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานของหลักสูตร เป็ นไปตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจาปี 12 ชีว้ ดั ตามที่ สกอ.กาหนด และ
เป็ นไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ ดาเนินการทุกสิน้ ปี การศึกษา ผ่านระบบ
ออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึง่ มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 27 ตัวชีว้ ดั
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หมวดที่ 8. การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของหลักสูตร
1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ใ นภาควิช า/สาขาวิช าเพื่อ แลกเปลี่ย นความคิด เห็น ขอค าแนะน า
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
(2) การแลกเปลีย่ นโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่
ละรายวิชา
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลีย่ นแปลงที่
์
เกิดขึน้ จากการใช้กลยุทธ์การสอนทีแ่ ตกต่างกัน
(4) การทาวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิน้ ภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนร่วมงาน ตาม
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ของอาจารย์/พนักงานสายผูส้ อน
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปจั จุบนั และอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาทีอ่ าจซ้าซ้อน ไม่ทนั สมัย ยาก/ง่าย เป็ นต้น
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ี ได้รบั จากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการทางาน
2.3 การประเมินผลโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เกีย่ วกับคุณภาพของบัณฑิตทีจ่ บจากหลักสูตรนี้
3. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็ นไปตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานของหลักสูตร เป็ นไปตามตัวบ่งชีผ้ ลการ
ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมิน
ประจาปี 12 ชีว้ ดั ตามที่ สกอ.กาหนด และเป็ นไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่
ดาเนิน การทุก สิ้น ปี การศึกษา ผ่ านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซี่งมีเกณฑ์ก ารประเมินประกอบด้ว ย 8
องค์ประกอบ 27 ตัวชีว้ ดั และ/หรือ องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) (ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ข้อ 7)
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผู้สอน นาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชา และ/หรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทีต่ น
รับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึง่ ดาเนินการ
ทุกสิ้นปี การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง สาหรับปี
การศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจั จุบนั และอาจารย์
โดยศิษย์เก่า และโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนาไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่
กาหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก 1
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิ เคราะห์
1. คุณธรรม
3. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา
บุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
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. หมวดวิ ชาบังคับ (Required Courses)
แผน ก แบบ ก 1
ไม่นบั หน่วยกิต
311 891 สัมมนาทางชีววิทยา
แผน ก แบบ ก 2
5 หน่วยกิต
311 891 สัมมนาทางชีววิทยา
311 893 วิธวี จิ ยั ทางชีววิทยา
311 894 ปญั หาพิเศษทางชีววิทยา
2. หมวดวิ ชาเลือก (Elective Courses)
แผน ก แบบ ก 2
15 หน่วยกิต
311 701 ชีววิทยาระดับเซลล์ขนสู
ั้ ง
311 702 ชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
311 703 เทคโนโลยีชวี ภาพและการประยุกต์
311 705 อิเล็กตรอนจุลทรรศนศาสตร์สาหรับชีววิทยา
311 706 การจาแนกสิง่ มีชวี ติ อย่างเป็ นระบบ
311 707 ชีววิทยาประชากรขัน้ สูง
311 708 ปฎิบตั กิ ารชีววิทยาระดับเซลล์ขนั ้ สูง
311 709 การใช้รงั สีทางชีววิทยา
311 710 การเติบโตและการเจริญของพืช
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มคอ.2

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

311 711
311 713
311 714
311 715
311 717
311 718
311 719
311 720
311 721
311 722
311 724
311 725
311 726
311 727
311 728
311 729
311 730
311 732
311 735
311 736
311 737

เมแทบอลิซมึ ของพืช
วิทยาสาหร่าย
พฤกษศาสตร์ภมู ศิ าสตร์
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืช
วิทยาเฟิรน์
อนุกรมวิธานของถัว่
อนุกรมวิธานของหญ้าและกก
ระเบียบวิธแี ผนใหม่ในอนุกรมวิธานพืช
กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้
วิทยาเอ็มบริโอของพืช
การเพาะเลีย้ งโพรโทพลาสต์ของพืช
เทคโนโลยีการส่งถ่ายยีนในพืชชัน้ สูง
เรณูวทิ ยา
การแปรผันและวิวฒ
ั นาการของพืช
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
ไบรโอโลยี
กายวิภาคศาสตร์สาหรับอนุกรมวิธานของพืช
ธาตุอาหารพืช
สรีรวิทยาของพืชหลังเก็บเกีย่ ว
อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช

2. ความรู้

1.2

2.1

2.2















































2.3

2.4

2.5

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิ เคราะห์
3. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
ทางปัญญา
บุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

311 738
311 752
311 755
311 756
311 757
311 758
311 770
311 771
311 773
311 775
311 777
311 778
311 779
311 780
311 781
311 782
311 783
311 784

วิทยาสาหร่ายประยุกต์
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
พันธุศาสตร์ภมู คิ มุ้ กัน
การจัดการและการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
พันธุศาสตร์วเิ คราะห์
พันธุศาสตร์ประชากรและวิวฒ
ั นาการของมนุษย์
พิษวิทยาทางน้า
โพรโทซัววิทยา
ต่อมไร้ท่อเชิงเปรียบเทียบ
โลหิตวิทยา
สรีรวิทยาการสืบพันธุ์
เคมีจุลกายวิภาคศาสตร์
ชีววิทยาน้าจืด
แมลงน้า
แพลงก์ตอนสัตว์น้าจืด
ไมโครเทคนิคทางสัตว์
ภูมศิ าสตร์ของสัตว์
ชีววิทยาของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1.1

1.2

2.1

2.2












2.3

2.4

2.5











































































































































4. ทักษะ
5. ทักษะการวิ เคราะห์
3. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
ทางปัญญา
บุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

311 787 ชีววิทยาของมอลลัสก์
311 788 ชีววิทยาของครัสเตเชียน
311 789 สังขวิทยาน้าจืดและน้ากร่อย
311 871 ชีววิทยาของสัตว์เลือ้ ยคลาน
311 872 ปกั ษีวทิ ยา
311 873 วิทยาสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม
311 874 ชีววิทยาของปลา
3. หมวดวิ ชาวิ ทยานิ พนธ์
16-36 หน่ วยกิ ต
311 898 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต
311 899 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 16 หน่วยกิต

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้
2.4

2.5

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิ เคราะห์
3. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
ทางปัญญา
บุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3
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มคอ.2
ผลการเรียนรูใ้ นตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปญั หาในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็ นผูน้ าหรือมีส่วนริเริม่ ให้มกี ารทบทวนและวินิจฉัยปญั หาทางจรรยาบรรณวิชาการได้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
1.2 มีภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มกี ารประพฤติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข. ได้แก่ การมีวนิ ัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจใน
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจติ สาธารณะ มีความรักและภาคภูมใิ จในท้องถิน่ สถาบัน และประเทศชาติ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2. ด้านความรู้
มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างลึกซึง้ ในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาชี ววิทยา และสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบตั งิ านใน
วิชาชีพ
สามารถทาการวิจยั หรือปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึง้ โดยการพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ หรือการประยุกต์วธิ ปี ฏิบตั งิ านใหม่ ๆได้
มีความรูค้ วามเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนาความรูใ้ หม่ในการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจั จุบนั
และการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฏระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีววิทยา ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์ท งั ้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาชีววิทยา

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรูห้ รือแนวความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรูเ้ ดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.2 สามารถดาเนินโครงการศึกษาทีส่ าคัญหรือโครงการวิจยั ทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง และหาข้อสรุปทีส่ มบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรูห้ รือแนวทางปฏิ บตั ใิ นสาขาวิชาได้
อย่างมีนยั สาคัญ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูน้ า รับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผูอ้ ่นื ในการจัดการข้อโต้แย้งหรือปญั หาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
4.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทัง้ วางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการทางานระดับสูงได้
4.3 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผูน้ าและผูต้ ามได้
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5. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการวิจยั ในการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปญั หาการปฏิบตั ิงาน หรือปญั หาทาง
วิชาการทีส่ ลับซับซ้อนได้
5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสือ่ สาร การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ในการเรียนรูข้ องผูอ้ ่นื ได้
5.3 มีความสามารถสือ่ สารทัง้ การพูดและการเขียน และรูจ้ กั เลือกรูปแบบของการนาเสนอทีเ่ หมาะสมสาหรับเรื่องและผูฟ้ งั ทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก 2
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. นางณัฐปภัสร์ ตันติ สุวิชวงษ์
1.1 ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ชื่อสถาบัน
ปี ที่จบ
(สาขาวิ ชา)
ปริญญาตรี
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
ปริญญาเอก
Ph.D.
University of Manchester, UK.
พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
(Molecular Biology)
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 ตารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
1.3.2 ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554)
ปิ ยรัตน์ พลยะเรศ, เทวัญ เริม่ สูงเนิน, งามนิจ อาจอินทร์, วิชยั ณีรตั นพันธุ,์ ชุตพิ งศ์ อรรคแสง และ นภาภรณ์
ตันติสวุ ชิ วงษ์. 2552. การวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ EST ของอ้อยด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดคลัสเตอร์
คุณภาพสูงและการค้นหา SSR. Thai Journal of Genetics 2(2): 131-144.
นภาภรณ์ ตันติสวุ ชิ วงษ์, ปิ ยรัตน์ พลยะเรศ, ดวงรัตน์ จริยาจิรวัฒนา, ธนิษ ชวลิต, เทวัญ เริม่ สูงเนิน, ทักษิณา
ศันสยะวิชยั และชุติพงศ์ อรรคแสง. 2552. การประเมินและการพิสูจน์เครื่องหมาย SSR ที่ระบุด้วย
ซอฟท์แวร์ ใน: การประชุมพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครังที
้ ่ 16. หน้า 27-31. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รงั สิต), ปทุมธานี.
ปิ ยรัตน์ พลยะเรศ และ นภาภรณ์ ตันติสวุ ชิ วงษ์. การตรวจสอบคุณภาพและความซ้าซ้อนของลาดับนิวคลีโอไทด์ใน
ESTs ทีไ่ ด้จากลาอ้อยทีเ่ จริญเติบโตเต็มที.่ ใน: การประชุมวิ ชาการเสนอผลงานวิ จยั ระดับบัณฑิ ตศึกษา
ครังที
้ ่ 2. หน้า 161-171. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรุงเทพมหานคร.
ศุภโชค สอนศิลพงศ์, งามนิจ อาจอินทร์ และนภาภรณ์ ตันติสวุ ชิ วงษ์ ระบบการสืบค้นข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล
Expressed Sequence Tags (ESTs) ของอ้อย ด้วยวิธเี ว็บเซอร์วสิ แบบสือ่ ความหมาย (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
พฤศจิ กายน 2552. หน้า 519-525.โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 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 บทความทางวิ ชาการ
1.3.4 การนาเสนอผลงาน
1.3.4.1 การนาเสนอแบบปากเปล่า
ปิ ยรัตน์ พลยะเรศ ดวงรัตน์ จริยาจิรวัฒนา ชุตพิ งศ์ อรรคแสง และ นภาภรณ์ ตันติสุวชิ วงษ์ (2551ก) Data mining
of Expressed sequence tags (ESTs) for development of SSR markers in sugarcane การประชุม
วิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2. ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2551 ณ. ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปิ ยรัตน์ พลยะเรศ ศุภโชค สอนศิลพงศ์ งามนิจ อาจอินทร์ เทวัญ เริม่ สูงเนิน ชุตพิ งศ์ อรรคแสง และ นภาภรณ์ ตันติ
สุวชิ วงษ์ (2551). Functional annotation of expressed sequence tags derived from mature stalks of
sugarcane hybrid cultivars การประชุมวิชาการวิทยาศสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครัง้ ที่
34 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2551 ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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. ในการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครัง้ ที่ 34 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน
2551 ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หน้าที่ 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 วันที่ 24 สิงหาคม 2552 ณ. คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน
2551 ณ. โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอา จังหวัดเพชรบุรี
1.3.4.2 การนาเสนอแบบโปสเตอร์
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นภาภรณ์ ตันติสุวชิ วงษ์, สุกญ
ั ญา ขอพรกลาง, นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง, ชุติพงศ์ อรรคแสง, สนัน่ จอกลอย
และอารันต์ พัฒโนทัย “Mining public EST database for SSR discovery in peanut (Arachis hypogaea
L.)” ใน: การประชุมเชิ งวิ ชาการระดับนานาชาติ ด้านถัวลิ
่ สง 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” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครัง้ ที่ 34 ระหว่างวันที่
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2551 ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หน้าที่ 99.
1.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 17 ปี
1.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้)
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. นางจันทร์ทิพย์ ช่วยเงิ น
2.1 ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
(สาขาวิ ชา)
ปริญญาตรี
วท.บ.(ชีววิทยา)
ปริญญาโท
วท.ม.(สัตววิทยา)
ปริญญาเอก
Ph.D. (Zoologie)

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Muséum National d’Histoire
Naturelle France

ปี ที่จบ
พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 ตารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
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 ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ (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(14): 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 บทความทางวิ ชาการ
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 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 13 ปี
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2.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้)
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. นายสมพงษ์ สิ ทธิ พรหม
3.1 ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ชื่อสถาบัน
ปี ที่จบ
(สาขาวิ ชา)
ปริญญาตรี
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983)
ปริญญาโท
วท.ม.(ปรสิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)
ปริญญาเอก
Ph.D. (Tropical
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)
Medicine)
3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 ตารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
สมพงษ์ สิทธิพรหม และอัจฉรา ธรรมถาวร. 2540. เทคนิ คการเตรียมตัวอย่างทางชีววิ ทยา. ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
3.3.2 ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554)
ประยูร อุดมเสียง, สุวรรณ บัวทวน, ละอองกาญจน์ เหล่าไพบูลย์, จินดา จาเริญ, วิฑรู ย์ ดวงแก้ว และสมพงษ์ สิทธิ
พรหม. 2531. รายงานโครงการนาร่องเรือ่ ง ความรู้ ความเข้าใจระดับตาบล จังหวัดอุบลราชธานี
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เทวราช หล้าหา, ปญั ญา พงศมัตสยะ, โภชชงค์ หร่องบุตรศรี และสมพงษ์ สิทธิพรหม. 2535. ศึกษาการติดพยาธิ
Fasciola gigantica ในหอยคัน (Lymnea snail). วารสารศูนย์ควบคุมโรคติ ดต่อ 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 บทความทางวิ ชาการ
3.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 22 ปี
3.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
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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ระดับปริญญาโท
311 701
311 873
311 874
311 891
311 894
311 898
311 899

Advanced Cell Biology
Mammalogy
Biology of Fish
Seminar in Biology
Special Studies in Biology
Thesis
Thesis

58

มคอ.2
4. นางสาวละเอียด นาคกระแสร์
4.1 ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
พนักงานสายผูส้ อน
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ชื่อสถาบัน
(สาขาวิ ชา)
ปริญญาตรี
วท. บ (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก
Ph.D. (Biology)
มหาวิทยาลัยมหิดล
4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 ตารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

ปี ที่จบ
พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)

4.3.2 ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ (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 Cav1.3mediated 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 บทความทางวิ ชาการ
ละเอียด นาคกระแสร์. 2554. กลไกการควบคุมไอออนและน้าในปลาน้าจืดและน้าเค็ม. วารสารวิทยาศาสตร์
มข. (in press)
4.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 2 ปี
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4.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้ )
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. นายวัฒนชัย ล้นทม
5.1 ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
พนักงานสายผูส้ อน
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ชื่อสถาบัน
ปี ที่จบ
(สาขาวิ ชา)
ปริญญาตรี
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
ปริญญาเอก
ปร.ด.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 ตารา หนังสือ หรือ เอกสารประกอบการสอน
5.3.2 ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ (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 บทความทางวิ ชาการ
5.3.4 การนาเสนอผลงาน
5.3.4.1 การนาเสนอแบบปากเปล่า
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 การนาเสนอแบบโปสเตอร์
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 realtime 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 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี
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5.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้)
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
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
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ภาคผนวก 4
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
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ระเบียบมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
พ.ศ. 2548
----------------------เพือ่ ให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2548 และ เรื่อ ง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สู ต รระดับ อุ ด มศึก ษา พ.ศ.2548 อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครัง้ ที่ 5/2548 เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.
2548 สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททัวไป
่
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548”
ระเบียบนี้ให้ใช้สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตรตัง้ แต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ หรือ
ประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะทีข่ ดั หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ หน่วยงานทีม่ หี ลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหน้า
หน่วยงานทีม่ ี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา”
หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”
หมายถึง คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากคณบดีเพือ่
รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“ประธานหลักสูตร”
หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
“สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”
หมายถึง สานักทะเบียนและประมวลผล (สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2548)
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ข้อ 5

ให้อธิการบดีรกั ษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี านาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คาสัง่ หรือระเบียบปฏิบตั ซิ ง่ึ ไม่ขดั หรือแย้งกับ
ระเบียบนี้
ในกรณีทม่ี ไิ ด้กาหนดหลักการและการปฏิบตั ไิ ว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีทม่ี ปี ญั หเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และให้อธิการบดีมอี านาจวินิจฉัยสังการ
่
คา
วินิจฉัยของอธิการบดีให้ถอื เป็นทีส่ น้ิ สุด
ทัง้ นี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยดึ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 และ เรือ่ ง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา

ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8

ข้อ 9

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผูร้ กั ษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าทีป่ ระสานงานและสนับสนุ นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนคณะและภาควิชามีหน้าที่
จัดการศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มคี ณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพือ่ บริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรทีม่ กี ระบวน
วิชาเกีย่ วข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าทีต่ ามประกาศของมหาวิทยาลัย
ระบบการศึกษาเป็ นแบบสะสมหน่ วยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นสองภาคการศึ กษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติให้มรี ะยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูรอ้ นอาจจัดได้ตามความจาเป็ นของแต่ละหลักสูตร
โดยให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิตมีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบ
อื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออื่นๆ ก็ได้ โดยให้ถอื แนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค หนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อ น หนึ่งภาค การศึกษาปกติม ี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ระบบจตุรภาค หนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาค การศึกษาปกติม ี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การคิดหน่วยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปญั หาไม่น้อยกว่า 15 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต
รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ทีใ่ ช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใ่ ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1
หน่วยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทีใ่ ช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาค การศึกษาปกติ ให้ม ี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2 ระบบไตรภาค
1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กบั 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กบั 5
หน่วยกิต ระบบไตรภาค
8.3 ระบบจตุรภาค
1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กบั 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กบั 3
หน่วยกิตระบบจตุรภาค
การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
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9.1

ข้อ 10

การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกาหนดจานวนหน่ วยกิต
เฉลีย่ ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาหรับระบบทวิภาค
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกาหนดจานวนหน่ วย
กิตเฉลีย่ ตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาหรับระบบทวิภาค
หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้
ทัง้ นี้ ระบบการจัด การเรีย นการสอน และระบบการจัดแผนการศึก ษาตามวรรคหนึ่ ง ให้เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 3
หลักสูตร

ข้อ 11

ข้อ 12

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
11.1 หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่ ร้างเสริมความเชีย่ วชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ
เป็นหลักสูตรทีม่ ลี กั ษณะสิน้ สุดในตัวเอง สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว
11.2 หลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิ ต เป็ น หลักสูต รการศึกษาที่ส่ งเสริมความก้าวหน้ า ทางวิ ช าการและหรือ การวิจยั ใน
สาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขัน้ ปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชัน้ สูง เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ ประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ และเป็ นหลักสูตรที่มลี กั ษณะสิ้นสุดในตัวเอง สาหรับผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่ามาแล้ว
11.4 หลักสูตรปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่ ่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ
ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชัน้ สูง
ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
12.2 หลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิ ต
ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผนคือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจกาหนดให้ศกึ ษารายวิชาเพิม่ เติม หรือทา
กิจกรรมวิชาการอื่นเพิม่ ขึน้ ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่ตอ้ งมีผลสัมฤทธิตามที
ห่ ลักสูตรกาหนด
์
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่ วย
กิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตร แผน ก ไม่จาเป็นต้องเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ด้วย แต่ถ้าเปิดสอนหลักสูตรแผน
ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ให้นกั ศึกษาเลือกศึกษาไว้ดว้ ย
12.3
หลักสูตรปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต
ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สู ง ให้มจี านวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มจี านวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
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แบบ 1

เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ทก่ี ่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่
หลักสูตรอาจกาหนดให้ม ี
การศึกษารายวิชาเพิม่ เติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ ขึน้ ได้ โดยไม่นบั หน่ วยกิต แต่ตอ้ งมีผลสัมฤทธิตามที
่
์
หลักสูตรกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เ ข้า ศึก ษาที่ส าเร็จ ปริญ ญามหาบัณ ฑิต หรือ เทีย บเท่ า หรือ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต ชัน้ สูง จะต้อ งท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ 2
เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ทม่ี คี ุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เ ข้า ศึก ษาที่ส าเร็จ ปริญ ญามหาบัณ ฑิต หรือ เทีย บเท่ า หรือ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต ชัน้ สูง จะต้อ งท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ 13

ข้อ 14

ข้อ 15

ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
13.1
หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งทีใ่ ช้ภาษาไทยเป็นสือ่ หลักในการเรียนการสอน
และ/หรืออาจมีบางรายวิชาทีใ่ ช้ภาษาต่างประเทศเป็นสือ่ ในการเรียนการสอนด้วยก็ได้
13.2
หลักสูตรทีศ่ กึ ษาเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อ
ในการเรียนการสอนทัง้ หลักสูตร รวมทัง้ การทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
13.3
หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรทีม่ อี งค์ความรู้ และเนื้อหาสาระทีม่ คี วามเป็ นสากล
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็ นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพ และมาตรฐานสากล โดยใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสือ่ ในการเรียนการสอน
ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรทีจ่ ดั แผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็ นดังนี้
14.1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
14.2
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
14.3
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ผูท้ ส่ี าเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผูท้ ส่ี าเร็จปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปี
การศึก ษา ระยะเวลาการศึก ษาส าหรับ หลัก สูต รแบบไม่เ ต็ม เวลาหรือ ที่จ ัดการศึก ษาแบบอื่น ให้เ ป็ น ไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
การประกันคุณภาพ
ให้กาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรไว้ในทุกหลักสูตรให้ชดั เจน และมีการดาเนินการควบคุมมาตรฐาน
คุณภาพ และจัดทารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้อย่างน้อยแต่ละหลักสูตร
ต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองปีละหนึ่งครัง้ เสนอต่อคณบดีตน้ สังกัดพร้อมส่งสาเนาให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 4
อาจารย์ระดับบัณฑิ ตศึกษา

ข้อ 16

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
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อาจารย์ป ระจ า หมายถึง ข้า ราชการ พนัก งาน หรือ ผู้ท่ีม หาวิท ยาลัย จ้า งเพื่อ ปฏิบ ัติง านในหลัก สู ต ร สัง กัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาหน้าทีห่ ลักด้านการสอนและวิจยั และมีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด ของภาระงานด้านการเรียน
การสอน
16.2
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นหลักในกระบวนการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร โดยทาหน้าทีอ่ าจารย์ผสู้ อน และ/หรืออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตลอดระยะเวลาทีจ่ ดั
การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ อาจารย์แต่ละคนจะเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรในขณะใดขณะหนึ่งได้เพียงหลักสูตร
เดียวเท่านัน้
16.3
อาจารย์ผร้ ู บั ผิ ดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบริหาร
จัดการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่นื ที่
เกีย่ วข้อง
16.4
อาจารย์ผ้สู อน หมายถึง อาจารย์ประจาหรืออาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือแต่งตัง้ ให้ทาหน้าทีส่ อนใน
รายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
16.5
อาจารย์ที่ปรึกษาทัวไป
่ หมายถึง อาจารย์ประจาทีค่ ณะแต่งตัง้ เพื่อทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษาด้านการศึกษาและการจัด
แผนการเรียนของนักศึกษา
16.6
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้รบั ผิดชอบกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คาแนะนาและควบคุมดูแล
รวมทัง้ การประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.7
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจา หรือ อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษทีค่ ณะ แต่งตัง้ เพื่อให้ทา
หน้าที่ร่วมกับอาจารย์ท่ปี รึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทัง้ ช่วยเหลือให้ คาแนะนาและควบคุมดูแลการทา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.8
ผู้ท รงคุณ วุฒิ หมายถึง ผู้ท่ีม ิไ ด้เ ป็ น อาจารย์ป ระจ าที่ไ ด้ร ับ การแต่ ง ตัง้ ให้ท าหน้ า ที่ใ นการเรีย นการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ มีคุณวุฒทิ างการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการตามทีก่ าหนดในหน้าทีน่ นั ้ ๆ
16.9
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท้ ม่ี ไิ ด้เป็นอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ทาหน้าทีบ่ างส่วนในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ ไม่มคี ุณวุฒทิ างการศึกษาและหรือตาแหน่ งทางวิชาการตามทีก่ าหนดในหน้าที่
นัน้ ๆ แต่มคี วามเชีย่ วชาญ หรือความชานาญเฉพาะทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างยิง่ โดยตรงต่อหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายนัน้ ๆ
ทัง้ นี้หากจะแต่งตัง้ ให้เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์สงู ใน
สาขาวิชานัน้ ๆ เป็นทีย่ อมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ ๆ เทียบได้ไ ม่ต่ากว่าระดับ 9
ขึน้ ไป ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด แต่
หากจะแต่งตัง้ ให้เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยเท่านัน้
16.10 อาจารย์บณ
ั ฑิ ตพิ เศษ หมายถึง ผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ ทีค่ ณบดีแต่งตัง้ ให้ทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัตอิ าจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องเป็นอาจารย์ประจาและมีคุณสมบัตไิ ม่ต่ากว่าคุณสมบัตขิ องการเป็นอาจารย์ผสู้ อนตามระดับของหลักสูตรนัน้ ๆ
คุณสมบัตอิ าจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
18.1
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ต้องเป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตร และมีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทีส่ อนหรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
18.2
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
เป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทีส่ อนหรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั จานว นอย่าง
น้อย 3 คน
การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
16.1

ข้อ 17
ข้อ 18

ข้อ 19
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19.1

ข้อ 20
ข้อ 21

ข้อ 22

ข้อ 23

ข้อ 24

ข้อ 25

มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ หลักสูตรอย่างน้อย
3 คน
19.2
หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรดังกล่าว อาจกากับดูแลหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ก็ได้ทงั ้ นี้ให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกาหนด
องค์ประกอบและอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรดังกล่าว ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกาหนด
ให้มคี ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ เพือ่ ทาหน้าทีก่ ากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนัน้ ๆ องค์ประกอบและอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกาหนด
อาจารย์ผสู้ อน ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
21.1
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ต้องเป็ น
อาจารย์ประจา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มีคุณวุฒไิ ม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ เทีย บเท่า หรือ เป็ นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
21.2
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจา หรือ ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
เป็ น อาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่มี วี ุฒกิ ารศึกษา และตาแหน่ งทางวิช าการ รวมทัง้ ประสบการณ์การทาวิจยั
เช่นเดียวกับอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะให้เป็นอาจารย์ทป่ี รึก ษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้
ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็นคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย อาจแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือแต่งตัง้
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทีเ่ ป็นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งนัน้ ๆ ให้เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาหลักได้ ทัง้ นี้ให้
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ภาระงานของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือปริญญาดุษฎี
บัณฑิตได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 15 คน หากเป็ น
อาจารย์ทป่ี รึกษาทัง้ วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้คดิ สัดส่วนจานวนนักศึกษาทีท่ าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จานวน
นักศึกษาทีท่ าการศึกษาอิสระ 3 คน ทัง้ นี้ให้นบั รวมนักศึกษาทีย่ งั ไม่สาเร็จการศึกษาทัง้ หมดในเวลาเดียวกัน
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มศี กั ยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ ได้มากกว่า 5 คน อาจขอ
ขยายเพิม่ ขึน้ ได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 10 คน ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 5
การรับเข้าศึกษา

ข้อ 26

คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
26.1
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาต้อ งเป็ นผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิต หรือเทีย บเท่า ตามที่หลักสูต รกาหนด และมีคุณสมบัติอ่ืน
เพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
26.2
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
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ข้อ 27
ข้อ 28

ข้อ 29
ข้อ 30

ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามทีห่ ลักสูตร
กาหนด และมีคุณสมบัตอิ ่นื เพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
26.3
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็นผูส้ าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามทีห่ ลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัตอิ ่นื
เพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
26.4
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
26.4.1 ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ตามที่
หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัตอิ ่นื เพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
กาหนด หรือ
26.4.2 ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็นผูส้ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั กับหลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้นื ความรูค้ วามสามารถ
และศักยภาพเพีย งพอที่จะทาวิทยานิพ นธ์ไ ด้ หรือมีคุ ณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่ค ณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงือ่ นไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การรับเข้าศึกษา
28.1
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเป็ นผูก้ าหนดเงื่อนไข วิธกี ารและ
จานวนนักศึกษาทีจ่ ะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะและคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
28.2
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาเป็ นกรณีพเิ ศษได้ ทัง้ นี้ต้องผ่าน
การพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะทีเ่ กีย่ วข้อง
28.3
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผูม้ พี ้นื ความรูไ้ ม่ต่ากว่าปริญญาบัณฑิต และมี
คุณสมบัตติ ามข้อ 26 เข้าศึกษาหรือวิจยั โดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะรายได้ ทัง้ นี้ต้องผ่านการพิจารณา
รับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะทีเ่ กีย่ วข้อง
28.4
ในกรณีทผ่ี สู้ มัครกาลังรอผลการศึกษาขัน้ ปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต แล้วแต่กรณี การรับเข้าศึกษาจะมี
ผลสมบูรณ์เมือ่ ผูส้ มัครส่งหลักฐานการสาเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาขัน้ ใดขัน้ หนึ่งตามทีห่ ลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษานัน้ กาหนด
ภายในเวลาทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
28.5
การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การรายงานตัวและขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
การรายงานตัวและขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
30.1
นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย รับเข้า เป็ น นักศึกษาโดยสมบูร ณ์ ในแต่ ล ะสาขาวิช า หรือรับเข้าเป็ น
นักศึกษาทดลองศึกษาตามเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชา ซึง่ เมือ่ ผ่านการประเมินผลหรือครบเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชา
จึงจะได้รบั เข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพือ่ รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
30.2
นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็ นนักศึกษา โดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การ
ดาเนินการเกีย่ วกับนักศึกษาวิสามัญให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 6
การลงทะเบียนวิ ชาเรียน

ข้อ 31

การลงทะเบียนและการเพิม่ หรือถอนวิชาเรียน
31.1
การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
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ข้อ 32
ข้อ 33
ข้อ 34

ข้อ 35

32.1.1
การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
32.1.2
การลงทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
31.2
การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาในหลักสูตรทีจ่ ดั แผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรทีจ่ ดั แผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่ วย
กิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ทีเ่ ข้าศึกษาในภาคเรียนทีห่ นึ่ง และนักศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ทีย่ งั สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจได้รบั การ
ยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานัน้ ๆ โดยการอนุ มตั ิของคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ทัง้ นี้ตอ้ งต่อทะเบียนนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราทีก่ าหนด
31.3
ในภาคการศึกษาฤดูรอ้ น นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
31.4
การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าทีก่ าหนดในข้อ 31.2 และ 31.3 จะกระทาได้ในกรณีทจ่ี านวนหน่วยกิตที่
เหลือ ตามหลัก สูต รมีจานวนน้ อ ยกว่า หรือ มากกว่ าที่ก าหนดไว้ข ้างต้น และจาเป็ น ต้อ งส าเร็จการศึก ษาในภาค
การศึกษานัน้ ๆ ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีทเ่ี กีย่ วข้อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
31.5
นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าเพือ่ คิดค่าคะแนนในวิชาทีเ่ คยลงทะเบียน และได้ผลการเรียนตัง้ แต่ระดับคะแนน B
ขึน้ ไปแล้วมิได้
ในกรณีทน่ี ักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมต่ ากว่า 3.00 จะสามารถ
ลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าเพือ่ คิดค่าคะแนนในวิชาทีเ่ คยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่ากว่าระดับคะแนน A ได้
31.6
นักศึกษาทีเ่ รียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยงั ไม่สาเร็จการศึกษา และนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษาจะต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
31.7
นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นวิ ช าที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นแผนการเรี ย นตามหลัก สู ต ร หรื อ รายวิ ช าที่ เ ทีย บเท่ า ใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเพือ่ นับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
ทัวไป
่ และได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีทเ่ี กีย่ วข้อง
เกณฑ์การขอเพิม่ และการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การโอนหน่ วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้วทัง้ จากสถาบันการศึกษาอื่นและจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้
เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การเปลีย่ นสาขาวิชา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่ วยกิต มีรายวิชาที่
สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต และทุกวิชาทีจ่ ะขอโอนต้องได้ระดับคะแนน B ขึน้ ไป หรือ S แล้วแต่
กรณี และได้ศกึ ษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี
สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 นักศึกษาอาจขอ
เปลีย่ นสาขาวิชาได้หลังจากทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และได้ศกึ ษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศกั ยภาพ
ในการทาวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้
การดาเนินการเปลีย่ นสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การเปลีย่ นระดับการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรระดับทีต่ ่ ากว่า อาจได้รบั การพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า หรือในทาง
กลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับทีส่ ูงกว่า อาจได้รบั การพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่ ต่ากว่าได้ ทัง้ นี้ให้
เป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรนัน้ ๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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หมวดที่ 7
การวัดและประเมิ นผลการศึกษา
ข้อ 36

ข้อ 37
ข้อ 38
ข้อ 39
ข้อ 40

การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
36.1
การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน เว้นแต่รายวิชาทีไ่ ด้ถอนโดยถูกต้องตาม
ระเบียบ ให้อาจารย์ประจาวิชาส่งผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์มของสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านความ
เห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีทเ่ี กี่ ยวข้อง แล้วแจ้งให้สานักบริหารและพัฒนา
วิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
36.2
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็ นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบ
ทัง้ สองแบบข้างต้น สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบประกอบด้ว ยวิชาในสาขา
วิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้มคี ณะกรรมการสอบประมวลความรูซ้ ง่ึ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เสนอคณบดีเป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้
36.3
การสอบวิทยานิพนธ์ เป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา มหาบัณฑิต
แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ประกอบด้วย การตรวจอ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การ
ทดสอบความรู้ข องนักศึก ษาด้ว ยวิธีการสอบปากเปล่ า และการประชุม พิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้ม ี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผูส้ อบ
36.4
การสอบการศึกษาอิสระ เป็นการสอบเพือ่ ประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย การตรวจอ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบ
ความรูข้ องนักศึกษาด้วยวิธกี ารสอบปากเปล่า และการประชุมตัดสินผลงานของกรรมการ
36.5
การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทัง้ สองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เพือ่ ประเมินว่านักศึกษามีความสามารถทีจ่ ะดาเนินการ
วิจยั โดยอิสระ โดยให้มคี ณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตเิ ป็นผูส้ อบ ให้ผสู้ อบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ มีสทิ ธิ ์เสนอขอ
อนุมตั เิ ค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตได้
36.6
การประเมินความรูค้ วามสามารถทางภาษาต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตให้เป็นไป
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรูค้ วามสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 36.2, 36.5,
36.6 ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
นักศึกษาทีท่ าการทุจริตในการสอบ ให้ดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจาภาคของนักศึกษา
พ.ศ 2547 หรือระเบียบอื่นทีจ่ ะมีการแก้ไข โดยอนุโลม
การประเมินผลการศึกษา ให้กระทาเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาแต่ละภาค
การประเมินผลรายวิชา ให้กาหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึง่ มีความหมาย และค่าคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต
A
ผลการประเมินขัน้ ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.0
B+
ผลการประเมินขัน้ ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ผลการประเมินขัน้ ดี (Good)
3.0
C+
ผลการประเมินขัน้ ค่อนข้างดี (Fairly Good)
2.5
C
ผลการประเมินขัน้ พอใช้ (Fair)
2.0
D+
ผลการประเมินขัน้ อ่อน (Poor)
1.5
D
ผลการประเมินขัน้ อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ผลการประเมินขัน้ ตก (Failed)
0
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สัญลักษณ์
I

ข้อ 41

ข้อ 42
ข้อ 43

ความหมาย
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้สาหรับรายวิชาทีม่ คี ่าคะแนน
ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(1) นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสุดวิสยั หรือ
(2) นักศึกษายังปฏิบตั งิ านไม่ครบเกณฑ์ตามทีผ่ สู้ อนกาหนด
ทัง้ นี้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีทเ่ี กีย่ วข้อง
S
ผลการศึกษาเป็นทีพ่ อใจ (Satisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาทีล่ งทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
U
ผลการศึกษายังไม่เป็นทีพ่ อใจ (Unsatisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาทีล่ งทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิต
W
ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้สาหรับรายวิชาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ถอนหรือใช้ในกรณีทน่ี กั ศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลา
พักการศึกษา หรือใช้ในกรณีทน่ี กั ศึกษาถูกสังพั
่ กการศึกษาในภาคการศึกษานัน้
การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็นดังนี้
S (Satisfactory) หมายความว่า
สอบผ่าน
U (Unsatisfactory) หมายความว่า
สอบไม่ผ่าน
การสอบประมวลความรูแ้ ละการสอบวัดคุณสมบัตจิ ะสอบได้ไม่เกิน 2 ครัง้ ในแต่ละหลักสูตร สาหรับการสอบภาษาต่างประเทศ
ไม่จากัดจานวนครัง้ ทีส่ อบ
นักศึกษาทีไ่ ด้ระดับคะแนนต่ากว่า C หรือได้ U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่ากว่ามาตรฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้า
การนับจานวนหน่วยกิตและคานวณคะแนนเฉลีย่ สะสม
43.1
ในกรณีทน่ี กั ศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครัง้ ให้นบั จานวนหน่วย
กิตตามหลักสูตรในวิชานัน้ เพียงครัง้ เดียว
43.2
ในการคานวณคะแนนเฉลีย่ สะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้คานวณจากทุกรายวิชาทีม่ คี ่าคะแนน ใน
กรณีทน่ี กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า 1 ครัง้ ให้นาจานวนหน่ วยกิตและค่าคะแนนทีไ่ ด้ทุกครัง้ ไปใช้ในการ
คานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตงั ้ หารถึงทศนิยม 4 ตาแหน่ ง และให้ปดั เศษเฉพาะ
ทศนิยมทีม่ คี ่าตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไป ตัง้ แต่ตาแหน่งที่ 4 เพือ่ ให้เหลือทศนิยม 2 ตาแหน่ง
หมวดที่ 8
การทาวิ ทยานิ พนธ์และการศึกษาอิ สระ

ข้อ 44

ข้อ 45

ข้อ 46

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระทาได้เมือ่ นักศึกษามีคุณสมบัตคิ รบตามทีแ่ ต่ละหลักสูตรกาหนด โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์อ่นื ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ให้มอี าจารย์ทป่ี รึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ทป่ี รึกษาร่วมได้อกี ตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทัง้ นี้ให้เป็ นไป
ตามประกาศหรือข้อกาหนดของแต่ละคณะ (ถ้ามี)
การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
46.1
การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องกระทาในทุกภาคการศึกษา
46.2
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหน้าทีใ่ นการประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะ และสานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ
46.3
ใช้สญ
ั ลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของ
นัก ศึก ษาเป็ น ที่พ อใจ ให้อ าจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห รือ การศึก ษาอิส ระประเมิน ความก้า วหน้ า ในการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจานวนหน่ วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระทีไ่ ด้รบั การ
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ข้อ 47

ข้อ 48

ประเมินให้ได้สญ
ั ลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานัน้ แต่ทงั ้ นี้ต้องไม่เกินจานวนหน่ วยกิตที่
ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มคี วามก้าวหน้า จานวนหน่ วยกิตทีไ่ ด้ในภาคการศึกษานัน้ ๆ ให้มคี ่าเป็ น S
เท่ากับ 0 (ศูนย์))
ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมนาเสนอคณะกรรมการสอบ และต้นฉบับ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ทีต่ อ้ งตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ตามเงือ่ นไขทีห่ ลักสูตรกาหนด ให้ถอื เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ ซึง่ ต้องกาหนดจานวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
46.4
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ได้รบั การประเมินผลความก้าวหน้าเป็ น S เท่ากับ 0
(ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศึกษาผูน้ นั ้ ได้รบั การพิจารณาให้เปลีย่ น
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปลีย่ นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆ
แล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพือ่ หาข้อยุติ
ในกรณีทน่ี กั ศึกษาใด้รบั อนุมตั ใิ ห้เปลีย่ นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญของเนื้อหา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาประเมินจานวนหน่วยกิตจาก หัวข้อเดิม ทีส่ ามารถนาไปใช้กบั หัวข้อใหม่
ได้ แต่ ต้อ งไม่เกิน จานวนหน่ วยกิต ที่ผ่ านในหัว ข้อ เดิม ทัง้ นี้ให้นับจานวนหน่ ว ยกิต ดังกล่ าว เป็ น จานวนหน่ ว ยกิต ที่ผ่ านได้
สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถนามานับเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณบดีโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทัง้ ให้คณะแจ้งหน่ วยงานรับผิ ดชอบด้านทะเบียนการศึกษา ภายใน 15 วัน และให้บนั ทึก
การเปลีย่ นแปลงในประวัตกิ ารศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
48.1
การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องดาเนินการภายในเวลา 45 วัน หลังจากทีน่ ักศึกษาผ่านการประเมินผล
ความก้าวหน้าและได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่ วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตร
นัน้ ๆ
ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครัง้ สุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบตาม
จานวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนัน้ อาจารย์ทป่ี รึกษาต้องเสนอให้คณบดีแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทัง้ ให้เสนอวันทีจ่ ะทาการสอบไปพร้อมกันด้วย
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถดาเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถอื ว่า การได้สญ
ั ลักษณ์ S ในครัง้ การประเมินครัง้
สุดท้ายเป็นโมฆะ
48.2
การสอบวิทยานิพนธ์
48.2.1 ให้คณะแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจา ซึง่ ไม่ได้เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทัง้ นี้อาจแต่งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ โดยให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งซึง่ ไม่ใช่อาจารย์ทป่ี รึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ
อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย ทีเ่ ป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิช านัน้ หรือ สาขาวิช าที่ส ัม พัน ธ์ก ัน และต้อ งมีป ระสบการณ์ ใ นการท าวิจ ัย ที่ม ิใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพือ่ รับปริญญา
ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
แต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
48.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นแบบเปิด โดยการเปิ ดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟงั การนาเสนอและตอบคาถามของผู้
เข้าสอบได้ และคณะวิชาต้องประกาศให้ผสู้ นใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มอี านาจ ในการอนุ ญาตหรือไม่อนุ ญาตให้ผู้เข้าฟงั ถามหรือ
แสดงความเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทัง้ การจากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้
ดาเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย
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ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อ ยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจาซึ่งไม่ ได้เป็ น
อาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกซึ่งไม่ได้เป็ น อาจารย์ท่ปี รึกษาร่ว ม และอาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ จึงจะถือว่าการสอบนัน้ มีผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีท่ี
จาเป็นอาจเปลีย่ นแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตัง้ ซ่อมกรรมการ ทัง้ นี้จะต้องกาหนดวันสอบครัง้ ใหม่
ให้มเี วลาพอสมควรแก่การทีก่ รรมการทีแ่ ต่งตัง้ ซ่อมขึน้ ใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้
48.2.4 ผูป้ ระเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทีอ่ ยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลโดยให้นับ (คณะ)อาจารย์ท่ี
ปรึกษาเป็น 1 เสียง (คณะ)อาจารย์ประจาเป็ น 1 เสียง และ(คณะ) ผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็ น 1 เสียง และให้ถอื ผล
การประเมินตามมติกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของจานวนกรรมการทัง้ หมด
48.3
การสอบการศึกษาอิสระ
48.3.1 ให้คณะแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหรือผู้ ทรงคุณวุฒ ิ ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ ทีป่ รึกษาร่วม (ถ้ามี) โดยให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ
48.3.2 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 2 คน ซึง่ ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม และอาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาอิสระ จึงจะถือว่าการสอบนัน้ มีผล
สมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีท่ี
จาเป็นอาจเปลีย่ นแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตัง้ ซ่อมกรรมการ ทัง้ นี้จะต้องกาหนดวันสอบครัง้ ใหม่
ให้มเี วลาพอสมควรแก่การทีก่ รรมการทีแ่ ต่งตัง้ ซ่อมขึน้ ใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได้
48.3.3 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์ท่ปี รึกษาและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วมให้นบั คะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถอื ผลการประเมินตามมติกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
เสียงของจานวนกรรมการทัง้ หมด
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ แบ่งเป็น 4 ระดับคือ
Excellent
หมายความว่า
ผลการประเมินขัน้ ดีเยีย่ ม
Good
หมายความว่า
ผลการประเมินขัน้ ดี
Pass
หมายความว่า
ผลการประเมินขัน้ ผ่าน
Fail
หมายความว่า
ผลการประเมินขัน้ ตก
การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครัง้
ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อกั ษรแก่คณบดีและผูเ้ ข้าสอบภายใน 3 วันทา การถัดจากวันสอบ
50.1
ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มบี นั ทึกประเด็นหรือรายการทีต่ ้องแก้ไข พร้อมทัง้ มีการอธิบายชี้แจงให้ผเู้ ข้า
สอบรับทราบ ทัง้ นี้ผเู้ ข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความ เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวัน
สอบ หากไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ตามกาหนดดังกล่ าวให้ถอื ว่าไม่ผ่านในการสอบครัง้ นัน้ ให้คณะกรรมการสอบ
รายงานผลขัน้ สุดท้ายต่อคณบดี
50.2
กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึกเป็ น ลายลักษณ์อกั ษร
รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันทาการถัดจากวันสอบ
ให้คณะแจ้งผลการสอบให้สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน
หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มเี หตุสดุ วิสยั ให้ถอื ว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครัง้ นัน้
ผูส้ อบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครัง้ แรกไม่ผ่านตามข้อ 50.2 มีสทิ ธิย่นื ขอสอบครัง้ ที่ 2 ได้ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และ
ต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ
ในกรณีทไ่ี ม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 50.1 ให้ยน่ื ขอสอบครัง้ ที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไข และ
ต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไข
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ข้อ 53

การขอสอบทัง้ 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามทีค่ ณะกาหนด
หากไม่ดาเนิ นการตามกาหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
การให้โอกาสสอบครัง้ ที่ 2 นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รบั การยกเว้น หรือมิตอ้ งปฏิบตั ติ ามระเบียบหรือ หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
ทีอ่ ่นื แต่อย่างใด
รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิในวิ
์ ทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ
53.1
รูปแบบการพิมพ์วทิ ยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
53.2
นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจานวน ลักษณะ และระยะเวลาทีบ่ ณ
ั ฑิต
วิทยาลัยกาหนด
53.3
ลิขสิทธิหรื
์ อสิทธิบตั รในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาและ/หรือ
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรือ่ งนัน้ ๆ สามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนาเนื้อหา
หรือผลจากการศึกษาไปใช้เพือ่ ประโยชน์อ่นื ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีม่ หาวิท ยาลัยกาหนด
กรณีทก่ี ารทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รบั ทุนวิจยั ทีม่ ขี อ้ ผูกพันเกีย่ วกับลิขสิทธิหรื
์ อสิทธิบตั รโดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนัน้ ๆ
หมวดที่ 9
การสาเร็จการศึกษา

ข้อ 54

การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ตอ้ งมีคุณสมบัตติ ่อไปนี้
54.1
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
54.1.1 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
54.1.2 ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
54.2
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
54.2.1 มีความรูภ้ าษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้ร บั การยอมรับให้ตีพมิ พ์ในวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อ ที่ประชุม
วิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม
54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
พร้อมทัง้ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และผลงานวิทยานิพ นธ์จะต้องได้รบั การตีพ ิมพ์ หรืออย่ างน้อ ยดาเนินการให้ผ ลงานหรือ ส่ว นหนึ่งของ
ผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ม ี
รายงานการประชุม
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 สอบผ่าน
การสอบการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานัน้
54.3
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
54.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรูค้ วามสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
54.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และผลงานวิทยานิพ นธ์จะต้องได้รบั การตีพ ิมพ์ หรืออย่ างน้อ ยดาเนินการให้ผ ลงานหรือ ส่ว นหนึ่งของ
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54.3.4

ข้อ 55

ข้อ 56

ข้อ 57
ข้อ 58

ผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสาร หรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีม่ กี รรมการภายนอกร่วมกลัน่ กรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้
แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทัง้
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสาร หรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีม่ กี รรมการภายนอกร่วมกลันกรอง
่
(Peer
Review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้

สาหรับนักศึกษาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรซึง่ กาหนดให้การตีพมิ พ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของเงือ่ นไขในการสาเร็จการศึกษา
และนักศึกษาได้ดาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตพี มิ พ์ใน
วารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกาหนดและนักศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษาครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดในข้อ 14
แล้ว นักศึกษาสามารถยืน่ คาร้อง ขอขยายเวลาการศึกษาได้ครัง้ ละ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ครัง้ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ให้คณะกรรมการประจาคณะเป็นผูอ้ นุมตั กิ ารสาเร็จการศึกษา และให้ถอื วันทีไ่ ด้รบั อนุมตั นิ นั ้ เป็นวันสาเร็จการศึกษา
การขออนุมตั ปิ ริญญา
56.1
นักศึกษาผูค้ าดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยน่ื คาร้องแสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อคณะ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิน้ ภาคการศึกษาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษานัน้
56.2
นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาเสนอชือ่ จากคณะเพือ่ ขออนุมตั ปิ ริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
56.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามข้อ 54
56.2.2 ไม่คา้ งชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สนิ กับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
56.2.3 เป็นผูไ้ ม่อยู่ในระหว่างการดาเนินการทางวินยั นักศึกษา
56.2.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีจ่ ดั ทาตามรูปแบบและจานวนที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
56.2.5 การเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุ มตั ิปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ในกรณีทม่ี เี หตุผลทีจ่ าเป็ นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้สาเร็จการศึกษาผูห้ นึ่งผูใ้ ดเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรก็ได้ ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด
การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึง่ ได้อนุมตั แิ ก่ผสู้ าเร็จการศึกษาผูห้ นึ่งผูใ้ ดไป
แล้วตามกรณีดงั ต่อไปนี้
58.1
ผูส้ าเร็จการศึกษาผูน้ ัน้ ไม่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัตผิ มู้ สี ทิ ธิเข้าศึกษา หรือผูส้ าเร็จการศึกษา ของ
หลักสูตรทีต่ นได้สาเร็จการศึกษา ตามข้อ 26 หรือ ข้อ 54 แห่งระเบียบนี้ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร มี
ผลตัง้ แต่วนั ทีส่ ภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ปิ ริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กบั บุคคลนัน้
58.2
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการสาเร็จการศึกษาตา ม
หลักสูตร ของผู้สาเร็จการศึกษาผูน้ ัน้ ลอกเลียนงานผู้อ่นื หรือมิได้กระทาด้วยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีส่ ภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ปิ ริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กบั บุคคลนัน้
58.3
ผู้สาเร็จการศึกษาผู้นัน้ ได้กระทาการอันเป็ นที่เสื่ อมเสีย ร้ายแรงต่ อมหาวิท ยาลัย หรือต่ อศักดิศ์ รีแ ห่งปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรทีต่ นได้รบั การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีน้ี ให้ม ี ผลตัง้ แต่วนั ทีส่ ภามหาวิทยาลัยมี
มติเพิกถอน
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หมวดที่ 10
สถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 59

ข้อ 60

ข้อ 61

ข้อ 62

การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา
59.1
นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะลาพักการศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณะทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
ทัวไป
่ หรืออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพือ่ เสนอคณบดีพจิ ารณาอนุมตั ิ
59.2
การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร
59.3
นักศึกษาผูไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาภายใน 15
วัน หลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา
59.4
นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็ น นักศึกษาต้อ งยื่น คาร้องต่ อคณะที่เกี่ย วข้อ ง โดยผ่านการพิจารณาของ
อาจารย์ท่ปี รึกษาทัวไปหรื
่
ออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ประธานหลักสูตร และ คณบดี เพื่อ
เสนออธิการบดีพจิ ารณาอนุมตั ิ
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมือ่ อยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
60.1
ตาย
60.2
ลาออกและได้รบั อนุมตั แิ ล้ว
60.3
สาเร็จการศึกษา
60.4
มหาวิทยาลัยสังให้
่ ออก อันเนื่องมาจากการฝา่ ฝื นระเบียบการลงทะเบียนและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
60.5
เรียนได้จานวนหน่วยกิตไม่เกินกึง่ หนึ่งจากจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทีม่ คี ่ าคะแนนในหลักสูตร และได้คะแนน
เฉลีย่ สะสม ต่ากว่า 2.50
60.6
เรียนได้จานวนหน่ วยกิตเกินกึง่ หนึ่งจากจานวนหน่ วยกิตรวมของรายวิชาทีม่ คี ่าคะแนนในหลักสูตร และได้คะแนน
เฉลีย่ สะสมต่ากว่า 2.75
60.7
ไม่มคี วามก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยได้สญ
ั ลักษณ์ S เป็ น
0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
60.8
สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัตคิ รัง้ ทีส่ องไม่ผ่าน
60.9
หลังสอบครัง้ ที่ 1 ไม่ผ่ าน ไม่ดาเนินการและ/หรือ สอบวิทยานิพ นธ์หรือ การศึกษาอิสระครัง้ ที่ 2 ตามระยะเวลาที่
กาหนด
60.10 ใช้เวลาการศึกษาครบตามทีห่ ลักสูตรกาหนดแล้ว
60.11 นักศึกษาสามัญทีค่ งสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาทีก่ าหนด
60.12 ต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดทีเ่ ป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
60.13 ถูกลงโทษทางวินยั ให้ออกจากการเป็นนักศึกษา
การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
นักศึกษาทีพ่ น้ สภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทัง้ นี้ ให้
เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ให้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2544
ทัง้ นี้หลักสูตรต้องได้รบั การปรับปรุงและใช้ระเบียบนี้ภายใน 5 ปี นับจากการปรับปรุงครัง้ สุดท้าย หรือเปิดสอนครัง้ แรกของ
หลักสูตรนัน้ ๆแล้วแต่กรณี
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ข้อ 63
ข้อ 64
ข้อ 65

ให้ยกเว้นการบังคับใช้ขอ้ 14, 54 และ 60 กับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548 โดยให้ใช้เกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องดังกล่าว
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน
อาจารย์ทป่ี รึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ยงั คง
เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาหรือกรรมการสอบทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ นัน้ ต่อไป
บรรดาประกาศ หรือคาสัง่ หรือหลักเกณฑ์อนั เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ อี ยู่ก่อนระเบียบนี้มผี ลบังคับใช้ ให้
ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ ทัง้ นี้ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180
วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

(ลงชือ่ ) พลตารวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ภาคผนวก 5
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ
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ภาคผนวก 6
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
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ภาคผนวก 7
ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 946/2550)
เรื่อง แนวปฏิบตั ิ ในการขออุทธรณ์ ผลการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
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ภาคผนวก 8
องค์ประกอบและตัวชี้วดั คุณภาพของการจัดการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบการประเมินผล
การจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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องค์ประกอบและตัวชี้วดั คุณภาพของการจัดการหลักสูตร
องค์ประกอบและตัวชีว้ ดั คุณภาพของการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแบ่งตามกระบวนการจัดการหลักสูตร 3
กระบวนการคือ การพัฒนาและปรับปรุง หลัก สูต ร การน าหลัก สูต รไปใช้ และการประเมิน ผลการใช้ห ลักสูต ร มีอ งค์ประกอบรวม 8
องค์ประกอบ และตัวชีว้ ดั สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 27 ตัว ดังนี้
องค์ประกอบ
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1.1 คุณภาพของหลักสูตร
2. การนาหลักสูตรไปใช้
2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร
2.2 คุณภาพของนักศึกษา
2.3 คุณภาพของอาจารย์
2.4 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร
3.1 คุณภาพของบัณฑิต
3.2 คุณภาพของผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ตัวชีว้ ดั
จานวน
1.1.1

1

2.1.1, 2.1.2
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4
2.5.1, 2.5.2

2
5
7

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4
3.2.1. 3.2.2
รวมตัวชี้วดั

4
2
27
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมิ นประจาปี
ตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมาย
ปีท่ี 1
X

ปีการศึกษา
ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4
X
X
X

ปีท่ี 5
X

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
X
X
X
X
X
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
X
X
X
X
X
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายางนผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ7 ภายใน 60 วัน หลัง
X
X
X
X
X
สิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนั
X
X
X
X
X
์ กศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ก่ี าหนดใน มคอ.
3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
X
X
X
X
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปีทแ่ี ล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
X
X
X
X
X
การสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ
X
X
X
X
X
หนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ/
X
X
X
X
X
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บันฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพหลักสูตร
X
X
เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
X
คะแนนเต็ม 5.0
13. อื่นๆ ระบุ ...
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
8
10
10
11
12
ตัวบ่งชีบ้ งั คับ (ข้อที)่
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
ตัวบ่งชีต้ อ้ งผ่านรวม (ข้อ)
6
8
8
8
10
เกณฑ์ประเมิ น: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชีบ้ งั คับ (ตัวบ่งชีท้ ่ี 1-5) มีผล
ดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชีท้ ม่ี ผี ลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชีร้ วม โดยพิจารณาจาก
จานวนตัวบ่งชีบ้ งั คับและตัวบ่งชีร้ วมในแต่ละปี
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มคอ.2

รายละเอียดขององค์ประกอบและตัวชี้วดั คุณภาพของการจัดการหลักสูตร
ข้อมูลพืน้ ฐาน
หน่วยงาน
ทีต่ อ้ งมี
รับผิดชอบให้ขอ้ มูล
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง ภารกิจทีผ่ รู้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องดาเนินการเพือ่ ให้หลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรที่
เปิดสอนมีความทันสมัย คุณภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณลักษณะทีก่ าหนด
1.1 คุณภาพของ 1.1.1 หลั ก สู ต ร ไ ด้ ร ั บ การ พั ฒ นาห รื อ ปรั บ ปรุ ง ให้ - รายงานข้อมูลหลักสูตร - สานักบริหารและ
หลักสูตร
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาดงานและ แต่ละปีการศึกษา
พัฒนาวิชาการ
สั ง คม ความเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นวิ ช าการ
เป้าหมายคุ ณลัก ษณะบัณฑิต ที่พ ึงประสงค์ และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
(ตามระยะเวลาที่กาหนดทุก 5 ปี กรณีหลักสูตร
ปรับปรุง)
1.1.2 หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือข้อกาหนดให้ - ข้อมูลรายวิชาสหกิจ
- สานักบริหารและ
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ และ ศึกษา หรือรายวิชาฝึก
พัฒนาวิชาการ
รายวิช าวิจยั หรือ โครงงานหรือ สัมมนาที่ส่ งเสริม ปฏิบตั งิ านในแต่ละ
กระบวนการวิจยั และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตร
ของนักศึกษา
2. การนาหลักสูตรไปใช้ หมายถึง ภารกิจทีผ่ รู้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องดาเนินการเพือ่ ให้กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ ปจั จัยหลักในการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ เป็ นไปตามเป้าหมาย ทีก่ าหนด
2.1 คุณภาพของ 2.1.1 คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ต รมีอ งค์ ป ระกอบ - รายชือ่ คณะกรรม การ - คาสังแต่
่ งตัง้
การบริหาร
คุ ณสมบัติ จานวน และอ านาจหน้ าที่ต ามเกณฑ์ บริหารหลักสูตร พร้อม
คณะกรรมการ
หลักสูตร
มาตรฐานและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
คุณวุฒ ิ ตาแหน่ง และ
บริหาร หลักสูตร
สังกัด
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมอย่าง - รายงานการประชุม
- คณะกรรมการ
สม่ าเสมอ เพื่อ พิจ ารณาและตัด สิน ใจร่ว มกัน ใน หรือมติการประชุมของ
บริหารหลักสูตร
เรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการหลักสูตร
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.2 คุณภาพของ 2.2.1 สัดส่ ว นจ านวนผู้ส มัค ร : จานวนประกาศรับ : - จานวนผูส้ มัคร
- สานักบริหารและ
นักศึกษา
จานวนผูร้ ายงานตัวเข้าศึกษา
- จานวนประกาศรับ
พัฒนาวิชาการ
(กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ยของการรับในทุก - จานวนผูร้ ายงานตัวเข้า - บัณฑิตวิทยาลัย
สาขานัน้ เช่น วิศวกรรมทัวไป
่ เกษตรทัวไป)
่
ศึกษา
- คณะ/หน่วยงาน
(กรณีโครงการพิเศษ
และรับเอง)
2.2.2 ค่าเฉลีย่ GPA ของผูเ้ ข้าศึกษาในแต่ละปี
- GPA ของผูร้ ายงานตัว - สานักบริหารและ
ป.ตรี เฉพาะรับตรงกับ admission สานักบริหารฯ เข้าศึกษา
พัฒนาวิชาการ
โครงการพิเศษ (คณะ)
- จานวนผูร้ ายงานตัวเข้า - บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)
ศึกษา
- คณะ/หน่วยงาน
(กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลีย่ ของการรับในทุก
(กรณีโครงการ
สาขานัน้ เช่น วิศวกรรมทัวไป
่ เกษตรทัวไป)
่
พิเศษ และรับเอง)
องค์ประกอบ

ตัวชีว้ ดั
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มคอ.2
องค์ประกอบ

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ทีต่ อ้ งมี
ค่าเฉลีย่ คะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของผู้ - คะแนนผลการสอบวิชา
เข้าศึกษาในแต่ละปี
ภาษาอังกฤษของ
(กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลีย่ ของการรับในทุก
ผูร้ ายงานตัวเข้าศึกษา
สาขานัน้ เช่น วิศวกรรมทัวไป
่ เกษตรทัวไป)
่
- จานวนผูร้ ายงานตัวเข้า
ศึกษา
ตัวชีว้ ดั

2.2.3

2.2.4
2.2.5

2.3 คุณภาพ
2.3.1
ของอาจารย์

2.3.2

2.3.3

2.3.4

จานวนนักศึกษาชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่าง - จานวนนักศึกษา ชาว
ยิง่ สาหรับหลักสูตรนานาชาติ)
ต่างประเทศ
ร้อยละของนักศึกษาทีค่ งสภาพเป็นนักศึกษาในปี - จานวนนักศึกษาที่
การศึกษาปจั จุบนั
จากจานวนนักศึกษาทีเ่ ข้า รายงานตัวเข้าศึกษาใน
ศึกษาในภาพรวม
แต่ละปี
- จานวนนักศึกษาทีพ่ น้
สภาพ
- จานวนนักศึกษาที่
ลาออก
- จานวนนักศึกษาทีห่ มด
สภาพในลักษณะอื่น
สัดส่วนจานวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒ ิ ตรี : โท : - จานวนอาจารย์ใน
เอก
สังกัด และทาหน้าที่
(อาจารย์ผสู้ อน)
สอนในหลักสูตร
จาแนกตามคุณวุฒใิ น
แต่ละระดับ
สัดส่วนจานวนอาจารย์แยกตามตาแหน่งทาง
- จานวนอาจารย์ใน
วิชาการ อาจารย์ : ผศ : รศ : ศ
สังกัด และทาหน้าที่
สอนในหลักสูตร
จาแนกตามตาแหน่ง
ทางวิชาการ
สัดส่วนจานวนอาจารย์ ต่อจานวนนักศึกษา
- จานวนอาจารย์ในสังกัด
และทาหน้าทีส่ อนใน
หลักสูตร
จานวนนักศึกษาปจั จุบนั
จานวนอาจารย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างประเทศทีเ่ ป็น - จานวนอาจารย์ชาว
ผูส้ อน เชิญมาสอน เป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ต่างประเทศ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และมาปฏิบตั งิ านอื่นๆ
ในหลักสูตร
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หน่วยงาน
รับผิดชอบให้ขอ้ มูล
- สานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะ/หน่วยงาน
(กรณีโครงการพิเศษ
และรับเอง)
- สานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
- สานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

มคอ.2
องค์ประกอบ

ตัวชีว้ ดั
2.3.5

จานวนผลงานวิช าการ/ผลงานวิจยั ที่ตีพ ิมพ์ห รือ
เผยแพร่ในวารสาร และ/หรือเสนอในการประชุม
วิชาการ ต่อจานวนอาจารย์ในหลักสูตร

2.3.6

จานวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือตารา และ
สื่อ การสอนที่ผ ลิต โดยอาจารย์ ใ นหลัก สูต ร ต่ อ
จานวนอาจารย์ทงั ้ หมด
ร้อยละของอาจารย์ทไ่ี ด้รบั เชิญให้เป็ นกรรมการใน
วิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ด้านวิช าการ ภายนอกมหาวิทยาลัย ต่ อ จานวน
อาจารย์ทงั ้ หมด
ร้อ ยละของรายวิช าที่มกี ารสอนแบบเน้ น ผู้เ รีย น
เป็ นสาคัญ จากจานวนรายวิชาทัง้ หมดทีเ่ ปิดสอน
ในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา

2.3.7

2.4 คุณภาพ
ของการ
จัดการเรียน
การสอน

2.4.1

2.4.2

ร้อยละของรายวิชาทีม่ กี ารสอนโดยใช้สอ่ื
เทคโนโลยี หรือระบบ e-learning จากจานวน
รายวิชาทัง้ หมดทีเ่ ปิดสอนในหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา

2.4.3

ร้อยละของรายวิชาทีม่ กี ารสอนโดยบูรณาการหรือ
สอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
นักศึกษา จากจานวนรายวิชาทัง้ หมดทีเ่ ปิดสอนใน
หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
ทีต่ อ้ งมี
- จานวนผลงานวิชาการ
และวิจยั ทีต่ พี มิ พ์หรือ
เผยแพร่ และ/หรือเสนอ
ในการประชุมวิชาการ
- จานวนอาจารย์ใน
หลักสูตร
- จานวนผลงาน(เรือ่ ง)
- จานวนอาจารย์ใน
หลักสูตร
- จานวนอาจารย์ทไ่ี ด้รบั
เชิญ
- จานวนอาจารย์ใน
หลักสูตร
- จานวนรายวิชาทีเ่ ปิด
สอนในปีการศึกษานัน้
- ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
- ผลการประเมินตนเอง
ของผูส้ อน
- ผลการประเมินโดย
กรรมการบริหาร
หลักสูตร
- จานวนรายวิชาทีเ่ ปิด
สอนในปีการศึกษานัน้
- จานวนรายวิชาทีม่ กี าร
สอนโดยใช้สอ่ื
เทคโนโลยีหรือระบบ
e-learning
- จานวนรายวิชาทีเ่ ปิด
สอนในปีการศึกษานัน้
- ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
- ผลการประเมินตนเอง
ของผูส้ อน
- ผลการประเมินโดย
กรรมการบริหาร
หลักสูตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบให้ขอ้ มูล
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

มคอ.2
ข้อมูลพืน้ ฐาน
หน่วยงาน
ทีต่ อ้ งมี
รับผิดชอบให้ขอ้ มูล
2.4.4 ค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
- ผลการประเมินโดย
- คณะกรรมการ
คุณภาพ/ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ใน
นักศึกษา
บริหารหลักสูตร
หลักสูตรในภาพรวม
- จานวนรายวิชาทีเ่ ปิด
สอนในปีการศึกษานัน้
2.5 คุณภาพของ 2.5.1 ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ - จานวนกิจกรรม
- คณะกรรมการ
การจัด
และทัก ษะทางวิช าการ ที่ด าเนิ น การในระดับ - จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้า
บริหารหลักสูตร
กิจกรรม
หลักสูต ร (เช่น การให้ค าปรึกษา การจัดอบรม/ ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการ
สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ)
- จานวนนักศึกษาทีผ่ ่าน
เรียนการ
เกณฑ์ตามตัวชีว้ ดั ที่
สอน
กาหนดในกิจกรรม
2.5.2 ระดับ ความส าเร็ จ ของการจัด กิจ กรรมพัฒ นา - จานวนกิจกรรม
- คณะกรรมการ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ทีด่ าเนินการ - จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้า
บริหารหลักสูตร
ในระดับ หลัก สู ต ร (เช่ น การพัฒ นาคุ ณ ธรรม ร่วมกิจกรรม
จริยธรรม การมีวนิ ัยในตนเองและทางานร่วมกับ - จานวนนักศึกษาทีผ่ ่าน
ผูอ้ ่นื ฯลฯ)
เกณฑ์ตามตัวชีว้ ดั ที่
กาหนดในกิจกรรม
3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร หมายถึง ภารกิจทีผ่ รู้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องดาเนินการเพือ่ ให้ผลผลิตคือ บัณฑิตและองค์ความรูอ้ นั
เกิดจากกระบวนการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็ นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและ
สังคม
3.1 คุณภาพ
3.1.1
ร้อยละของนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาภายใน
- จานวนนักศึกษาที่
สานักบริหารและ
ของบัณฑิต
ระยะเวลาทีก่ าหนดในหลักสูตร
รายงานตัวเข้าศึกษาใน พัฒนาวิชาการ
ปีการศึกษาหนึ่งๆ
- จานวนนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร
ในแต่ละรุน่ ปีการศึกษา
นัน้
3.1.2
ร้อ ยละของบัณ ฑิต ที่ไ ด้งานทา ประกอบอาชีพ - ผลการวิจยั ภาวะการมี - คณะกรรมการ
อิสระ หรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือนหลัง งานทา และการศึกษา
บริหารหลักสูตร
จบการศึกษา (และการได้งานทาตรงสาขาวิชาที่ ต่อของบัณฑิต ปี
สาเร็จการศึกษา และการได้รบั เงินเดือนเริม่ ต้น การศึกษาทีผ่ ่านมา
ตามเกณฑ์)
3.1.3
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อคุณภาพ - ผลการวิจยั ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต - คณะกรรมการ
บัณฑิต (ด้านความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ ทีส่ าเร็จการศึกษาในปี
บริหารหลักสูตร
ต าม ลั ก ษ ณะ งาน ส า ข านั ้ น ๆ ด้ า น คว าม รู้ การศึกษาทีผ่ ่านมา
ความสามารถพื้นฐานทีส่ ่งผลต่อการทางาน และ
ด้า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ)
องค์ประกอบ

ตัวชีว้ ดั
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องค์ประกอบ
3.1.4

3.2 คุณภาพของ
ผลงาน
วิชาการหรือ
วิทยานิพนธ์

ข้อมูลพืน้ ฐาน
หน่วยงาน
ทีต่ อ้ งมี
รับผิดชอบให้ขอ้ มูล
- รายงานข้อมูลจานวน
- คณะกรรมการ
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ บริหารหลักสูตร
ได้รบั การประกาศ
เกียรติคุณ หรือรางวัล

ตัวชีว้ ดั

3.2.1

3.2.2

3.2.3

จานวนนักศึกษา/ศิษ ย์เก่ าที่ไ ด้ร บั การประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งในด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือ
ด้ า นอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพ บั ณ ฑิ ต ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีทผ่ี ่าน
มา (คน)
จานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษา - รายงานข้อมูลจานวน
ทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใน ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
รอบ 3 ปีทผ่ี ่านมา (ชิน้ งาน)
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัล
ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท - จานวนบทความจาก
ของผูส้ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานัน้ ทีต่ พี มิ พ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
เผยแพร่ ต่ อ จ านวนวิท ยานิ พ นธ์ ข องผู้ส าเร็จ ของผูส้ าเร็จการศึกษา
การศึกษาในปีการศึกษานัน้ ทัง้ หมด
ในปีการศึกษานัน้ ที่
ตีพมิ พ์เผยแพร่ (นับ
ทัง้ หมดทีเ่ ป็นผลงาน
ของผูส้ าเร็จการศึกษา)
- จานวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทของผูส้ าเร็จ
การศึกษาในปี
การศึกษานัน้
ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก - จานวนบทความ
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกทัง้ หมด
เอกทีต่ พี มิ พ์หรือ
เผยแพร่ในปีการศึกษา
นัน้
- จานวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกในปี
การศึกษานัน้

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

การจัดทารายงานผลการจัดการหลักสูตร
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทาข้อมูลและรายงานผลการจัดการหลักสูตร ตามองค์ประกอบและตัวชี้วดั ทีก่ าหนดข้างต้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีร่ ะบุว่า “คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเป็ นผู้รบั ผิ ดชอบให้ข้อมูล” โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใน
ระบบออนไลน์ผ่านเว็บ http://gsmis.gs.kku.ac.th/curriculum ซึง่ มหาวิทยาลัยจะกาหนดรหัสสาหรับ Login และ Password ให้ผรู้ บั ผิดชอบ
แต่ละหลักสูตรดาเนินการ
เพื่อให้การดาเนิน การประเมินผลการจัดการหลักสูต รเป็ น ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดรายละเอีย ด
เกีย่ วกับกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
1. ปฏิทนิ การดาเนินการ ให้มกี ารประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกสิ้นปีการศึกษา โดยทุกหลักสูตรจะต้องจัดทาข้อมูลและ
รายงานผลการประเมินภายในสิน้ เดือนพฤษภาคมของทุกปี
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2. หน่ วยงานรับผิดชอบ ให้สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยกลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ เป็ นหน่ วยงานกลางในการ
ประสานงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการจัดการหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และจัดทาสรุปรายงานการประเมินผลการจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม
3. การจัดทารายงานผลการจัดการหลักสูตรตามระบบนี้ ให้ถอื เป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตร ซึง่ คณะ/หน่วยงานจะต้องดาเนินการแต่งตัง้ ให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเป็ นทางการคณะ/หน่ วยงานอาจ
กาหนดระบบหรือกลไกการรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานผลการจัดการหลักสูตรในแต่ละคณะ/หน่ วยงาน เพื่อประโยชน์ ในการกากับ
ติดตามและปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรได้
4. ในกรณีทห่ี ลักสูตรใดมีการจัดการแบบโครงการพิเศษ ให้จดั ทารายงานผลการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ แยกออกจาก
การจัดการหลักสูตรในระบบปกติ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548
นอกจากนี้ หลักสูตรโครงการพิเศษต้องจัดทารายงานการตรวจสอบบัญชีเพือ่ เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามระเบียบฯ ดังกล่าวด้วย

การนาผลการประเมิ นการจัดการหลักสูตรไปใช้
การประเมินผลการจัด การหลักสูตรตามระบบนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม กระตุ้นและกากับติดตามให้ผู้รบั ผิดชอบการ
จัดการหลักสูตรแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้มกี ารสารวจตนเอง และตระหนักถึงความจาเป็ นและความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทีก่ าหนด ดังนัน้ ใน
ระยะแรกนี้จะไม่มกี ารกาหนดเกณฑ์การประเมินและการจัดอันดับคุณภาพของการจัดการหลักสูตร อย่างไรก็ตาม จะมีการรายงานข้อมูลผล
การประเมินเพือ่ นาไปใช้ในการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร และการวางแผนการผลิตบัณฑิตและการจัดการหลักสูตรในสาขาวิชานัน้ ๆในอนาคต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะ/หน่ วยงานอาจพิจารณาใช้เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของ สมศ., กพร., สกอ. เพื่อประเมิน
หลักสูตรของตนเองได้ ซึง่ จะทาให้ทราบสถานะของหลักสูตรและเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นๆ ได้
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ภาคผนวก 9
รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
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รายงานการประเมินผล
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาชีววิ ทยา
คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
รางานที่ 1 รายงานการประเมินผลในครัง้ นี้ ผู้ให้ขอ้ มูลคือ มหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ประจาปี การศึกษา 2552 จานวน 15 คน โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ในด้านการบริหารหลักสูตรและด้านคุณลักษณะของมหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ดังสรุปตามตารางต่อไปนี้
ความเหมาะสม
การบริหารหลักสูตร

1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัย ท้องถิน่ และ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่น
1.1 หลัก สู ต รมุ่ ง เน้ น การเพิ่ม ศัก ยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ การเสริมสร้างและพัฒนา
ประเทศ และการบริห ารจัด การท้ อ งถิ่ น /
ประเทศ
1.2 หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการกาลังคน
ในสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน
2. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญา และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 หลักสูต รมุ่งเน้ น การเสริมสร้า งคุ ณภาพของ
ประชากรพัฒ นาความเป็ น เลิศ ทางวิช าการ
และการบูรณาการความรูแ้ ละเทคโนโลยี
2.2 หลักสูตรสอนให้รเู้ หตุผลตามหลักการของแต่
ละวิชา สอนให้ศกึ ษาฝึกฝนและอบรมตน ด้วย
ตน เอ งไ ด้ สอ น ให้ ม ี ป ัญ ญาจากก าร คิ ด
วิเคราะห์ พินิจพิจารณาไตร่ต รองจากความ
เป็นจริง
3. ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
3.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
3.2 หมวดวิชาแกนบังคับ และวิชาเฉพาะด้าน มี
การจัดประสบการณ์ทส่ี ่งเสริมความเข้าใจและ
ทักษะแบบองค์รวม มีทงั ้ ประสบการณ์พ้นื ฐาน
เบื้องต้นและประสบการณ์ท่ตี ้องการวุฒภิ าวะ
ขันสู
้ ง

มากทีส่ ุด
จานวน
(ร้อยละ)

มาก
จานวน
(ร้อยละ)

ปานกลาง
จานวน
(ร้อยละ)

น้อย
จานวน
(ร้อยละ)

ปรับปรุง
จานวน
(ร้อยละ)

ไม่ระบุ
จานวน
(ร้อยละ)

3(20.00)

9(60.00)

3(20.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

1(6.67)

6(40.00)

6(40.00)

1(6.67)

0(0.00)

1(6.67)

3(20.00)

9(60.00)

2(13.33)

0(0.00)

0(0.00)

1(6.67)

5(33.33)

10(66.67)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

2(13.33)

8(53.33)

2(13.33)

0(0.00)

0(0.00)

3(20.00)

3(20.00)

9(60.00)

2(13.33)

0(0.00)

0(0.00)

1(6.67)
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3.3 หมวดวิชาเลือ ก ให้ผู้เรีย นได้เลือกเรียนตาม
ความสนใจอย่างแท้จริง
3.4 ความเหมาะสมเกีย่ วกับวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ
3.4.1 จานวนหน่วยกิต
3.4.2 ความเอาใจใส่ของอาจารย์ทป่ี รึกษา
3.4.3 ความชัด เจนเรื่อ งเกณฑ์การประเมิน
ความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์
3.4.4 ความพึงพอใจในการทาวิทยานิพ นธ์ /
การศึกษาอิสระ
3.4.5 ผลสัม ฤทธิจ์ ากการท าวิท ยานิ พ นธ์ /
การศึกษาอิสระ
4. เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 เนื้อหาสาระครอบคลุมมาตรฐานจุดมุ่งหมาย
ของหลัก สู ต ร สาระทัน สมัย เหมาะสมกับ
กาลเวลา
4.2 มีโ อกาสศึ ก ษาเชื่ อ มโยงวิ ช าความรู้ ก ั บ
ประสบการณ์จริงในชีวติ สามารถคิดวิเคราะห์
ตัดสิน แก้ไขปญั หาและแสวงหาความรู้ด้ว ย
ตนเอง
4.3 ใช้ว ิธีก ารจัด การเรีย นการสอนหลากหลาย
เ น้ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ใ ช้
เทคโนโลยีเพื่อโอกาสการเรียนรูท้ ่กี ว้างขวาง
ขึน้ และส่งเสริมการคิด และการทางานร่วมกัน
อย่างเป็นอิสระ
4.4 การประเมิน การเรีย นการสอนด้ว ยวิธีก าร
หลากหลายและตรงสภาพจริง และชัดเจน
4.5 ใช้แหล่งวิทยาการการเรียนรูก้ ารเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ
1.2 5. รูปแบบการจัดหลักสูตร เช่น
5.1 มีการจัดทางเลือกทางการศึกษาสาหรับผูเ้ รียน
บางส่วนเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ
5.2 มีการเทียบโอนหน่วยกิตทีเ่ รียน จากโอกาส
การศึกษารูปแบบต่างๆ
5.3 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบ on-line
system เอกสาร ตารา วารสาร ฯลฯ

ความเหมาะสม
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

มากทีส่ ุด
จานวน
(ร้อยละ)

มาก
จานวน
(ร้อยละ)

ปรับปรุง
จานวน
(ร้อยละ)

ไม่ระบุ
จานวน
(ร้อยละ)

4(26.67)

11(73.33)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

2(13.33)
5(33.33)

12(80.00)
9(60.00)

1(6.67)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
1(6.67)

5(33.33)

9(60.00)

1(6.67)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

7(46.67)

6(40.00)

2(13.33)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

4(26.67)

6(40.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

5(33.33)

3(20.00)

8(53.33)

3(20.00)

0(0.00)

0(0.00)

1(6.67)

3(20.00)

9(60.00)

2(13.33)

0(0.00)

0(0.00)

1(6.67)

4(26.67)

7(46.67)

3(20.00)

0(0.00)

0(0.00)

1(6.67)

3(20.00)

6(40.00)

5(33.33)

0(0.00)

0(0.00)

1(6.67)

1(6.67)

9(60.00)

4(26.67)

0(0.00)

0(0.00)

1(6.67)

3(20.00)

8(53.33)

4(26.67)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

3(20.00)

7(46.67)

5(33.33)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

12(80.00)

3(20.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)
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ความเหมาะสม
มากทีส่ ุด
จานวน
(ร้อยละ)

มาก
จานวน
(ร้อยละ)

ปานกลาง
จานวน
(ร้อยละ)

น้อย
จานวน
(ร้อยละ)

ปรับปรุง
จานวน
(ร้อยละ)

ไม่ระบุ
จานวน
(ร้อยละ)

5.4 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรูบ้ างส่วนหรือ
บางโปรแกรมโดยใช้ภาษาสากลเป็นสือ่

1(6.67)

10(66.67)

3(20.00)

0(0.00)

0(0.00)

1(6.67)

6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น
6.1 มีก ารส่ ง เสริม ให้นั ก ศึก ษาร่ ว มกิจ กรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆเพือ่ การพัฒนาตนเองและสังคม
7. โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ
8. บรรยากาศและสิง่ แวดล้อม
9. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวม

2(13.33)
6(40.00)
6(40.00)
5(33.33)

8(53.33)
7(46.67)
7(46.67)
7(46.67)

5(33.33)
2(13.33)
2(13.33)
3(20.00)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
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ท่านมีคุณลักษณะมากน้อยเพียงใด
คุณลักษณะ

ด้านความรู้ความสามารถทางวิ ชาการ
1. ความรูค้ วามเข้าใจในสาขาวิชาทีส่ าเร็จการศึกษา
2. ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าความรูไ้ ด้ด้วย
ตนเอง
3. ความสามารถในการค้นคว้าวิจยั
4. ความรูค้ วามสามารถด้านคอมพิวเตอร์
5. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่ สาร
6. ความรูแ้ ละการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
ด้านความสามารถในการปฏิ บตั ิ งาน
7. ความรับผิดชอบในงาน
8. ความขยันและความอดทน
9. สามารถทางานได้รวดเร็วทันตามกาหนด
10. ความสามารถด้านการวางแผนการปฏิบตั งิ าน
11. สามารถนาเสนองานได้อย่างเหมาะสม
ด้านความสามารถพิ เศษ
12. ไหวพริบ การคิดและการสังเกต
13. ใฝร่ แู้ ละศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
14. การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
15. มีภาวะผูน้ าในหน่วยงานทีส่ งั กัด
16. มีความรอบรู้

มากทีส่ ุด
จานวน
(ร้อยละ)

มาก
จานวน
(ร้อยละ)

ปานกลาง
จานวน
(ร้อยละ)

น้อย
จานวน
(ร้อยละ)

ปรับปรุง
จานวน
(ร้อยละ)

ไม่ระบุ
จานวน
(ร้อยละ)

3(20.00)
7(46.67)

9(60.00)
8(53.33)

3(20.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)

4(26.67)
3(20.00)
2(13.33)

10(66.67)
8(53.33)
2(13.33)

1(6.67)
4(26.67)
9(60.00)

0(0.00)
0(0.00)
1(6.67)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)
1(6.67)

4(26.67)

7(46.67)

4(26.67)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

4(26.67)
6(40.00)
2(13.33)
6(40.00)
6(40.00)

11(73.33)
8(53.33)
12(80.00)
6(40.00)
6(40.00)

0(0.00)
1(6.67)
1(6.67)
3(20.00)
3(20.00)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

5(33.33)
7(46.67)
4(26.67)
2(13.33)
4(26.67)

7(46.67)
7(46.67)
7(46.67)
9(60.00)
7(46.67)

3(20.00)
1(6.67)
4(26.67)
4(26.67)
4(26.67)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
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ด้านบุคลิ กภาพ
17. มีระเบียบวินยั
18. มีความเชือ่ มันในตั
่ วเอง
19. มีจริยธรรมและคุณธรรม
20. มีความซื่อสัตย์สุจริต
21. มีความมันคงในอารมณ์
่
22. มีความสามารถในการเป็นผูน้ าทีด่ ี
23. มีกริ ยิ ามารยาทและการวางตัวในสังคมได้เหมาะสม
ด้านมนุษย์สมั พันธ์
24. เป็นทีย่ อมรับจากเพือ่ นร่วมงาน
25. มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เพือ่ นร่วมงานระดับเดียวกัน
26. มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
27. มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูบ้ งั คับบัญชา
28. การเสียสละเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม
29. ความสามารถในการติดต่อสื่อ สารกับบุคคลทุก
ประเภท











มากทีส่ ุด
จานวน
(ร้อยละ)

มาก
จานวน
(ร้อยละ)

ปานกลาง
จานวน
(ร้อยละ)

น้อย
จานวน
(ร้อยละ)

ปรับปรุง
จานวน
(ร้อยละ)

ไม่ระบุ
จานวน
(ร้อยละ)

4(26.67)
5(33.33)
5(33.33)
7(46.67)
4(26.67)
4(26.67)
5(33.33)

10(66.67)
9(60.00)
10(66.67)
8(53.33)
6(40.00)
5(33.33)
8(53.33)

1(6.67)
1(6.67)
0(0.00)
0(0.00)
5(33.33)
6(40.00)
2(13.33)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

4(26.67)
5(33.33)
6(40.00)
5(33.33)
6(40.00)
6(40.00)

8(53.33)
10(66.67)
8(53.33)
8(53.33)
7(46.67)
7(46.67)

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

1(6.67)
0(0.00)
0(0.00)
1(6.67)
0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ ม
ด้านหลักสูตร
ควรปรับปรุงให้มคี วามหลากหลายขึน้ และรายวิชาทีใ่ ห้เรียนมีน้อย เนื้อหาวิชาพืน้ ฐานแทบไม่มี
หลักสูตรต้องลงทะเบียนถึง 2 ปี มีเวลาอีก 1 ปีทาวิทยานิพนธ์ ทาให้จบไม่ได้ทนั ตามหลักสูตรกาหนด
ด้านการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญและบางวิชายังเรียนแบบ ป.ตรีอยู่
ด้านอาจารย์
ความรูค้ วามสามารถของอาจารย์สว่ นใหญ่จะไม่มคี วามหลากหลาย มักจะมีความเชีย่ วชาญในสาขาเดียวกัน
ด้านเนื้ อหาวิ ชา
เนื้อหาวิชาน้อย ไม่หลากหลาย วิชาทีน่ กั ศึกษาอยากเรียนก็ไม่มอี าจารย์สอน บางวิชาในหลายๆ วิชาเนื้อหา
ซ้าซ้อนกัน
ควรจัดแบ่งรายวิชาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาย่อยและอาจระบุให้เป็ นวิชาบังคับในสาขาย่อยนัน้ ๆ เพื่อให้ นศ.
ได้รบั ความรูเ้ พื่อนาไปใช้ในการทาวิทยานิพนธ์
ด้านการประเมิ นผลการเรียนรู้
ดีแล้ว
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
สนับสนุนในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

105

มคอ.2
รางานที่ 2 รายงานการประเมินผลในครัง้ นี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ ผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลัดสูตรปี 2549) และผูท้ ก่ี าลังศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา (หลักสูตร
ปี 2549) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ในด้านโครงสร้างหลักสูตรและ
รายวิชาในหลักสูตรฯ ดังรายละเอียดข้างล่าง
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ปี 2549)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ห้องประชุมศรี สุมนต์ สี ตะธนี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 น.
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 20 คน
เ
เพศ
หญิง 15 คน (75%)

อายุ

ชาย 5 คน (25%)
า
20-25 ปี จานวน 10 คน (50%)
26-30 ปี จานวน 9 คน (45%)

วุฒิการศึกษา

31-35 ปี จานวน 1 คน (5%)
กาลังศึกษาระดับ ป.โท จานวน 16 คน (80%)
สาเร็ จการศึกษาระดับ ป.โทจากภาควิชาฯ จานวน 4 คน (20%)

กาลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 จานวน 4 คน (20%)
กาลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3 จานวน 1 คน (5%)
กาลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 4 จานวน 4 คน (20%)
กาลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 6 จานวน 5 คน (25%)
กาลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 8 จานวน 2 คน (10%)
ทุนการศึกษา

ไม่ได้รับทุน

จานวน 4 คน

(20%)

ทุนอุดหนุนการศึกษา

จานวน 3 คน

(15%)

ทุนอุดหนุนการวิจยั

จานวน 6 คน

(30%)

ทุนจากหน่วยงานที่สงั กัด

จานวน 2 คน

(10%)

ทุน BRT

จานวน 1 คน

(5%)

ทุน พสวท

จานวน 1 คน

(5%)

ทุนอุดหนุนการศึกษา + ทุนอุดหนุนการวิจยั

จานวน 1 คน

(5%)

ทุนอุดหนุนการวิจยั + BRT

จานวน 2 คน

(10%)

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักสู ตร
วิชาบังคับที่ 1 วิชา 311 891 Seminar in Biology 1 credit
ผูป้ ระเมินจานวน 18 คน ผ่านการเรี ยนวิชานี้แล้ว
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คะแนนทีไ่ ด้
3.56
3.67
4.17
4.11

1. ความทันสมัย
2. ความสมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
3. ความเหมาะสมของการเป็ นรายวิชาบังคับ
4. ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(มีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาและความสาคัญของรายวิชา)
(หมายเหตุ คะแนน 1-5 จากเหมาะสมน้อยไปมาก)
วิชาบังคับที่ 2 วิชา 311 894 Special Studies in Biology 2 credits
ผูป้ ระเมินจานวน 13 คน ผ่านการเรี ยนวิชานี้แล้ว

คะแนนทีไ่ ด้
3.69
4.15
4.38
4.23
4.38
4.54
4.62
4.69
4.46
4.46
4.54
4.62

1. ความทันสมัย
2. ความสมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
3. ความเหมาะสมของการเป็ นรายวิชาบังคับ
4. ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
5. ความชัดเจนในกระบวนการวิทยาศาสตร์
6. ความชานาญในทักษะวิทยาศาสตร์
7. ความเข้าใจในปั ญหาและโจทย์ของวิชา
8. การได้รับข้อแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาการทาวิจยั
9. การส่งเสริ มให้เกิดความใฝ่ รู ้
10. การส่งเสริ มความคิดในเชิงวิเคราะห์วจิ ารณ์
11. ความสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีไปสู่การปฏิบตั ิ
12. ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อโครงงานวิจยั ฯของตนเอง
วิชาเลือก
วิชาเลือก 18 หน่วยกิต ตามความสนใจ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ผูต้ อบแบบประเมินจานวน 20 คน ในจานวนนี้ลงทะเบียนครบ 18 หน่วยกิต จานวน 15 คน
จานวน 17 หน่วยกิต 2 คน และ 9 หน่วยกิต จานวน 3 คน
คะแนนทีไ่ ด้
3.90
1. ความทันสมัย
4.00
2. ความสมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
4.00
3. ความเหมาะสมของการเป็ นรายวิชาเลือก
4.05
4. ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
3.95
5. ความเหมาะสมของวิธีจดั การเรี ยนการสอน
3.95
6. การส่งเสริ มให้เกิดความใฝ่ รู ้
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เปอร์ เซนต์
71.11
73.33
83.33
82.22

เปอร์ เซนต์
73.85
83.08
87.69
84.62
87.69
90.77
92.31
93.85
89.23
89.23
90.77
92.31

เปอร์ เซนต์
78.00
80.00
80.00
81.00
79.00
79.00

มคอ.2
7. การส่งเสริ มความคิดในเชิงวิเคราะห์วจิ ารณ์

4.05

81.00

8. ความสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีไปสู่การปฏิบตั ิ

4.10

82.00

9. ความพร้อมของอุปกรณ์ สื่ อการสอน

3.75

75.00

วิชา 311899
Thesis
ผูต้ อบแบบประเมินจานวน 19 คน ในจานวนนี้ลงทะเบียนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 8 หน่วยกิต จานวน 7 คน
จานวนมากกว่า 8 หน่วยกิต จานวน 12 คน
คะแนนทีไ่ ด้

เปอร์ เซนต์

1. ความชัดเจนสมบูรณ์ของเค้าโครงวิทยานิพนธ์

3.89

77.89

2. ทักษะในการทาวิจยั

4.05

81.05

3. คุณภาพวิทยานิพนธ์ของท่านเอง

4.05

81.05

4. คุณภาพวิทยานิพนธ์โดยทัว่ ไปของหลักสูตร

3.89

77.89

5. ความกว้างขวางของการเผยแพร่ วทิ ยานิพนธ์

4.11

82.11

อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ผูต้ อบแบบประเมินจานวน 19 คน ในจานวนนี้ลงทะเบียนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 8 หน่วยกิต จานวน 7 คน
จานวนมากกว่า 8 หน่วยกิต จานวน 12 คน
คะแนนทีไ่ ด้

เปอร์ เซนต์

4

80

2. การดูแลเอาใจใส่ดา้ นวิชาการ

4.58

91.58

3. คุณวุฒิ/คุณภาพของอาจารย์

4.68

93.68

4. การดูแลเอาใจใส่ดา้ นคุณธรรม และจริ ยธรรม

4.47

89.47

5. คุณธรรมและจริ ยธรรมของอาจารย์

4.63

92.63

1. สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึ กษาต่อนักศึกษา

นักศึกษาประเมินตนเอง
ผูต้ อบแบบประเมินจานวน 19 คน ในจานวนนี้ลงทะเบียนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 8 หน่วยกิต จานวน 7 คน
จานวนมากกว่า 8 หน่วยกิต จานวน 12 คน
คะแนนทีไ่ ด้

เปอร์ เซนต์

1. ความสามารถทางวิชาการ

3.68

73.68

2. การดารงคุณธรรมและจริ ยธรรม

3.95

78.95

3. ความเอาใจใส่ ใฝ่ ค้นคว้าหาความรู ้จากการทดลอง ค้นคว้าและทาวิจยั

4.00

80.00

ข้ อเสนอแนะ
ต้องการให้ภาควิชาเปิ ดรายวิชาด้าน Zoology ให้เพิ่มมากขึ้น
หมายเหตุ คะแนนจาก 1-5 มีความหมายคือระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดไปสู่มากที่สุด
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มคอ.2
การปรับปรุงหลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาชี ววิ ทยา คณะวิ ทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับผล
การประเมิ นผลหลักสูตรฯ โดยมหาบัณฑิ ตหลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาชีววิ ทยา ประจาปี การศึกษา 2552
ข้อเสนอแนะของมหาบัณฑิ ต

การปรับปรุงหลักสูตร

1. ด้านหลักสูตร
-ควรปรับปรุงให้มคี วามหลากหลายขึน้ และรายวิชาทีใ่ ห้เรียนมี
น้อย เนื้อหาวิชาพืน้ ฐานแทบไม่ม ี
-หลัก สูต รต้อ งลงทะเบีย นถึง 2 ปี มีเ วลาอีก 1 ปี ท า
วิทยานิพนธ์ ทาให้จบไม่ได้ทนั ตามหลักสูตร

1. ด้านหลักสูตร
-ปรับปรุงในหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2555 โดยเพิม่ จานวนหน่ วยกิต
หมวดวิชาบังคับจาก 3 หน่ วยกิต เป็ น 5 หน่ วยกิต เพิม่ จานวน
หน่ วยกิต วิชาวิทยานิพนธ์จาก 15 หน่ วยกิตเป็ น 16 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต นอกจากนัน้ ได้มกี ารเปิ ดรายวิชาพื้น ฐานเพิม่ ขึ้นอีก 6
วิชา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
-มีการปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มคี วามหลากหลายมากขึ้น
ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
3. ด้านอาจารย์
-ได้ปรับรายละเอียดการเรียนการสอนในหลายๆ วิชาให้มกี าร
เชิญ อาจารย์ พ ิเ ศษมาบรรยายและเพิ่ม วิช าในหลัก สู ต รฯ ให้
อาจารย์ทม่ี คี วามชานาญในสาขาอื่นๆ มาร่วมสอน
4. ด้านเนื้อหาวิชา
-มีการนารายวิชาทีม่ เี นื้อหาซ้าซ้อนกันออกจากหลักสูตรฯ
-มีการเพิม่ รายวิชาในบางสาขาวิชาย่อย เช่น วิชาในหมวด
สัตววิทยา (zoology)

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
-การจัดการเรีย นเน้ น ผู้เ รีย นเป็ น ส าคัญและบางวิช ายังเรีย น
แบบ ป.ตรี อยู่
3. ด้านอาจารย์
-ความรู้ค วามสามารถของอาจารย์ ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ม ีค วาม
หลากหลาย มักจะมีความเชีย่ วชาญในสาขาเดียวกัน
4. ด้านเนื้อหาวิชา
-เนื้อหาวิชาน้อย ไม่หลากหลาย วิชาทีน่ กั ศึกษาอยากเรียนก็ไม่
มีอาจารย์สอน บางวิชามีเนื้อหาซ้าซ้อนกัน
-ควรจัดแบ่งรายวิชาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาย่อยและอาจระบุ
ให้เป็ นวิชาบังคับในสาขาย่อยนัน้ ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รบั ความรู้
เพือ่ นาไปใช้ในการทาวิทยานิพนธ์
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มคอ.2

ภาคผนวก 10
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง
หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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มคอ.2

1. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่ างระหว่างหลักสูตรเดิ มกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรสาหรับแผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาบังคับ 1 รายวิชา (ไม่นบั หน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรสาหรับแผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ 5 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 16 หน่วยกิต
2. รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
รายวิชาในหมวดวิชาบังคับสาหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
311 891 สัมมนาทางชีววิทยา (1 หน่วยกิต) ไม่นบั หน่วยกิต
Seminar in Biology
รายวิชาในหมวดวิชาบังคับสาหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
311 891 สัมมนาทางชีววิทยา (1 หน่วยกิต)
Seminar in Biology
311 893 วิธวี จิ ยั ทางชีววิทยา (2 หน่วยกิต)
Research Method in Biology
311 894 ปญั หาพิเศษทางชีววิทยา (2 หน่วยกิต)
Special Studies in Biology
รวม 5 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2549
1. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรสาหรับแผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรสาหรับแผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
2. รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
รายวิชาในหมวดวิชาบังคับสาหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
ไม่ม ี
รายวิชาในหมวดวิชาบังคับสาหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
311 891 สัมมนาทางชีววิทยา (1 หน่วยกิต)
Seminar in Biology
ั
311 894 ปญหาพิ
เศษทางชีววิทยา (2 หน่วยกิต)
Special Problems in Biology
รวม 3 หน่วยกิต
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หมายเหตุ
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 เพิม่ หมวดวิชาบังคับ จานวน 1 รายวิชา ไม่นบั
หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ในหมวดวิชาบังคับมีการเพิม่ รายวิชาและ
จานวนหน่ วยกิต ในหมวดวิชาเลือกมีการปรับลดจานวนหน่ วยกิต และมี
การเพิม่ จานวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เหมาะสมกับการวิจยั
ของนักศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 เพิม่ รายวิชา 311 891 สัมมนาทางชีววิทยาเป็ น
วิชาบังคับ และไม่นบั หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
เพิม่ รายวิชา 311 893 วิธวี จิ ยั ทางชีววิทยา
Research Method in Biology
ั
เปลีย่ นชือ่ เป็น 311 894 ปญหาพิ
เศษทางชีววิทยา
Special Studies in Biology

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2549
3. รายวิช าในหมวดวิชาเลือกสาหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 3. รายวิช าในหมวดวิช าเลือ กส าหรับ หลัก สูต รแผน ก แบบ ก2
ประกอบด้วยรายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยาทัวไป
่ และชีววิทยา
ประกอบด้ว ยรายวิช าในสาขาวิชาชีว วิทยาทัวไป
่ และชีว วิทยา
ระดับเซลล์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ และ
ระดับเซลล์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ และ
สาขาวิชาสัตววิทยา ที่มอี ยู่ในหลักสูตรเดิมโดยมีบางรายวิชาที่
สาขาวิชาสัตววิทยา ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในหลักสูตรเดิมและทีไ่ ด้ขอเปิดเพิม่
อยู่ใ นหลักสูต รเดิม ขอปิ ด จึงต้อ งน าออกจากหลัก สูต รฯ พ.ศ.
ในระหว่าง พ.ศ. 2551 ถึง 2554
2555
รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2549 ได้แก่
ในระหว่าง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2554 ได้มรี ายวิชาที่ขอ
311 701 ชีววิทยาระดับเซลล์ขนั ้ สูง
เปิ ด เพิ่ม ในหลัก สูต รเดิม ซึ่ง รายวิช านี้ ถู ก บรรจุ ใ นหลัก สู ต ร
Advanced Cell Biology
ปรับปรุงฯ พ.ศ. 2555
ท้ายสุดคือรายวิชาใหม่ทเ่ี ปิดขึน้ เพื่อนามาใช้ในหลักสูตรฯ
พ.ศ. 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 รายวิชาทีข่ อนาออกจากหลักสูตรฯ พ.ศ. 2555 จานวน 12
รายวิชาได้แก่
311 703 ชีววิทยาของยีน
311 702 ชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Biology of Genes
ขัน้ หลักมูล
311 712 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าและพืช
Fundamentals of Bioinformatics and Information
Plant and Water Relations
Technology
311 716 วิทยาเห็ดราขัน้ สูง
311 703 ชีววิทยาของยีน
Advanced Mycology
Biology of Genes
311 723 ไมโครเทคนิคทางพืช
311 705 อิเล็กตรอนจุลทรรศนศาสตร์สาหรับชีววิทยา
Plant Microtechnique
Electron Microscopy for Biology
311 731 วิทยาไลเคน
311 706 การจาแนกประเภทสิง่ มีชวี ติ อย่างเป็นระบบ
Lichenology
Systematic Classification of Organisms
311 734 ชีววิทยาของกล้วยไม้
311 707 ชีววิทยาประชากรขันสู
้ ง
Biology of Orchids
Advanced Population Biology
311 750 พันธุศาสตร์ประยุกต์
311 710 การเติบโตและการเจริญของพืช
Applied Genetics
Plant Growth and Development
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เปลีย่ นแปลงหน่วยกิตจากเดิม 4(3-3-4) เป็น 3(3-0-6)
เดิมวิชา 311 701 มีทงั ้ ภาคบรรยายและภาคปฏิบตั กิ าร แต่เนื่องจาก
องค์ความรูใ้ นรายวิชานี้เพิม่ พูนมากขึน้ จากเดิม จึงปรับแยกเป็นวิชา
บรรยายเพียงอย่างเดียว และเปิดวิชาใหม่ 311 708 ปฏิบตั กิ าร
ชีววิทยาระดับเซลล์ขนสู
ั ้ ง เพือ่ เป็นภาคปฎิบตั กิ ารโดยเฉพาะ

เปลีย่ นชือ่ เป็น 311 702 ชีวสารสนเทศศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Bioinformatics and Information
Technology

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
311 751 เซลล์พนั ธุศาสตร์
Cytogenetics
311 753 ปฏิบตั กิ ารพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
Molecular Genetics Laboratory
311 772 ชีววิทยาของหนอนตัวกลม
Biology of Nematodes
311 785 ชีววิทยาของแมลงหนอนปลอกน้า
Biology of Trichoptera
311 786 สังขวิทยาทางการแพทย์และเศรษฐกิจ
Medical and Economic Malacology
3.2 รายวิชาทีข่ อเปิดเพิม่ ในระหว่าง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2554
จานวน 1 รายวิชาได้แก่
311 789 สังขวิทยาน้าจืดและน้ากร่อย
Fresh and Brackish Water Malacology
3.3 รายวิช าใหม่เ ริ่ม ใช้ใ นหลัก สูต รปรับ ปรุ ง ฯ 2555 จ านวน 6
รายวิชาได้แก่
311 708 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาระดับเซลล์ขนั ้ สูง
Advanced Cell Biology Laboratory
311 758 พันธุศาสตร์ประชากรและวิวฒ
ั นาการของมนุษย์
Population Genetics and Human Evolution
311 871 ชีววิทยาของสัตว์เลือ้ ยคลาน
Biology of Reptile
311 872 ปกั ษีวทิ ยา
Ornithology

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2549
311 711 เมแทบอลิซมึ ของพืช
Plant Metabolism
311 712 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าและพืช
Plant and Water Relations
311 713 วิทยาสาหร่าย
Phycology
311 714 ภูมศิ าสตร์ของพืช
Phytogeography
311 715 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ และเซลล์ของพืช
Plant Tissue and Cell Culture
311 716 วิทยาเห็ดราขัน้ สูง
Advanced Mycology
311 717 วิทยาเฟิน
Pteridology
311 718 อนุกรมวิธานของถัว่
Taxonomy of Legumes
311 719 อนุกรมวิธานของหญ้าและกก
Taxonomy of Grasses and Sedges
311 720 ระเบียบวิธแี ผนใหม่ในอนุกรมวิธานพืช
Modern Methods in Plant Taxonomy
311 721 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้
Wood Anatomy
311 722 วิทยาเอ็มบริโอของพืช
Plant Embryology
311 723 ไมโครเทคนิคทางพืช
Plant Microtechnique
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เปลีย่ นชือ่ ภาษาไทยเป็น 311 714 พฤกษภูมศิ าสตร์

เปลีย่ นชือ่ ภาษาไทยเป็น 311 717 วิทยาเฟิรน์

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
311 873 วิทยาสัตว์เลีย้ งลูกด้วยน้านม
Mammalogy
311 874 ชีววิทยาของปลา
Biology of Fish

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2549
311 724 การเพาะเลีย้ งโพรโทพลาสต์ของพืช
Plant Protoplast Cultures
311 725 เทคโนโลยีการถ่ายโอนยีนสู่พชื ชัน้ สูง
Gene Transfer Technology in Higher Plants
311 726 เรณูวทิ ยา
Palynology
311 727 การแปรผันและวิวฒ
ั นาการของพืช
Plant Variation and Evolution
311 728 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
Plant Molecular Biology
311 729 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
Techniques in Plant Molecular Biology
311 730 ไบรโอโลยี
Bryology
311 731 วิทยาไลเคน
Lichenology
311 732 กายวิภาคศาสตร์สาหรับอนุกรมวิธานของพืช
Anatomical Systematics of Plants
311 733 เทคโนโลยีชวี ภาพและการพัฒนา
Biotechnology and Development
311 734 ชีววิทยาของกล้วยไม้
Biology of Orchids
311 735 ธาตุอาหารพืช
Mineral Nutrients of Plants
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เปลีย่ นชือ่ ภาษาไทยเป็น 311 725 เทคโนโลยีการส่ง
ถ่ายยีนในพืชชัน้ สูง

ปรับเนื้อหาวิชาให้จาเพาะกับพืช

เปลีย่ นแปลงหน่วยกิตจากเดิม 3(2-3-4) เป็น 3(3-0-6)
เปลีย่ นชือ่ และรหัสวิชา
จากเดิม 311 733 เทคโนโลยีชวี ภาพและการพัฒนา
Biotechnology and Development
เป็น 311 703 เทคโนโลยีชวี ภาพและการประยุกต์
Biotechnology and Application

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2549
311 736 สรีรวิทยาของพืชหลังเก็บเกีย่ ว
Post-harvest Plant Physiology
311 737 อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช
Plant Molecular Systematics
311 738 วิทยาสาหร่ายประยุกต์
Applied Phycology
311 750 พันธุศาสตร์ประยุกต์
Applied Genetics
311 751 เซลล์พนั ธุศาสตร์
Cytogenetics
311 752 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
Molecular Genetics
311 753 ปฏิบตั กิ ารพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
Molecular Genetics Laboratory
311 754 การใช้รงั สีทางพันธุศาสตร์
Application of Radiation in Genetics
311 755 พันธุศาสตร์ภมู คิ มุ้ กัน
Immunogenetics
311 756 การจัดการและการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
Management and Conservation of Biodiversity
311 757 หลักพันธุศาสตร์วเิ คราะห์
Principles of Genetic Analysis
311 770 พิษวิทยาทางน้า
Aquatic Toxicology
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เปลีย่ นชือ่ และรหัสวิชา
จากเดิม 311 754 การใช้รงั สีทางพันธุศาสตร์
Application of Radiation in Genetics
เป็น 311 709 การใช้รงั สีทางชีววิทยา
Application of Radiation in Biology

เปลีย่ นชือ่ เป็น 311 757 พันธุศาสตร์วเิ คราะห์
Genetic Analysis

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2549
311 771 วิทยาสัตว์เซลล์เดียว
Protozoology
311 772 ชีววิทยาของหนอนตัวกลม
Biology of Nematodes
311 773 ต่อมไร้ทอ่ เชิงเปรียบเทียบ
Comparative Endocrinology
311 775 สรีรวิทยาขันสู
้ ง
Advanced Physiology
311 777 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์
Reproductive Physiology
311 778 เคมีจุลกายวิภาคศาสตร์
Histochemistry
311 779 ชีววิทยาน้าจืด
Freshwater Biology
311 780 แมลงน้า
Aquatic Insects
311 781 แพลงก์ตอนสัตว์น้าจืด
Freshwater Zooplankton
311 782 ไมโครเทคนิคทางสัตว์
Animal Microtechniques
311 783 ภูมศิ าสตร์ของสัตว์
Zoogeography
311 784 ชีววิทยาของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
Biology of Amphibians
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เปลีย่ นชือ่ ภาษาไทยเป็น 311 771 โพรโทซัววิทยา

เปลีย่ นจานวนหน่วยกิตจาก 3(2-3-4) เป็น 3(3-0-6)
และเปลีย่ นชือ่ วิชา
จากเดิม 311 775 สรีรวิทยาขันสู
้ ง
Advanced Physiology
เป็น 311 775 โลหิตวิทยา
Hematology

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2549
311 785 ชีววิทยาของแมลงหนอนปลอกน้า
Biology of Trichoptera
311 786 สังขวิทยาทางการแพทย์และเศรษฐกิจ
Medical and Economic Malacology
311 787 ชีววิทยาของมอลลัสก์
Biology of Molluscs
311 788 ชีววิทยาของครัสเตเชียน
Biology of Crustaceans
311 893 วิธวี จิ ยั ทางชีววิทยา
Research Method in Biology

117

หมายเหตุ

มคอ.2
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