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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยาสาํหรบัคร ู
 (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา         มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา    คณะวทิยาศาสตร ์ ภาควชิาชวีวทิยา และบณัฑติวทิยาลยั 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย:       หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยาส าหรบัคร ู

ภาษาองักฤษ:   Master of Science Program in Biology for Teachers 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเตม็ (ภาษาไทย):      วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ชวีวทิยาส าหรบัคร)ู 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):        วท.ม. (ชวีวทิยาส าหรบัคร)ู 

ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ):   Master of Science (Biology for Teachers) 

ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ):    M.Sc. (Biology for Teachers) 

3. วิชาเอก 

ชวีวทิยา 

4. จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

5. รปูแบบของหลกัสูตร 

5.1 รปูแบบ 

      หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทย 

5.3 การรบัเข้าศึกษา 

รบันกัศกึษาไทยทีเ่ป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการสอนวชิาทางชวีวทิยาอย่างน้อย 1 ปี 

5.4 ความรว่มมือกบัสถาบนัอ่ืน 

เป็นหลกัสตูรเฉพาะของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา  

ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
เป็นหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555  
คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั เหน็ชอบในการประชุมครัง้ที่ 20/2554  
เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2554 
สภามหาวทิยาลยั อนุมตัหิลกัสตูรในการประชมุครัง้ที ่6/2555 วนัที ่6 มถุินายน 2555 
จะเปิดสอนภาคการศกึษาที ่3  ปีการศกึษา 2555 

7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในปีการศกึษา 2556 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 

1. ครใูนระดบั มธัยมศกึษาของรฐัและเอกชน อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั หรอื วทิยาลยั 
2. นกัวชิาการ ในหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน  

9. ช่ือ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
        

1 นางสาวชุตมิา หาญจวณิช 3 4099 00526 33 4 รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Zoology) 
2 นางสาวสมุนทพิย ์บุนนาค 3 1201 01115 32 0 รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Plant Transformation) 
3 นางกลัยา กองเงนิ 3 4599 00007 94 9 อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
4 นางสาวมณฑริา มณฑาทอง 3 3090 00602 75 9 อาจารย ์ Ph.D. (Genetics) 

5 นางสาวศุจภีรณ์ อธบิาย 3 7401 00701 23 8 อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาท่ีจาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ปจัจุบนัมกีารขยายโอกาสทางดา้นเศรษฐกจิทัง้ในเอเชยีและทัว่โลก ท าใหก้ารแข่งขนัดา้นเศรษฐกจิสูง
มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง จึงมีความจ าเป็นในการ
วางรากฐานวทิยาศาสตรใ์ห้แก่เดก็นักเรยีน การที่จะมคีรูทีด่ไีดน้ัน้ ครูต้องมคีวามรูท้างวชิาการที่ถูกต้อง เป็นผู้มี
ความคดิในเชงิวทิยาศาสตร ์ทัง้การวางแผนงานวจิยั การน าเสนองานวจิยั มคีวามคดิสรา้งสรรคเ์ชงิวทิยาศาสตร ์
และสามารถน าปญัหาที่สอดคล้องกบัชุมชนมาพัฒนาเป็นงานวิจยั ซึ่งจะท าให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่
นักเรยีน ปลูกฝงัความคดิทางวทิยาศาสตรใ์หน้ักเรยีน เพื่อต่อยอดงานวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัชุมชน ท าใหก้ารศกึษา
ระดบัพืน้ฐานของประเทศไทยมคีวามกา้วหน้า นกัเรยีนไดร้บัความรูท้ีถู่กตอ้ง มคีวามรกัในวทิยาศาสตรแ์ละเตบิโต
เป็นก าลังส าคัญของประเทศในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน น าไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) ทีม่เีป้าหมายใหป้ระเทศไทยมี
ระบบการศกึษาทีด่แีละมพีืน้ฐานวทิยาศาสตรท์ีแ่ขง็แกร่ง สามารถพฒันาความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีน่ าไปสูก่ารแกไ้ข
ปญัหาในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิเพิม่มลูค่าสนิคา้ และพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ  

 
11.2  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

โรงเรยีนเป็นสถานที่ที่นักเรยีนซึ่งเป็นก าลงัส าคญัของประเทศใช้เวลาส่วนใหญ่ขณะที่เติบโตเขา้สู่วยั
ผู้ใหญ่รวมทัง้ปจัจุบนัในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน วฒันธรรมตะวนัตกสามารถเขา้มาแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
เยาวชนควรได้รบัค าแนะน าที่ถูกต้องจากครูผู้สอน ดังนัน้ครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและ
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ครบถว้น การศกึษาทางดา้นชวีวทิยาเป็นศาสตรท์ีอ่ยู่ใกลต้วั ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของมนุษย ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้เทคโนโลยสีมยัใหม่ การทีน่ักเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค ์มคีวามเขา้ใจทางดา้นชวีวทิยา และมี
แนวคดิเชงิวทิยาศาสตรจ์ะช่วยใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัวฒันธรรมและสงัคมทีห่ลากหลาย และมศีกัยภาพทางดา้น
วทิยาศาสตร ์พรอ้มในการแข่งขนักบัอารยะประเทศได ้การพฒันานักเรยีนต้องเริม่จากครูในโรงเรยีน ดงันัน้ การ
ปลกูฝงัค่านิยม ความรกัในวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนืตอ้งมรีากฐานจากครใูนโรงเรยีน 
การเปิดโอกาสใหค้รูได้เขา้ถงึแหล่งเรยีนรูท้างชวีวทิยาทีจ่ะพฒันาทัง้ตนเองและนักเรยีนจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ 
เมื่อครูได้รบัโอกาสทางการศกึษาในระดบัทีสู่งขึน้นัน้ส่งผลให้มคีวามรู้ทางวชิาการที่ถูกต้องสะสมเพิม่มากยิง่ขึน้ 
สามารถใชอ้งคค์วามรูจ้ากชุมชนร่วมกบัวชิาทางชวีวทิยาสื่อสารทางวชิาการกบันักเรยีนไดอ้ย่างถูกต้อง สามารถ
แนะแนวนกัเรยีนในเชงิวชิาการ สามารถร่วมมอืกนัคดิสรา้งสรรคโ์ครงงานวจิยัระดบัโรงเรยีนระหว่างครูกบันักเรยีน 
ซึง่ท าใหก้ารพฒันาก าลงัคนทางวทิยาศาสตรเ์ขม้แขง็มากยิง่ขึน้  

ผนวกกบัการทีป่ระเทศไทยเป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู ในแต่ละชุมชนอาจจะยงัไม่
ตระหนกัจงึมกีารใชท้รพัยากรอย่างสิน้เปลอืง ท าใหท้รพัยากรธรรมชาตถิูกท าลาย และลดความหลากหลายลง การ
ทีค่รูและนักเรยีนสามารถวางแผนร่วมกนัในการท าโครงการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่าง
ยัง่ยนืหรอืการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สามารถน าไปสูก่ารร่วมมอืร่วมใจในสงัคมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรในทอ้งถิน่ของ
ตนเอง และอยู่กบัสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นมติร  

 
12. ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
จากการทีป่จัจุบนัระบบการค้าเสรเีขา้มามบีทบาทต่อสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศไทยและการเปิด

ประเทศรวมเป็นสหภาพอาเซยีน มแีนวโน้มว่าสงัคมไทยจะไดร้บัผลกระทบโดยตรง ประชากรในประเทศควรตัง้รบั
สถานการณ์ดงักล่าว การปรบัปรุงหลกัสตูรจงึจ าเป็นตอ้งท าใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงและความตอ้งการใน
การพฒันาก าลงัคนของประเทศ ภาควชิาชวีวทิยาไดต้ระหนกัถงึความส าคญัและความจ าเป็นในการผลติบุคลากรที่
มคีวามรู ้ความสามารถทางดา้นชวีวทิยา มอีงคค์วามรูใ้นการสรา้งความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการ โดยเฉพาะบุคคล
ทีเ่ป็นครผููส้อน ทีม่คีวามรูแ้ละมปีระสบการณ์การท าวจิยั ในลกัษณะทีเ่ป็นผูรู้จ้รงิและปฏบิตัไิด ้กระตุน้ใหเ้กดิการใช้
ความรู้ทางชวีวทิยา และสามารถน าองค์ความรูไ้ปถ่ายทอดให้แก่เยาวชน และปลูกฝงัจติส านึกทางการวจิยั การ
ด ารงชวีติอยู่ในสิง่แวดลอ้มทีก่ าลงัถูกคุกคามต่อไป ครจูงึตอ้งเป็นแบบอย่างทีด่ที ัง้ดา้นความประพฤต ิและดา้นการ
เป็นผู้รู้จริงทางวิชาการ สามารถบูรณาการความรู้ สาขาชีววิทยากบัสาขาวิชาอื่นๆ  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวเิคราะหป์ระมวลผล งานวจิยั เพื่อการศกึษา การอนุรกัษ์ และการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรชวีภาพ 
รวมไปถงึการพฒันาต่อยอดองคค์วามรู ้นักศกึษาผูท้ีเ่ป็นครูเหล่านัน้จะมปีระสบการณ์พรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานและมี
ศกัยภาพในการพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานทัง้ดา้นวชิาการและวชิาชพี รวมถงึมคีวามเขา้ใจในผลกระทบ
ของทรพัยากรชวีภาพต่อสงัคมและวฒันธรรมไทย โดยต้องมคีวามกระตือรอืร้น พร้อมที่จะเรยีนรู้ ให้ก้าวทนัต่อ
ความรู้และเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหม่ตลอดเวลาซึ่งป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดงันัน้ ภาควชิาฯ จงึไดพ้ฒันาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาชวีวทิยาส าหรบัครู
เพื่อผลติครผููม้คีุณสมบตัขิา้งตน้น้ี 

12.2  ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
พนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ เปนสถาบันที่เป็นผูน าดานวิชาการโดยเฉพาะในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เปนศนูยเชื่อมโยงทางวชิาการกบันานาประเทศ และมมีาตรฐานทางวชิาการเปนทีย่อมรบัใน
ระดับสากล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและประเทศโดยรวม ซึง่ภาควชิาชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน มคีวาม
มุ่งมัน่ในปณิธานที่จะด าเนินงานเพื่อสนองนโยบายของมหาวทิยาลยัขอนแกนตลอดมา การปรบัปรุงหลกัสูตร
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ชวีวทิยาส าหรบัครใูนครัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิการผลติ การพฒันา และยกระดบัคุณภาพของครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศกึษาใหมคีุณภาพและมาตรฐาน มศีกัยภาพสงูทดัเทยีมนานาชาติ เพื่อเป็นบุคคลส าคญัในการปูพืน้ฐาน
ทางการศกึษาใหเยาวชนมคีวามรกัและสนใจในการศกึษา คนควา วจิยั ตัง้แตระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา
ทดัเทยีมนานาประเทศต่อไปในอนาคต 
13. ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืน ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยาส าหรบัคร ูไดเ้ปิดโอกาส
ใหน้กัศกึษาไดเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาควชิาและจากรายวชิาอื่นทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัขอนแก่น และ
มหาวทิยาลยัอื่น โดยความเหน็ชอบของภาควชิาฯ และมกีารเชญิวิทยากรพเิศษจากคณะแพทยศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตรม์าใหค้วามรูแ้ก่นกัศกึษาดว้ย 

 
 

หมวดท่ี 2.  ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
1.1 ปรชัญา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยาส าหรบัครู (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) มุงผลติ
มหาบณัฑติใหเปนผูมคีวามรูลกึซึง้ดานเนื้อหาวชิาการทางชวีวทิยาแขนงต่างๆ ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตั ิมี
ความสามารถทีจ่ะถายทอดความรแูละแนวคดิไดอยางมปีระสทิธภิาพ สามารถคนควา วเิคราะห วจิยั ใฝหาความรู
อยางตอเนื่อง เปนผูน าทางวชิาการของชุมชน และสามารถประยุกตความรูทางวทิยาศาสตรในการแก้ปญัหาของ
ชุมชนไดอยางเหมาะสม สามารถใหค้ าปรกึษาแก่นกัเรยีนและชุมชนทางดา้นชวีวทิยา โดยเฉพาะการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพของชุมชน การตระหนักในการรกัษาสภาพแวดลอ้ม รวมทัง้สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
และการเผยแพร่ไดอ้ย่างเหมาะสม มคีุณธรรมและจรรยาบรรณในทางวชิาการและสอดคลองกบัวชิาชพี  

1.2 วตัถปุระสงค ์
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรบัครู (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) มี

วตัถุประสงคเ์พื่อผลติมหาบณัฑติทีม่คีุณสมบตัดิงันี้ 
1.2.1 มคีวามรูเชงิลกึในเนื้อหาดานชวีวทิยาขัน้พื้นฐานทัง้ทางทฤษฎีและปฏบิตัิ  สามารถสรางสื่อการ

สอนและสามารถถายทอดความรไูดอยางมปีระสทิธภิาพ 
1.2.2 สามารถสรางและพฒันาหลกัสตูรชวีวทิยาทัว่ไปในสถานศกึษาระดบัพืน้ฐาน 
1.2.3 มทีกัษะดานวทิยาศาสตรนิเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการถายทอดความรูและปลูกจติส านึก

ทางวทิยาศาสตรใหแกเยาวชนและชุมชน และมคีวามสามารถประยุกตความรูทางวทิยาศาสตรได
อยางเหมาะสม 

1.2.4 มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหอ์ย่างเป็นระบบและแกป้ญัหาโดยอาศยักระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรเ์พื่อสง่เสรมิความรูท้างวชิาการและจติส านึกทางวทิยาศาสตรใ์หแ้ก่นกัเรยีนได ้

1.2.5 มคีุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการ
ประพฤตปิฏบิตัตินอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

1.2.6 มคีวามสามารถในวจิยัหรอืการจดัการโครงการทางวชิาการที่จะก่อใหเ้กดิการพฒันาความรูใ้หม่
หรอืวธิปีฏบิตังิานใหม่ๆ เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีนรกัในการเรยีนวทิยาศาสตรม์ากขึน้ 

1.2.7 มคีวามสามารถเผยแพร่ความรูด้า้นชวีวทิยาแก่บุคคลในแวดวงวชิาการ หรอืบุคคลทัว่ไปไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ชดัเจน 

1.2.8 มจีิตส านึกที่ดี ในการน าความรู้ด้านชีววิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาประเทศ โดย
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ค านึงถงึการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มและทรพัยากรชวีภาพ 
2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความสาํเรจ็ 

1. ปรบัปรุงหลกัสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. ทุก 5 ปี 

1. ตดิตามการปรบัปรุงหลกัสตูรอย่าง
สม ่าเสมอ 

2. ประชุ ม / สัมมนาผู้ ร ับผิดชอบ
หลกัสตูร อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรูใ้นสาขาวชิาชวีวทิยา 

1. รายงานการประเมนิหลกัสตูร 
2. เอกสารการปรบัปรุงหลกัสตูร 
3. ผลสรุปและผลการประเมนิการ

ประชุมสมัมนา 
4. รายวชิาในหลกัสตูรทีป่รบัปรุงให้

กา้วทนัองคค์วามรูใ้หม่ใน
สาขาวชิา 

2. สง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอน
ใหเ้ป็น active learning 
 

1. เพิม่พนูทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรยีนการสอนแบบ active 
learning 

2. แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างอาจารย์
ผูส้อนในรายวชิาต่างๆ 

3. ประเมนิประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนแบบ active learning 

1. จ านวนโครงการเพิม่พนูทกัษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท์ีร่่วมกจิกรรมการ
เพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีน  
การสอนแบบ active learning 

3. ผลการประเมนิประสทิธภิาพการ
เรยีนการสอนแบบ active learning 

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการ
เรยีนการสอนแบบ active learning 

3. สง่เสรมิการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นศนูยก์ลาง 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
จดัการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีน
เป็นศนูยก์ลาง 

2. แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผูส้อน 
3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและการประเมินผลที่เน้น
พฒันาการของผู้เรยีนในแผนการ
จดัท ารายละเอยีดของรายวชิา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

5. พฒันาสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

1. จ านวนโครงการเพิม่พนูทกัษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท์ีร่่วมกจิกรรมการ
เพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีน    
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง 

3. ผลการประเมนิประสทิธภิาพการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง 

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง 

5. จ านวนรายวชิาทีก่ าหนดกจิกรรม
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

6. จ านวนรายวชิาทีใ่ชก้าร
ประเมนิผลทีเ่น้นพฒันาการของ
ผูเ้รยีน 
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4. การลดความซ ้าซอ้นของ
เน้ือหาวชิา 

1. ประชุม/สมัมนาผูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูความซ ้าซอ้น 

1. รายวชิาทีม่เีน้ือหาไม่ซ ้าซอ้นกนั มี
การต่อยอดเน้ือหาวชิาทีเ่ขม้ขน้ขึน้
จากวชิาพืน้ฐาน 

 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความสาํเรจ็ 

5. สง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พื่อให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรูทุ้ก
ดา้น 

1. พัฒนาทักษะอาจ ารย์ ใ นการ
จดัการเรียนรู้และการประเมนิผล
การเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปญัญา 
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ ทกัษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. ติดตามประเมินทกัษะอาจารย์ใน
ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท์ีร่่วมกจิกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

3. ผลการประเมนิประสทิธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผล
การเรยีนรูแ้ต่ละดา้น 

4. ผลการประเมินนักศกึษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 

หมวดท่ี 3.  ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจดัการศกึษาเป็นแบบระบบชุดวชิา   
1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรูอ้น 

เป็นไปตามระเบยีบ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่ม ี

2. การดาํเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

ชุดวชิาที ่1-3 เดอืนมนีาคม-เดอืนพฤษภาคม 
วนัจนัทร–์วนัอาทติยใ์นเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
2.2.1 เปนผูมคีุณสมบตัิตามระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 หมวดที ่5 ขอ้ 26.2 หรอืเป็นไปตามระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ และ 
2.2.2 เปนผมูปีระสบการณในการสอนวชิาทางชวีวทิยามาแลวอยางนอย 1 ปี 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นกัศกึษามคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานทางชวีวทิยาทีไ่มถู่กตอ้งหรอืไม่รูเ้น้ือหาครบถว้นแมว้่าจะมี

ประสบการณ์สอนชวีวทิยามาแลว้ โดยเฉพาะผูท้ีไ่ม่ไดส้ าเรจ็การศกึษาสาขา วท.บ.ชวีวทิยา 
2.3.2 นกัศกึษาทีจ่บการศกึษาจากต่างสถาบนัมพีืน้ฐานความรูท้ีไ่ม่ทดัเทยีมกนั 
2.3.3 ปญัหาทางดา้นความรูแ้ละทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
2.3.4 มพีืน้ฐานการวางแผนงานวจิยั การก าหนดปญัหาส าหรบัการวจิยัน้อย 
2.3.5 การปรบัตวัในการเรยีนระดบัทีส่งูขึน้ และระยะเวลาการเรยีนทีเ่ขม้ขน้  

 
2.4 กลยุทธใ์นการดาํเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกดัของนักศึกษาในขอ้ 2.3 

2.4.1 แบ่งนกัศกึษาออกเป็น 2 กลุ่ม โดยผูท้ีม่พีืน้ฐานทางชวีวทิยาทีด่แีลว้มุ่งเน้นใหน้ักศกึษาเลอืกเรยีนแผน 
ก.เพื่อส่งเสริมทกัษะทางการวิจัย ส่วนผู้ที่มีพื้นฐานชีววิทยาน้อยจะให้เลือกเรียนแผน ข . เพื่อให้
นกัศกึษาไดเ้รยีนวชิาการมากยิง่ขึน้ ปพูืน้ฐานทางวชิาการใหม้ัน่คงก่อน 

2.4.2 นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต ่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาองักฤษเตรยีมความพรอ้ม 

2.4.3 จดัการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชวีติ เทคนิคการเรยีนในมหาวทิยาลยั และ
การแบ่งเวลา 

2.4.4 จดัใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาชัน้ปีก่อนทีน่กัศกึษาจะมอีาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ 
2.4.5 ก าหนดใหน้กัศกึษาทุกคนลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 331 893   ระเบยีบวธิวีจิยัทางชวีวทิยาส าหรบัครู 
2.4.6 จดัหาหอ้งพกัสว่นกลางเพื่อใหน้กัศกึษาไดท้ ากจิกรรมร่วมกนั และสรา้งบรรยากาศทางวชิาการ 

  
 
2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

 จาํนวนนักศึกษา 
(แผน ก แบบ ก 2) 

จาํนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ปีที ่1 10 10 10 10 10 
ปีที ่2 0 10 10 10 10 
ปีที ่3 0 0 10 10 10 
รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา - - - 10 10 
 

 จาํนวนนักศึกษา 

(แผน ข) 
จาํนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ปีที ่1 10 10 10 10 10 
ปีที ่2 0 10 10 10 10 
ปีที ่3 0 0 10 10 10 
รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา - - - 10 10 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
 

ประมาณการรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบประมาณเงินรายได้ 616,000 1,232,000 1,848,000 1,848,000 1,848,000 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 616,000 1,232,000 1,848,000 1,848,000 1,848,000 
งบประมาณแผน่ดิน - 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมรายรบั 616,000 1,282,000 1,898,000 1,898,000 1,898,000 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ประมาณการรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบใชส้อย ตอบแทน และวสัดุ 400,000 600,000 650,000 650,000 650,000 
งบครุภณัฑ ์ 150,000 150,000 300,000 300,000 300,000 
งบด าเนินการ (พฒันาการเรยีน  
การสอน พฒันานกัศกึษา ทุน ฯลฯ) 

50,000 100,000 200,000 200,000 200,000 

รวมรายจ่าย 600,000 850,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 

ประมาณการค่าใช้จา่ยต่อหวันักศึกษาต่อหลกัสูตร =     92,400   บาท 
2.7  ระบบการศึกษา 

ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน และในบางรายวชิามกีารใชร้ะบบการศกึษาแบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็น
สือ่หลกั (e-learning) ร่วมดว้ย 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัที ่22/2550 เรื่องการเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของ

รายวิชาระดบับณัฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนข้าม
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 
3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต     

แผน ก แบบ ก 2  รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
แผน ข              รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 
  จาํนวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 แผน ข  
 จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 36  

1)  หมวดวิชาบงัคบั 6 21  
2)  หมวดวิชาเลอืก 18 11  
3)  วิทยานิพนธ ์
4) การศึกษาอิสระ 

12 
- 

- 
4 
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3.1.3  รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาบงัคบั 

                     แผน ก แบบ ก 2 ประกอบดว้ย 3 รายวชิา จ านวน  6  หนวยกติ ดงันี้ 
 
 
 
 
 

 

331 700 
 
331 891 
 
331 893 
 

ชวีวทิยาฐานชมุชน 
Community-based Biology 
สมัมนาทางชวีวทิยาส าหรบัคร ู
Seminar in Biology for Teachers 
ระเบยีบวธิวีจิยัทางชวีวทิยาส าหรบัคร ู
Research Methodology in Biology for Teachers 

3(1-6-5) 
 
1(1-0-2) 
 
2(2-0-4) 
 

แผน ข ประกอบดว้ย 8 รายวชิา จ านวน  21  หนวยกติ ดงันี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

331 700 
 
331 701 
 
331 702 
 
331 703 
 
331 704 
 
331 750 
 
331 891 
 
331 893 
 

ชวีวทิยาฐานชมุชน 
Community-based Biology      
ทกัษะปฏบิตัทิางชวีวทิยา 
Practical Skills in Biology      
ชวีวทิยาเชงิอนุกรมวธิาน 
Systematic Biology                
ชวีวทิยาเชงิบรูณาการ 
Integrative Biology 
นิเวศวทิยาส าหรบัคร ู
Ecology for Teachers              
พนัธุศาสตรส าหรบัคร ู
Genetics for Teachers    
สมัมนาทางชวีวทิยาส าหรบัคร ู
Seminar in Biology for Teachers                
ระเบยีบวธิวีจิยัทางชวีวทิยาส าหรบัครู 
Research Methodology in Biology for Teachers 

3(1-6-5)  
 
3(1-6-5)  
 
3(3-0-6)  
 
3(3-0-6)  
 
3(3-0-6)  
 
3(2-3-6)  
 
1(1-0-2)  
 
2(2-0-4)  
 

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 
ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนและสอบผ่านรายวชิาต่อไปนี้ หรอืรายวชิาอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

ก าหนดหรอืเปิดเพิม่เตมิภายหลงั โดยแผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบยีนไม่น้อยกว่า จ านวน 18 หนวยกติ และแผน ข 
ลงทะเบยีนไม่น้อยกว่า 11 หนวยกติ ทัง้นี้แผน ข ตอ้งไม่เลอืกเรยีนในรายวชิาทีซ่ ้าซอ้นกบัหมวดวชิาบงัคบั 

 311 701 
 
311 715 
 
311 720 
 
311 770 
 
311 779 
 

ชวีวทิยาระดบัเซลลข์ ัน้สงู   
Advanced Cell Biology 
การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อและเซลลข์องพชื 
Plant Tissue and Cell Culture 
ระเบยีบวธิแีผนใหม่ในอนุกรมวธิานพชื 
Modern Methods in Plant Taxonomy 
พษิวทิยาทางน ้า 
Aquatic Toxicology 
ชวีวทิยาน ้าจดื 
Freshwater Biology 

4(4-0-8) 
 
3(2-3-6) 
 
3(2-3-6) 
 
3(2-3-6) 
 
3(2-3-6) 
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 331 702 
 
331 706 
 
331 711 
 
331 750 
   
331 770 
 
331 771 
 
331 772 
 
331 773 

 

ชวีวทิยาเชงิอนุกรมวธิาน 
Systematic Biology 
เทคโนโลยชีวีภาพในทองถิน่ 
Local Biotechnology 
ชวีวทิยาของพชื  
Plant Biology 
พนัธุศาสตรส าหรบัคร ู
Genetics for Teachers 
ชวีวทิยาของสตัว 
Animal Biology 
สรรีวทิยาของสตัวส าหรบัคร ู
Animal Physiology for Teachers 
สตัววทิยาประยุกต 
Applied Zoology 
ทกัษะปฏบิตัทิางสตัววทิยา 
Practical Skills in Zoology 

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(1-6-5) 
 

3.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ ์
331 899    วทิยานิพนธ ์                                                                    12 หน่วยกติ 
               Thesis 

3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ 
331 897    การศกึษาอสิระ                                                                  4 หน่วยกติ 
               Independent study 

                           คาํอธิบายระบบรหสัวิชา 

รหสัวชิาของภาควชิาชวีวทิยา ก าหนดเป็นตวัเลข 6 ตวัดงันี้ 
331  xxx   ตวัเลข 3 ตวัแรก หมายถงึ สาขาวชิาชวีวทิยาส าหรบัคร ู
ตวัเลขตวัที ่4  หมายถงึ ระดบัของวชิา 
 เลข 7 และเลข 8 หมายถงึ วชิาในระดบับณัฑติศกึษาขัน้ปรญิญาโท 
ตวัเลขตวัที ่5 หมายถงึ หมวดวชิาย่อย 
 เลข 0 หมายถงึ ในวชิาหมวดวชิาชวีวทิยาทัว่ไปและชวีวทิยาระดบัเซลล์ 
 เลข 1 เลข 2  เลข 3  และเลข 4 หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาพฤกษศาสตร ์
 เลข 5  และเลข 6  หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาพนัธุศาสตร ์
 เลข 7  และเลข 8  หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาสตัววทิยา 
 เลข 9  หมายถงึ วชิาสมัมนา หรอืปญัหาพเิศษ หรอืวทิยานิพนธ ์
ตวัเลขตวัที ่6 หมายถงึ  ล าดบัทีข่องวชิาในแต่ละหมวด 
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3.1.4 ตวัอยา่งแผนการศึกษา 
 

ชุดวิชาท่ี 1 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
 
 
 

331 700 
 
331 702 
 
331 703 
 
331 704 
 
3xx xxx 
 

 

ชวีวทิยาฐานชุมชน 
Community-based Biology 
ชวีวทิยาเชงิอนุกรมวธิาน 
Systematic Biology 
ชวีวทิยาเชงิบรูณาการ 
Integrative Biology 
นิเวศวทิยาส าหรบัครู  
Ecology for Teachers 
วชิาเลอืก  
Elective  

3(1-6-5) 
 
- 
 
- 

 
- 
 

12 

3(1-6-5) 
 

3(3-0-6) 
 

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

 
 

รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 
รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 

 

15 
15 

15 
15 

ชุดวิชาท่ี 2 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
 
 

331 701 
 

ทกัษะปฏบิตัทิางชวีวทิยา 
Practical Skills in Biology 

- 
 

3(1-6-5) 
 

 331 750 
 
พนัธุศาสตรส์ าหรบัครู 
Genetics for Teachers 

- 
 

3(2-3-6) 
 

331 891 
 
สมัมนาทางชวีวทิยาส าหรบัครู 
Seminar in Biology for Teachers 

1(1-0-2) 
 

1(1-0-2) 
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331 893 
 
ระเบยีบวธิวีจิยัทางชวีวทิยาส าหรบัคร ู
Ecology for Teachers 

2(2-0-4) 2(2-0-4) 

 3xx xxx             วชิาเลอืก 
                     Elective  

6 3 

 331 897 
 
การศกึษาอสิระ 
Independent study 

- 
 

2 
 

 331 899 
 
วทิยานิพนธ ์
Thesis 

6 
 

- 
 

 
 

รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 
รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 

 
 

15 
30 

14 
29 

ชุดวิชาท่ี 3 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
 3xx xxx            วชิาเลอืก 

                     Elective  
- 5 

 331 897 
 
การศกึษาอสิระ 
Independent study 

- 
 

2 
 

 331 899 
 
วทิยานิพนธ ์
Thesis 

6 
 

- 
 

 
 

รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 
รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 

6 
36 

7 
36 

 
 

3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 

311 701 ชีววิทยาระดบัเซลลขัน้สูง 

Advanced Cell Biology 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

4(4-0-8) 
 

ววิฒันาการของเซลลแ์ละเครื่องมอืทีใ่ชศ้กึษาชวีวทิยาของเซลล ์องคป์ระกอบทางเคมขีองเซลล์
และกระบวนเมแทบอลิซึมที่ส าคัญ โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ สารพันธุกรรม และจีโนมของ
สิง่มชีวีติ กลไกการสรา้งโปรตนีและการท างานของโปรตนี นิวเคลยีสและส่วนประกอบของนิวเคลยีส เมแทบอ
ลิซึมการสร้างพลงังานภายในเซลล์ ไซโทสเกลเลทันและการเคลื่อนที่ของเซลล์ การรับและการถ่ายทอด
สญัญาณภายในเซลล ์วฏัจกัรของเซลล ์และชวีวทิยาของมะเรง็ 

Evolution of cell, tools of cell biology, the chemistry of cells and major metabolic 
pathways, structure and function of cellular membrane, genetic materials and genome, protein 
synthesis and protein function, organization of nucleus, metabolism and cellular energy, cytoskeleton 
and cellular motility, cell signaling, cell cycles and biology of cancer. 
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311 715 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่และเซลลข์องพชื 
Plant Tissue and Cell Culture 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(2-3-6) 
 

การเตรยีมอาหารและชิน้สว่นเนื้อเยื่อ เทคนิคการเพาะเลีย้ง การเจรญิและการเปลีย่นแปลงของ
ส่วนต่างๆ ของชิน้ส่วนพชื การเกดิอวยัวะ การเกดิเอม็บรโิอ องคป์ระกอบต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเพาะเลีย้ง
เน้ือเยื่อ และการน าเทคนิคการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อไปใชก้บัสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

 
311 720 ระเบียบวิธีแผนใหม่ในอนุกรมวิธานพชื 

Modern Methods in Plant Taxonomy 
 

3(2-3-6) 
 

 เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี  
หลักการทางอนุกรมวิธานพืช การจ าแนกประเภท การตรวจสอบเอกลักษณ์ การตัง้ชื่อ

วทิยาศาสตร์ การพฒันาการของวชิาอนุกรมวธิานพชื ขอ้มูลที่ใช้ในการศกึษาวจิยัทางด้านอนุกรมวธิานพชื 
ขอ้มลูทางโครงสรา้ง ขอ้มลูทางเคม ีขอ้มลูทางโครโมโซม ขอ้มูลทางละอองเรณู ขอ้มูลจากระบบการผสมพนัธุ์
พชื ขอ้มลูจากพฤกษภูมศิาสตรแ์ละนิเวศวทิยา ขอ้มลูจากคณิตศาสตร ์สถติ ิและคอมพวิเตอร ์กรณีศกึษา และ
การศกึษานอกสถานที ่

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 and excursions. 

 
311 770 พิษวิทยาทางน้ํา 

Aquatic Toxicology 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(2-3-6) 
 

สิง่แวดลอ้มทางน ้า แนวคดิและหลกัการพืน้ฐานของพษิวทิยา สารพษิและความเขม้ขน้ทีท่ าให้
เกิดพิษ การทดสอบความเป็นพิษ เมแทบอลิซึมและการสะสมสารพิษ การเฝ้าระวงัสิ่งมีชีวิต และการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทางน ้า 

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

 
311 779 ชีววิทยาน้ําจืด 

Freshwater Biology 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(2-3-6) 

 

สิง่แวดลอ้มทางน ้า แนวคดิและหลกัการพืน้ฐานของพษิวทิยา สารพษิและความเขม้ขน้ทีท่ าให้
เกิดพิษ การทดสอบความเป็นพิษ เมแทบอลิซึมและการสะสมสารพิษ การเฝ้าระวงัสิ่งมีชีวิต และการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทางน ้า 
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Aquatic environment, basic toxicological concepts and basic principles, toxic agents and 
their effects, toxicity testing, toxicant metabolism and deposition, biomonitoring and aquatic 
assessment. 

 
331 700 ชีววิทยาฐานชุมชน 

Community-based  Biology 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(1-6-5) 

 

ชวีวทิยาที่ใชชุมชนเปนฐานในการตัง้ค าถาม แนวคดิทีส่ าคญัของบรบิทเกีย่วกบัวถิชีวีติของผู
เรยีนและชุมชน การเรยีนรกูระบวนการวทิยาศาสตรโดยการปฏบิตัทิีส่อดคลองกบัปญหาทางดานชวีวทิยาใน
ชวีติจรงิ 

Inquiry based biology, key concepts of the context of their own lives and community and 
active biological investigation through hands-on specific inquiry into real world problems. 
331 701 ทกัษะปฏิบติัทางชีววิทยา 

Practical Skills in Biology 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(1-6-5) 
 

เทคนิคทางชวีวทิยาส าหรบัการเรียนการสอน การวาดภาพทางชวีวทิยา การเตรยีมตวัอย่าง
สไลดจากเนื้อเยื่อพชืและสตัวส าหรบัใชในกลองจุลทรรศน โดยการท าสไลดถาวรอยางงาย การรวบรวมและ
เก็บรกัษาตวัอยางใหคงสภาพเดมิ วิธีการดองใส การเตรียมตวัอยางพืชและสตัวโดยการเคลอืบดวยโพลิ
เอสเตอรเทคนิค ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเทคนิคตางๆ ทางชวีวทิยา 

Biological techniques for learning and teaching, drawing in Biology, preparation of 
microscopic slides of animal and plants tissues by simple permanent slide method, collection and 
preservation methods, plant and animal transparency methods, the preparation of samples for 
bioplastic method and laboratory techniques in Biology. 

331 702 ชีววิทยาเชิงอนุกรมวิธาน 
Systematic Biology 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(3-0-6) 
 

ประวตั ิหลกัการและปรชัญาของการจ าแนกสิง่มชีวีติ การตัง้ชื่อ และการระบุหาชื่อวทิยาศาสตร    
พฒันาการของการจ าแนก หลกัเกณฑนานาชาติที่ใชในการตัง้ชื่อทางพฤกษศาสตรและสตัวศาสตร และ
อนุกรมวธิานระดบัโมเลกุล  

History, principles and philosophy of classification of organisms, nomenclature and 
identification, development of classification, international codes of botanical and zoological 
nomenclatures and molecular taxonomy. 

 
331 703 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 

Integrative Biology 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(3-0-6) 

 

วทิยาศาสตรของสิง่มชีวีติ ก าเนิดและความหลากหลายของสิง่มชีวีติ ชวีวทิยาระดบัเซลล การ   
วเิคราะหและเปรยีบเทยีบความหลากหลายและความซบัซอนของโครงสรางและหนาทีข่องรปูแบบตางๆ ในราง
กายของสิง่มชีวีติ และ ปฏสิมัพนัธระหวางสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอม 
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The science of life, origin and diversity of life, cellular biology, analytical and 
comparative accounts of diversity and complexity of structure and function of different life forms, 
interaction between the organisms and the environment. 

 
331 704 นิเวศวิทยาสาํหรบัคร ู

Ecology for Teachers 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(3-0-6) 

 

นิเวศวทิยาเชงิพฤติกรรม ประชากร ชุมชน ระบบนิเวศ ชวีลยั ผลกระทบของมนุษยตอระบบ
นิเวศและชวีลยั และชวีวทิยาการอนุรกัษ 

Behavioral ecology, population, community, ecology, biosphere, human impact on 
ecosystem and biosphere, and conservation biology. 

 
331 706 เทคโนโลยีชีวภาพในทองถ่ิน 

Local Biotechnology 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(2-3-6) 
 

เทคโนโลยชีวีภาพแบบมาตรฐานเดมิและแบบสมยัใหม ภูมปิญญาพืน้บาน น ้ามนัหอมระเหย พชื
สมุนไพร การหมกั การเกบ็รกัษาอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ สยีอมธรรมชาติ ผลติภณัฑ การเพาะเลีย้งเซลล
และเน้ือเยื่อพชื การเกษตรแบบยัง่ยนื การเพิม่มูลคาผลผลติ ธุรกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง นวตักรรมทรพัย
สนิทางปญญา ผลของเทคโนโลยชีวีภาพตอสภาพแวดลอมและสขุภาพ การศกึษาดงูานนอกสถานที ่

Conventional and modern biotechnology, indigenous knowledge, essential oil, medicinal 
plant, fermentation, food preservation, food for health, natural dyes, product, plant tissue and cell 
culture, sustainable agriculture, value-added productivity, small and medium enterprises, innovation, 
intellectual property, biotechnology affecting environmental conditions and health, field studies. 

331 711 ชีววิทยาของพืช 
Plant Biology 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(2-3-6) 
 

ชวีวทิยาของพชืประกอบดวยความหลากหลายของสิง่มชีวีติในอาณาจกัรพชื สณัฐานวทิยา กาย
วภิาคศาสตร การเติบโต และการสบืพนัธุ หลกัอนุกรมวธิานพชื เมแทบอลซิมึของพชื การขนสง และธาตุ
อาหารพชื การควบคุมการเตบิโตและพฒันา นิเวศวทิยาของพชื การประยุกตความรูทางชวีวทิยาของพชืใน
ดา้นตางๆ ไดแก การอนุรกัษทรพัยากรชวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ การอนุรกัษและพฒันาภูมปิญญาทองถิน่ 

Plant biology including plant diversity, morphology, anatomy, growth and reproduction, 
principles of plant taxonomy, plant metabolism, transport and plant nutrition, control of plant growth 
and development, plant ecology, application of plant biology in the fields of conservation biology, 
biotechnology, and conservation and development of local wisdom. 

 
331 750 พนัธศุาสตรสาํหรบัคร ู

Genetics for Teachers 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(2-3-6) 
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ความรูพื้นฐานทางพนัธุศาสตร โครงสราง หนาที่ และความตอเนื่องของขอมูลทางพนัธุกรรม 
พนัธุศาสตรทีเ่กีย่วของกบัชวีติประจ าวนั การศกึษาพนัธุศาสตรโดยใชทรพัยากรทองถิน่เปนตวัอยาง เชน พชื
และสตัวพืน้เมอืงเปนตนแบบ และพนัธุศาสตรเชงิการอนุรกัษ์ 

Basic knowledge in Genetics, structure, function and continuity of hereditary information, 
genetics in daily life, the emphasis in local resources as a model such as local plants and animals 
and conservation genetics. 

 
331 770 ชีววิทยาของสตัว ์

Animal Biology 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(2-3-6) 
 

หลกัการทางชีววทิยาของสตัว โครงสราง สรีรวิทยา การสบืพนัธุและพฒันาการ ววิฒันาการ 
ความหลากหลายและอนุกรมวธิานของสตัว นิเวศวทิยา การน าความรูทางชวีวทิยาของสตัวที่สอดคลองกบั
ปญัหาในทองถิน่และภูมปิญญาทองถิน่ 

Principles of animal biology, structure, physiology, reproduction and development, 
evolution, animal diversity and taxonomy, ecology, applications of animal biology correlated to local 
problems and local wisdom. 

 
331 771 สรีรวิทยาของสตัวสาํหรบัคร ู

Animal Physiology for Teachers 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(2-3-6) 
 

หนาที่และการควบคุมระบบตางๆ ของสตัวจากระดบัเซลลเมมเบรนจนถึงระบบอวยัวะ ไดแก 
ระบบประสาท กลามเนื้อ วงจรโลหติ หายใจ ยอยอาหาร ขบัถาย สบืพนัธุและระบบตอมไรทอ ความสมัพนัธ
ระหวางระบบเหลานี้ การควบคุมอุณหภูมขิองรางกายและการคงสภาพสมดุลของรางกาย 

Functions and controls of animal systems from cell membrane to various systems 
including nervous, muscular, circulatory, respiratory, digestive, excretory, reproductive and endocrine 
systems, interrelationships among these systems; thermal regulation and maintenance of 
homeostasis. 

 
331 772 สตัววิทยาประยุกต ์

Applied Zoology 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(2-3-6) 
 

การศึกษาทางสตัววิทยาประยุกตที่เกี่ยวกับการแพทย เกษตร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การ
น าเสนอและวจิารณในหวัขอทางสตัววทิยาทีน่าสนใจในปจจุบนั 

Applied zoology study in medicine, agriculture, environment, economics, presentation 
and participation in discussion on recent interesting topics in zoology. 

 
331 773 ทกัษะปฏิบติัทางสตัววิทยา 

Practical Skills in Zoology 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

3(1-6-5) 
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การเสริมทักษะครูวิทยาศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท าปฏิบัติการ สื่อการสอน การจัด
นิทรรศการ และการวจิยัดานสตัววทิยา 

Capacity building on practical skills for increase teacher’s potential in zoological 
laboratory, teaching aids, exhibitions and researches. 

 
331 891 สมัมนาทางชีววิทยาสาํหรบัคร ู

Seminar in Biology for Teachers 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

1(1-0-2) 
 

การเลอืกหวัขอเรื่อง การคนหาวรรณกรรม การน าเสนอและวจิารณในหวัขอทางชวีวทิยาที่นา
สนใจในปจจุบนั 

Selecting topics, literature search, presentation and participation in discussion on recent 
interesting topics in biology. 

 
 

331 893 ระเบียบวิธีวิจยัทางชีววิทยาสาํหรบัคร ู
Research Methodology in Biology for Teachers 
เงื่อนไขของรายวชิา: ไม่ม ี

2(2-0-4) 
 

ความหมายและประเภทของการวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยัทางชวีวทิยา สวนประกอบและความส าคญั
ของขอเสนอโครงการวิจยั การเขยีนรายงานการวิจยั บทความวิจยั  การวจิยัทางชวีวทิยาในโรงเรยีน และ
จรรยาบรรณของนกัวจิยั 

Meaning and types of research, biological research methodology, composition and 
significance of research proposal, research report writing, research article, biological researches in 
school, researcher ethics, using research for learning activities designed in school. 

331 897 การศึกษาอิสระ 
Independent Study 

4 หนวยกิต 

 
เงื่อนไขของรายวชิา: โดยความเหน็ชอบของอาจารยทีป่รกึษาวทิยานิพนธ 
การศกึษาเฉพาะบุคคล การส ารวจเชงิปฏบิตักิาร ทดลองในหวัขอทางชวีวทิยา ตามความสนใจ

ของนกัศกึษาภายใตความดแูลของคณะกรรมการทีป่รกึษาการศกึษาอสิระ 
Individual study and experimental investigation on a topic in biology in accordance with 

student’s interest under the supervision of an advisory committee for independent study. 
 

331 899 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
12 หนวยกิต 

 
เงื่อนไขของรายวชิา: โดยความเหน็ชอบของอาจารยทีป่รกึษาวทิยานิพนธ 
การท าวจิยัดานชวีวทิยา และเขยีนผลงานวจิยัในรปูวทิยานิพนธ 
Conducting research in the field of biology and writing the results in the form of a thesis. 

 
3.2 ช่ือ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์

3.2.1 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  
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ท่ี ช่ือ นามสกลุ 
เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 
ตาํแหน่งทาง 

วิชาการ 
คณุวฒิุ 

1 นางสาวชุตมิา  หาญจวณิช 3-4099-00526-33-4 รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Zoology) 
2 นางสาวสมุนทพิย ์ บุนนาค 3-1201-01115-32-0 รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Plant Transformation) 
3 นางกลัยา กองเงนิ 3-4599-00007-94-9 อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
4 นางสาวมณฑริา มณฑาทอง 3-3090-00602-75-9 อาจารย ์ Ph.D. (Genetics) 
5 นางสาวศุจภีรณ์  อธบิาย 3-7401-00701-23-8 อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 

หมายเหต ุ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ใหด้ใูนภาคผนวก 
 

3.2.2 อาจารยป์ระจาํ  

ท่ี ช่ือ นามสกลุ 
เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 
ตาํแหน่งทาง 

วิชาการ 
คณุวฒิุ 

1 นายประนอม จนัทรโณทยั 3-4099-00527-22-5 ศาสตราจารย ์ Ph.D. (Plant Taxonomy) 

ท่ี ช่ือ นามสกลุ 
เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 
ตาํแหน่งทาง 

วิชาการ 
คณุวฒิุ 

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

Biology) 
6 นายพนิิจ หวงัสมนึก 3-1009-01562-46-1 รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
7 นายมานิตย ์โฆษติตระกลู 3-6701-00213-35-8 รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Horticulture) 
8 นางสาวสมุนทพิย ์บุนนาค 3-1201-01115-32-0 รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Botany) 
9 นางอรุณรตัน์ ฉวรีาช 3-1005-03682-41-5 รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ชวีเคม)ี 
10 นายอลงกลด แทนออมทอง 3-7101-00935-58-1 รองศาสตราจารย ์ วท.ม. (พนัธุศาสตร)์ 
11 นางสาวอ าพา เหลอืงภริมย ์ 3-4099-00526-32-6 รองศาสตราจารย ์ วท.ด. (วทิยาศาสตรช์วีภาพ) 
12 นางสาวกติตมิา เมฆโกมล 3-4097-00006-12-4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Botany) 
13 นางจนัทรท์พิย ์ช่วยเงนิ 3-3299-00188-07-3 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Zoologie) 
14 นางณฐัปภสัร ์ตนัตสิวุชิวงษ์ 3-1101-00663-81-1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Molecular Biology) 
15 นางนิยะดา ห่อนาค 3-1014-01328-18-4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (พนัธุศาสตร)์ 
16 นางนิศารตัน์ ตัง้ไพโรจน์วงศ ์ 3-3699-00046-90-2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Ecology and  

Evolutionary Biology) 
17 นายปรยีะวฒุ ิวชัรานนท ์ 3-3099-01040-06-1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (สตัววทิยา) 
18 นางปรยีา หวงัสมนึก 3-7301-00539-44-9 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Plant Molecular 

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

27 นายจริภทัร จนัทะพงษ ์ 3-4117-00075-54-4 อาจารย ์
M.Sc. (Anatomy and Cell  
Biology) 

28 นางพรพมิล เจยีระนยัปรเีปรม 3-4101-01820-09-8 อาจารย ์ Ph.D. (Zoology) 
29 นางสาวพมิพว์ด ี พรพงศ์

รุ่งเรอืง 
3-1015-01410-46-0 อาจารย ์ Ph.D. (Plant Systematics) 

30 นางสาวมณฑริา มณฑาทอง 3-3090-00602-75-9 อาจารย ์ Ph.D. (Genetics) 
31 นางสาวละเอยีด นาคกระแสร ์ 3-3203-00277-29-8 อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
32 นายวฒันชยั ลน้ทม 3-4603-00002-21-2 อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 
33 นายวภิู กุตะนนัท ์ 3-6702-00166-01-7 อาจารย ์ วท.ด. (ชวีวทิยา) 
34 นางสาวศุจภีรณ์ อธบิาย 3-7401-00701-23-8 อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 

ท่ี ช่ือ นามสกลุ 
เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 
ตาํแหน่งทาง 

วิชาการ 
คณุวฒิุ 

35 นายสมัภาษณ์ คุณสขุ 3-4099-00526-13-0 อาจารย ์ Ph.D. (Molecular Biology) 
36 นางอมรรตัน์ มสีวาสดิ ์ 3-3099-01621-31-5 อาจารย ์ Ph.D. (Plant Taxonomy) 
          หมายเหตุ * ศกึษาต่อต่างประเทศ 

3.2.3 อาจารยพิ์เศษ  
ท่ี ช่ือ นามสกลุ ตาํแหน่ง คณุวฒิุ หน่วยงานท่ีสงักดั 

1 นางกองกานดา ชยามฤต นกัวชิาการ 
Ph.D. 

(Plant Systematics) 
กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา่ 
และพนัธพุชื 

2 นางสาวพวงเพญ็ ศริริกัษ ์ ศาสตราจารย ์ M.Sc.(Botany) ขาราชการบ านาญ 
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
5. ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการทาํวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ 

5.1 คาํอธิบายโดยย่อ 
การท าวจิยัวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ เกีย่วกบัสาขาวชิาชวีวทิยาส าหรบัครู โดยใหม้กีารด าเนินการดงันี้ 

การน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ ์การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์
ขอ้มลู การเรยีบเรยีงผลการวจิยั การรายงานความกา้วหน้าของวทิยานิพนธ ์ก่อนจะเขา้สอบวทิยานิพนธ์ นักศกึษาต้อง
ผ่านการเสนอผลงานวจิยัในรูปของโปสเตอร์ การเสนอผลงานวจิยัในรูปแบบบทความตพีมิพใ์นวารสารหรอืเผยแพร่ใน
การประชุมวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.2.1 มคีวามรูแ้ละทกัษะในสาขาวชิาชวีวทิยาทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัอิย่างกวา้งขวาง เป็นระบบ เป็น

สากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 
5.2.2 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ด้วย

กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ การประเมนิขอ้มลูสารสนเทศ แนวคดิและหลกัฐานต่างๆ และใชข้อ้สรุปทีไ่ดใ้นการแกไ้ข
ปญัหาต่างๆ 
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5.2.3 มกีารพฒันาดา้นการเขยีนผลงานวจิยัเพื่อเผยแพร่ได ้
5.2.4 มกีารพฒันาทศันคติที่ดต่ีอสาขาวชิาชวีวทิยา และแสดงออกถึงคุณธรรมและจรยิธรรมในการท าวจิยั

และปฏบิตังิาน 
5.2.5 มกีารน าปญัหาของชุมชนหรอืทอ้งถิน่มาสรา้งเป็นโจทยว์จิยั  
 

5.3 ช่วงเวลา 
แผน ก แบบ ก 2          ชุดวชิาที ่2 เป็นตน้ไป 
แผน ข                         ชุดวชิาที ่2 เป็นตน้ไป 
 

5.4 จาํนวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2         12 หน่วยกติ 
แผน ข                      4 หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 นักศึกษาได้รบัข้อมูลอาจารย์ที่มีคุณสมบตัิในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในวนัปฐมนิเทศก าหนดให้

นกัศกึษาแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระหลงัจากจบชุดวชิาที ่1 
5.5.2 อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ให้ค าปรกึษาแก่นักศึกษา  ในการเลือกหวัขอ้ และกระบวนการศกึษา

คน้ควา้และประเมนิผลและแนะน าการค้นควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่เชื่อถอืได้ รวมทัง้จดัตารางเวลาใหน้ักศกึษาเขา้
พบ และท าบนัทกึการใหค้ าปรกึษา 

5.5.3 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์หค้วามรูใ้นการเตรยีมอุปกรณ์ ขอ้ควรระวงั และความรบัผดิชอบต่อการ
ใชค้รุภณัฑว์จิยั ใหข้อ้มลูแหล่งทุนทีส่นบัสนุนการวจิยั จดัสิง่อ านวยความสะดวก และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

5.5.4 มอบหมายใหน้กัศกึษาสง่รายงานความกา้วหน้าวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระ อย่างสม ่าเสมอในช่วง
ปิดภาคการศกึษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ ต้องได้รบัการประเมนิผลเค้าโครง

วทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระในทุกภาคการศกึษา และนักศกึษาต้องรายงานความก้าวหน้าของวทิยานิพนธ์หรอื
การศกึษาอสิระแก่อาจารยท์ีป่รกึษาในระหว่างเดอืนตุลาคม  

5.6.2 การประเมนิผลการส าเรจ็การศกึษาส าหรบันกัศกึษาในแผน ก ใหน้ักศกึษา ส่งหลกัฐานการยอมรบัให้
ตพีมิพผ์ลงานวจิยัทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของวทิยานิพนธ ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการที่
มรีายงานการประชุม ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่
9 ขอ้ 54.2 หรอืระเบยีบที่จะปรบัปรุงใหม่ ส าหรบันักศกึษาแผน ข ก าหนดใหน้ักศกึษาสอบประมวลความรูก้่อนสอบ
ป้องกนัการศกึษาอสิระและตอ้งผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

 
 

หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมการดาํเนินการ 

1. มคีวามสามารถดา้นการวจิยั 1. จดัอบรมการใชค้รุภณัฑก์ารวจิยั 
2. จดัอบรมการใชแ้ละก าจดัสารเคม ี
3. แนะน า ให้นักศึกษาเข้าอบรมการวางแผนการ
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ด าเนินงานวจิยัซึง่จดัโดยคณะบณัฑติวทิยาลยั 
2. มคีวามสามารถดา้นการวเิคราะหผ์ลการทดลอง 1. แนะน าให้นักศึกษาเข้าอบรมการวิเคราะห์ผลการ

ทดลองดว้ยสถติซิึง่จดัโดยคณะบณัฑติวทิยาลยั 
2. มกีารอบรมการใชโ้ปรแกรมวเิคราะหผ์ลจากวทิยากร 

 
3. มคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 1. ใหน้กัศกึษาน าเสนอสมัมนาจากบทความต้นฉบบัทีใ่ช้

ภาษาองักฤษ 
2. ให้นักศึกษาจัดท าบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์และ

การศกึษาอสิระเป็นภาษาองักฤษ 
4. มคีวามสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จาก
ฐานขอ้มลูต่างๆ การจดัการเรยีนแบบ e-learning 

5. มคีุณธรรม จรยิธรรม 1. สอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรมภายในรายวชิาของ
สาขาวชิาชวีวทิยา 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
2.1 คณุธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจดัการปญัหาในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพี และเป็นผูน้ าหรอืมสี่วน

รเิริม่ใหม้กีารทบทวนและวนิิจฉยัปญัหาทางจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพีไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
(2) มภีาวะผูน้ าในการส่งเสรมิใหม้กีารประพฤตตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ มข . 

ไดแ้ก่ การมวีนิยั ซื่อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมและสงัคม มี
จติสาธารณะ มคึวามรกัและภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ สถาบนั และประเทศชาต ิ

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

2.1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมนิพฤตกิรรมโดยเพื่อนนกัศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษา อาจารยผ์ูส้อน 
(2) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.2 ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) มคีวามรู้ความเขา้ใจอย่างลกึซึ้งในหลกัการและทฤษฎีส าคญัในสาขาวชิาชวีวทิยา และสามารถ
น ามาประยุกตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการหรอืการปฏบิตังิานในวชิาชพี 

(2) สามารถท าการวจิยัหรอืปฏบิตัิงานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชีพได้อย่างลกึซึ้ง โดยการพฒันา
ความรูใ้หม่ๆ หรอืการประยุกตว์ธิปีฏบิตังิานใหม่ๆ ได ้

(3) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัที่มผีลกระทบต่อการพฒันา
ความรูใ้หม่ในการปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีในปจัจุบนัและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏบิตัิ กฏระเบียบ ขอ้บงัคบัในสาขาวชิาชวีวทิยา ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
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(5) มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในสาขาวชิา
ชวีวทิยา 

2.2.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลกัสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจดักิจกรรม    

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

2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท า

แบบฝึกหดั การท ารายงาน การน าเสนอรายงานในการประชุมวชิาการ 
(2) การประเมนิลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถสงัเคราะหแ์ละประเมนิผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการในสาขาวชิา และพฒันาความรู้
หรอืแนวความคดิใหม่ ๆ โดยบรูณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 

(2) สามารถด าเนินโครงการศกึษาทีส่ าคญัหรอืโครงการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง และหาขอ้สรุปที่
สมบรูณ์เพื่อขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางปฏบิตัใินสาขาวชิาไดอ้ย่างมนียัส าคญั 

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

2.3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา 
(2) ประเมนิผลงานจากการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การท าโครงงาน การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์

2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มภีาวะผูน้ า รบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในการจดัการขอ้โต้แย้ง
หรอืปญัหาทางวชิาการไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพการท างานของกลุ่ม 

(2) มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองใหม้ีประสทิธภิาพในการ
ท างานระดบัสงูได ้

(3) สามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ าและผูต้ามได้ 
2.4.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

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

รายวชิาต่างๆ 
2.4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากรายวชิาต่าง ๆ ทีม่กีารสง่เสรมิใหท้ างานกลุ่ม 
(2) ประเมนิผลการเรยีนรายวชิาสมัมนา การท าวจิยั วทิยานิพนธ์ 
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(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 
2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มคีวามสามารถในการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืคณิตศาสตรห์รอืกระบวนการวจิยัในการ

คดิวเิคราะหห์รอืแกป้ญัหาการปฏบิตังิานหรอืปญัหาทางวชิาการทีส่ลบัซบัซอ้นได ้
(2) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเอง และการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในรปูแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเรยีนรูข้องตนเอง 
(3) มคีวามสามารถสือ่สารทัง้การพดูและการเขยีน อย่างมปีระสทิธภิาพ และรูจ้กัเลอืกรูปแบบของการ

น าเสนอทีเ่หมาะสมส าหรบัเรื่องและผูฟ้งัทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
2.5.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิวทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 
(2) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบ e-learning 
(3) การเรยีนรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลติผลงานวจิยัรปูแบบต่าง ๆ 
(4) จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการฝึกทกัษะการสือ่สาร การพดู การฟงั การเขยีน 

2.5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้าการเรยีนรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิวทิยานิพนธ ์
(2) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลติผลงานการวจิยัเพื่อน าเสนอรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร ์บทความ 

สือ่ต่าง ๆ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

[ภาคผนวกที ่1] 
 

หมวดท่ี 5.  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน 

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

 อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาโดย 
2.1 เทยีบเคยีงผลการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนในรายวชิา ซึง่อาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชัน้ปี ต่างคณะ แลว้แต่กรณี

เพื่อน ามาใชใ้นการปรบัปรุงรายวชิา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวชิาทุกปีการศกึษา โดยอาจพจิารณาร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาอื่นทีม่เีนื้อหาใกลเ้คยีง

กนั เพื่อไม่ใหเ้กดิความซ ้าซอ้น หรอืใหเ้กดิความสมัพนัธแ์ละต่อเนื่อง แลว้แต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทยีบเคยีง
กบัรายวชิาของสถาบนัอื่น หรอืเทยีบเคยีงกบัต าราหรอืบทความทางวชิาการหรอืผลการวจิยั เพื่อใหเ้กดิการพฒันา
เน้ือหาใหท้นัสมยัและมมีาตรฐานทางวชิาการ 

2.3 ทบทวนและวเิคราะหจ์ากผลงานการท าวทิยานิพนธข์องนกัศกึษา 
3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

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

 
 

หมวดท่ี 6.  การพฒันาคณาจารย ์

1. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม ่
1.1 การใหเ้ขา้รบัการอบรมตามหลกัสตูร “การพฒันาอาจารยใ์หม่” ของมหาวทิยาลยั ซึง่เป็นหลกัเกณฑใ์หอ้าจารย์

ใหม่ทุกคนต้องเขา้รบัการอบรม ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัสูตรและการบรหิารวชิาการของมหาวิทยาลยั 
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวทิยาลยัและจรรยาบรรณครู และให้มทีกัษะเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม และการสอนโดยใชส้ือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหม้อีาจารยพ์ีเ่ลีย้งท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าและเป็นทีป่รกึษาในดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
1.3 การชีแ้จงและแนะน าหลกัสตูร รายวชิาในหลกัสตูร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารยใ์หม่ศกึษาค้นคว้า จดัท าเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการสอน ในหวัขอ้หนึ่งหรอืหลาย

หวัข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธาน
หลกัสตูร 

1.5 การก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสตูร 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะให้แก่อาจารย ์
2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 

2.1.1 ก าหนดใหอ้าจารยต์อ้งเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการ
ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั ซึ่งมหาวิทยาลยัมีการเปิด
หลกัสตูรอบรมเพื่อพฒันาอาจารยใ์นหวัขอ้ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การผลติผลงานทาง
วชิาการ เป็นประจ าทุกปี 

2.1.2 การจดัใหม้กีารสอนแบบเป็นทมี ซึง่จะส่งเสรมิโอกาสใหอ้าจารยไ์ดม้ปีระสบการณ์การสอนร่วมกบัคน
อื่นรวมถงึการมโีอกาสไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูป้ระสานงาน และผูร้่วมทมีการสอน 

2.1.3 การส่งเสรมิหรอืสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ด้านการจดัการเรยีนการสอน
ระหว่างอาจารยใ์นหลกัสตูร หรอืท าวจิยัการเรยีนการสอนทีส่ามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวชิาการทีม่กีารจดัการ
เรยีนการสอนในสาขาวชิาเดยีวกนัของหลาย ๆ สถาบนั 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชพีดา้นอื่นๆ  
2.2.1 การสง่เสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีทีจ่ดัทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2.2.2 การสง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ลติผลงานทางวชิาการในรปูแบบต่าง ๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุม

วชิาการในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี อย่างน้อยใหม้ผีลงานการเขยีนหรอืการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
 

หมวดท่ี 7.  การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

 การจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ซึ่ง
ตอ้งท าหน้าทีด่งันี้  

1.1 พฒันาและปรบัปรุงเนื้อหาหลกัสตูรและรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ 
1.2 จดัหาและก าหนดอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาในหลกัสตูร ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและคุณสมบตัติรงตามรายวชิา

ทีส่อน 
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1.3 จดัตารางการเรยีนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏบิตั ิตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร 
1.4 ควบคุม ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ใหม้คีุณภาพและเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรและรายวชิา 
1.5 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่

นกัศกึษาสนใจ และก ากบัตดิตามใหก้ารท าวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 ส่งเสรมิและจดัให้มีการพฒันาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวธิีการต่าง ๆเช่น การจดัประชุมวิชาการ  การ

สง่เสรมิการผลติผลงานทางวชิาการ 
1.7 สง่เสรมิและจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพบณัฑติตามเป้าหมายคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูร 
1.8 ติดตามผลหลกัสูตร โดยศกึษาจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เช่น ผู้ใช้บณัฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศกึษา

ปจัจุบนั 
2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จดัท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรจาก

คณะวทิยาศาสตร ์โดยมกีารจดัแบ่งค่าใชจ้่ายดงันี้ ค่าวสัดุต าราและสื่อการเรยีนการสอน ค่าครุภณัฑ ์ค่าใชจ้่ายในการ
พฒันาอาจารย ์ค่าใชจ้่ายในการพฒันานกัศกึษา ฯลฯ 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
2.2.1 ทรพัยากรการเรยีนการสอนในส านักวทิยบรกิาร ซึ่งมเีนื้อหาเฉพาะและทีเ่กี่ยวขอ้งทางดา้นสาขาวชิา

ชวีวทิยาดงันี้ 
(1) หนงัสอื  

ภาษาไทย  จ านวน   399 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จ านวน   576 รายการ 

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

(3) ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์(e-books, e-journals, etc.) ประกอบดว้ย  
(3.1) ฐานขอ้มลู e-books ไดแ้ก ่

1. e-book ภาษาไทย สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี จ านวน 96 รายการ 
2. Knovel online ภาษาต่างประเทศ   จ านวน 700 รายการ 
3. Netlibrary e-books    จ านวน 8561 รายการ 
4. Springer link e-books    จ านวน 1325 รายการ 

(3.2) ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text Database) คอืฐานขอ้มูลทีใ่หร้ายละเอยีดเอกสารฉบบั
เตม็วารสาร ไดแ้ก่ 

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

(3.3) ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ ์(e-thesis) คอืฐานขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมวทิยานิพนธ ์การคน้ควา้อสิระของ
มหาวทิยาลยัภายในประเทศไทย และมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

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

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

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

 2.2.2 ทรพัยากรการเรยีนการสอนในหอ้งสมุดคณะ 
  - 
 2.2.3 ทรพัยากรการเรยีนการสอนในภาควชิา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

 (1) สถานท่ี 
(1.1) สถานท่ีท่ีมีอยู่แล้ว 

อาคารวทิยาศาสตร ์03 (วท. 03) และอาคารวทิยาศาสตร ์08 (วท. 08) ซึง่ วท. 03 ใช ้  เป็น
ส านกังานภาควชิาชวีวทิยา ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ดงันี้ 

(1.1.1)  หอ้งท างานของหวัหน้าภาควชิา คณาจารย ์และหอ้งประชุม-สมัมนา 
หอ้งหวัหน้าภาควชิาฯ 1 หอ้ง 
หอ้งสารบรรณภาควชิาฯ 1 หอ้ง 
หอ้งพกัอาจารย ์ 18 หอ้ง 
หอ้งประชมุ-สมัมนา ความจุ 50 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง 
หอ้งประชมุ-สมัมนา ความจุ 60 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง 

(1.1.2)  หอ้งเรยีนบรรยาย 
หอ้งเรยีนความจ ุ 20 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง 
หอ้งเรยีนความจ ุ 40 ทีน่ัง่ 2 หอ้ง 
หอ้งเรยีนความจ ุ 50 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง 
หอ้งเรยีนความจ ุ 70 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง 
หอ้งเรยีนความจ ุ 450 ทีน่ัง่  1 หอ้ง 

(1.1.3)  หอ้งเรยีนปฏบิตักิาร 
หอ้งเรยีนปฏบิตักิารความจ ุ50 ทีน่ัง่ 2 หอ้ง 
หอ้งเรยีนปฏบิตักิารความจ ุ60 ทีน่ัง่ 4 หอ้ง 
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หอ้งเรยีนปฏบิตักิารความจ ุ120 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง 
(1.1.4)  หอ้งปฏบิตักิารกลาง หอ้งวจิยัเฉพาะทาง 

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

(1.1.5)  หอ้งเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หอ้งไมโครคอมพวิเตอร ์ 1 หอ้ง 

(1.1.6)  หอ้งพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งอ่านหนงัสอื 
หอ้งพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์ 3 หอ้ง 
หอ้งอ่านหนงัสอื 1 หอ้ง 

(1.1.7)  หอ้งพกันกัศกึษา 
หอ้งพกันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 1 หอ้ง 
หอ้งพกันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 1 หอ้ง 

(1.2.)  สถานท่ีท่ีต้องการเพ่ิมเติม 
หอ้งปฏบิตักิารวจิยัขัน้สงู 2 หอ้ง 
หอ้งพกันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 2 หอ้ง 

(2) อปุกรณ์การสอน 
(2.1)  อปุกรณ์การสอนท่ีมีอยูแ่ล้ว 

       (2.1.1)   เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานทัว่ไป 
  เครื่องชัง่สารเคม ี4 ต าแหน่ง 
  เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย 
  เครื่องตรวจวดัและหาปรมิาณสารโดยการเทยีบส ี 
                   (UV visible spectrophotometer) 
  เครื่องฟลอูอโรมเิตอร ์(Fluorometer) 
  เครื่องป ัน่เหวีย่งสารดว้ยความเรว็รอบสงู 
  เครื่องกลัน่น ้า 
  เครื่องกรองน ้าระบบรเีวอรส์ ออสโมซสิ (Reverse osmosis) 
  เครื่องกรองออิอนออกจากน ้า (Deionized water) 
  เครื่องอดัขยายภาพขาวด า 
                   ตูบ้ม่แหง้ (Hot air oven) 
                   ตูแ้ช่แขง็แบบตัง้ มอีุณหภมูติ ่า -70 องศาเซลเซยีส 
  ตูด้ดูควนัพษิ  
                   ตูบ้ม่แบบเขย่า (Shaker incubator)  
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                   หมอ้น่ึงฆา่เชือ้ (autoclave) 
 

(2.1.2)  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกบ็ตวัอย่างของสิง่มชีวีติ 
  ชุดวเิคราะหล์ะอองเรณู 
  ชุดวเิคราะหส์ตัวห์น้าดนิ 
  ชุดวเิคราะหค์ุณภาพน ้า 
 

(2.1.3)  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งเซลลแ์ละสิง่มชีวีติ 
  ตูเ้ลีย้งแพลงกต์อน 
  ชุดเพาะเลีย้งสาหร่าย 
  ชุดเตรยีมอาหารเลีย้งเซลลส์ตัว ์
  ตูบ้่มเซลลด์ว้ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
  Bioharzard cabinet 

(2.1.4)  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเตรยีมเซลลแ์ละเน้ือเยื่อและกลอ้งจลุทรรศน์ชนิดทีม่ี
ก าลงัขยายวตัถุสงู 

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

(2.1.5)  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานสรรีวทิยา 
เครื่องวดัความดนัออสโมซสิ 

  เครื่องวดัและบนัทกึดา้นสรรีวทิยาของสตัว ์
  เครื่องวดัอตัราการสงัเคราะหด์ว้ยแสง 
  ชุดวดัคลอโรฟิลลฟ์ลอูอเรสเซนส ์
  เครื่องวดัศกัยข์องน ้าในตวัอย่างพชื 

(2.1.6)  เครื่องมอืในงานศกึษาโครโมโซม 
  ชุดศกึษาเซลลพ์นัธุศาสตร ์
  ชุดวเิคราะหค์ารโีอไทป์ 

(2.1.7)  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานชวีโมเลกุล 
  เครื่อง PCR 
  Hybridization oven 
  Sequencing gel apparatus 
  Gene gun (Biolistic pds -1000/He) 
  ชุดแยกโปรตนีในสองทศิทาง 
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  ชุดตรวจสอบโปรตนีดว้ยเทคนคิ Western blot 
  เครื่องแยกโปรตนีใหบ้รสิทุธิ ์AKTA 
  ชุดอุปกรณ์อเิลก็โทรโฟเรซสิ 
  ชุด Gel documentation system 

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

ตูแ้ชแ่ขง็แบบตัง้ มอีุณหภมูติ ่า -70 องศาเซลเซยีส 4 เครื่อง 
ชุดอุปกรณ์อเิลก็โทรโฟเรซสิ 
เครื่องอ่านปฏกิริยิาบนไมโครเพลท (Microplate reader) 
เครื่องวดัความจุปอด (Spirometer) 
ออสโมมเิตอร ์(Osmometer) 

 
2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอแนะให้ส านักวทิยบริการจดัซื้อหนังสอืและวารสารเกี่ยวกบั
สาขาวชิาชวีวทิยาประจ าทุกปี 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
2.4.1 ส านกัวทิยบรกิารมเีอกสาร ต ารา หนงัสอื วารสารทางดา้นชวีวทิยาอย่างเพยีงพอและจดัหาเพิม่เตมิทุก

ปี 
2.4.2 คณะวทิยาศาสตรจ์ดัสรรงบประมาณส าหรบัครุภณัฑท์ี่มเีทคโนโลยทีนัสมยั เพื่อใหบ้รกิารแก่นักศกึษา

และบุคลากรของคณะวทิยาศาสตรท์ัง้ในดา้นการเรยีนการสอนและการวจิยั  
 

3. การบริหารคณาจารย ์
3.1 การรบัอาจารยใ์หม ่

การคดัเลอืกและรบัอาจารยใ์หม่ เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารงานบุคคล  

3.2 การมีส่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารย์ทุกคนในหลกัสตูร มสี่วนร่วมในการก าหนดแผนการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นกัศกึษา การวดัและประเมนิผล ฯลฯ ดงันี้ 

3.2.1 จดัให้มรีะบบประเมนิผลโดยอาจารย ์และนักศกึษา และด าเนินการประเมนิผลในทุกรายวชิาทุกภาค
การศกึษา  

3.2.2 จดัสมัมนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนเมื่อสิน้สดุปีการศกึษาทุกปี 
3.2.3 ทมีบรหิารหลกัสตูรเสนอขอ้มูลการทบทวนหลกัสตูรต่อคณะกรรมการประจ าภาควชิาฯ เพื่อจดัท าร่าง

การปรบัปรุงหลกัสตูร 
3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 

หลกัสูตรมกีารเชญิอาจารย์พเิศษและผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น จากสถาบนัการศกึษาอื่น 
ภาคเอกชน หน่วยงานของรฐั ฯลฯ มาสอน เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาร่วมหรอืกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์หรอืการศกึษา
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อสิระของนักศกึษา เพื่อให้นักศกึษาได้มคีวามรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิที่แตกต่างหลากหลาย และได้รบัการ
ฝึกฝนทกัษะ จากผูม้ปีระสบการณ์ตรง ฯลฯ เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูท้างดา้นชวีวทิยาอย่างลกึซึง้  

 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกาํหนดคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

 การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบริหารงานบุคคล และส าหรบัหลักสูตรนี้ มีความจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนท าหน้าที่ เช่น พนักงาน
วทิยาศาสตร์ ครูประจ าห้องปฏิบตัิการ ฯลฯ ที่มคีุณสมบตัิเฉพาะคอืมีความรู้ความสามารถในงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม สามารถวเิคราะหเ์คมภีณัฑ์ในตวัอย่างผลติภณัฑอ์าหาร สารอนิทรยี ์สารอนินทรยี์เป็นต้น 
เพื่อหาองค์ประกอบหรอืคุณสมบตัิทางวทิยาศาสตร์ รวบรวมขอ้มูล และจดัท ารายงานผลการวเิคราะห์ การทดสอบ 
ช่วยสอนและใหค้ าแนะน าการปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรูเ้พื่อการปฏิบติังาน 
การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนของหลกัสตูรนี้ด าเนินการโดย การใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การทศันะศกึษา 

ท าวจิยัร่วมกบัอาจารย ์การผลติผลงานทางวชิาการ เช่น ท าหนงัสอืคู่มอืหอ้งปฏบิตักิาร คู่มอืการปฏบิตังิาน ฯลฯ 
5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให้คาํปรกึษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นักศกึษาทุกคน เพื่อท าหน้าที่

ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการเรยีนโดยอาจารยห์นึ่งคนต่อนักศกึษา 5 คน และอาจารยต์้องก าหนดชัว่โมงใหค้ าปรกึษา
แก่นักศกึษา อย่างน้อยสปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมงท าการ และการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ 
ตามเกณฑม์าตรฐานและระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

5.2 การอทุธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษส าหรับ

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

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

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

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  และเกณฑ์การประเมินประจ าปี และเป็นไปตามระบบการ
ประเมนิผลการจดัการหลกัสูตรและการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึ่งด าเนินการทุกสิน้ปีการศกึษา ผ่าน
ระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 27 ตวัชีว้ดั และเป็นไปตาม
ระเบยีบ/ประกาศทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ (ภาคผนวกที ่8) 

 
 

หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมนิกลยุทธก์ารสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา /สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 
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ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ หรอืเพื่อนร่วมงาน 
1.1.2 การแลกเปลีย่นโดยสนทนากบันักศกึษา เพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรยีนการสอนในช่วงของการเรยีน

แต่ละรายวชิา 
1.1.3 การประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา เปรยีบเทยีบพฒันาการหรอืความเปลีย่นแปลง

ทีเ่กดิขึน้จากการใชก้ลยุทธก์ารสอนทีแ่ตกต่างกนั 
1.1.4 การท าวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อประเมนิภาพรวมของการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาหรอืกลุ่ม

รายวชิา 
1.2 การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.2.1 การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศกึษา ตามระบบของ
มหาวทิยาลยั 

1.2.2 การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยหวัหน้าภาควชิา หรอืประธานหลกัสตูร หรอืเพื่อนร่วมงาน ตาม
ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของอาจารย/์พนกังานสายผูส้อน 

 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

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

2.2 การประเมนิหลกัสูตรโดยศษิย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ ไดร้บัจากการศกึษาใน
หลกัสตูรไปใชใ้นการท างาน 

2.3 การประเมนิผลโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อส ารวจความพงึพอใจและความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ณัฑติ
เกีย่วกบัคุณภาพของบณัฑติทีจ่บจากหลกัสตูรนี้ 
3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

การประเมนิผลการจดัการหลกัสตูร เป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานของหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน  และเกณฑ์การประเมนิประจ าปี และเป็นไปตามระบบการ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 
http://pe.kku.ac.th ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 27 ตวัชีว้ดั และเป็นไปตามระเบยีบ/ประกาศที่
จะปรบัปรุงใหม่(ตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรนี้ หมวดที ่7 ขอ้ 7)  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรอืเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาที่ตน
รบัผดิชอบ 

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรน าผลประเมนิตามระบบการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ซึง่ด าเนินการทุก
สิน้ปีการศกึษามาทบทวนและวเิคราะห ์พรอ้มน าเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขในจุดทีม่ขีอ้บกพร่อง ส าหรบัปีการศกึษา
ถดัไป 

4.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร น าผลการประเมนิภาพรวมของหลกัสตูรโดยนกัศกึษาปจัจุบนัและอาจารย ์โดย
ศษิยเ์ก่า และโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อทบทวนและพจิารณาในการน าไปแกไ้ขปรบัปรุงหลกัสตูร ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
ในระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 
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ภาคผนวก 

1. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) 
2. ประวตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
3. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสตูร 
4. ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 
5. ประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่22/2550) เรื่อง การเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของ

รายวชิาระดบับณัฑติศกึษา จากการศกึษาในระบบ 
6. ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 
7. ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่946/2550) เรื่องแนวปฏบิตัใินการขออุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธห์รอื

การศกึษาอสิระ 
8. องค์ประกอบและตวัชี้วดัคุณภาพของการจดัการหลกัสูตร มหาวทิยาลยัขอนแก่น ตามระบบการประเมนิผลการ

จดัการหลกัสตูร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
9. รายงานผลการประเมนิหลกัสตูรหรอืรายงานผลการศกึษาความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
10. ตารางเปรยีบเทยีบขอ้แตกต่างระหว่างหลกัสตูรเดมิกบัหลกัสตูรปรบัปรุง 
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ภาคผนวก 1 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

สาํหรบัหลกัสูตรระดบัปริญญาโท สาขาชีววิทยาสาํหรบัคร ู 
  ความรบัผิดชอบหลกั 

 

รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะ

ทางปัญญา 

4. ทกัษะ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห ์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

1. หมวดวิชาบงัคบั (Required Courses)                            
แผน ก แบบ ก (2)  6 หน่วยกิต                

331 700 ชวีวทิยาฐานชมุชน                

331 891 สมัมนาทางชวีวทิยาส าหรบัคร ู                

331 893 ระเบยีบวธิวีจิยัทางชวีวทิยาส าหรบัคร ู                

แผน ข 21 หน่วยกิต                

331 700 ชวีวทิยาฐานชมุชน                

331 701 ทกัษะปฏบิตัทิางชวีวทิยา                

331 702 ชวีวทิยาเชงิอนุกรมวธิาน                

331 703 ชวีวทิยาเชงิบรูณาการ                

331 704 นิเวศวทิยาส าหรบัคร ู                

331 750 พนัธุศาสตรส์ าหรบัคร ู                

331 891 สมัมนาทางชวีวทิยาส าหรบัคร ู                

331 893 ระเบยีบวธิวีจิยัทางชวีวทิยาส าหรบัคร ู                
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รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะ

ทางปัญญา 

4. ทกัษะ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห ์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)               
แผน ก แบบ ก (2)  18 หน่วยกิต                

311 701  ชวีวทิยาระดบัเซลลข์ ัน้สงู                

311 715  การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อและเซลลข์องพชื                

311 720  ระเบยีบวธิแีผนใหม่ในอนุกรมวธิานพชื                 

311 770  พษิวทิยาทางน ้า                 

311 779  ชวีวทิยาน ้าจดื                

331 701 ทกัษะปฏบิตัทิางชวีวทิยา                

331 702 ชวีวทิยาเชงิอนุกรมวธิาน                

331 703 ชวีวทิยาเชงิบรูณาการ                

331 704 นิเวศวทิยาส าหรบัคร ู                

331 711 ชวีวทิยาของพชื                

331 770 ชวีวทิยาของสตัว ์                

331 771 สรรีวทิยาของสตัวส์ าหรบัครู                

331 772 สตัววทิยาประยุกต ์                

331 773 ทกัษะปฏบิตัทิางสตัววทิยา                

แผน ข  11 หน่วยกิต                

311 701  ชวีวทิยาระดบัเซลลข์ ัน้สงู                

311 715  การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อและเซลลข์องพชื                

311 720  ระเบยีบวธิแีผนใหม่ในอนุกรมวธิานพชื                 

311 770  พษิวทิยาทางน ้า                 

311 779  ชวีวทิยาน ้าจดื                
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รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะ

ทางปัญญา 

4. ทกัษะ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห ์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
331 706 เทคโนโลยชีวีภาพในทอ้งถิน่                

331 711 ชวีวทิยาของพชื                

331 750 พนัธุศาสตรส์ าหรบัคร ู                

331 770 ชวีวทิยาของสตัว ์                

331 771 สรรีวทิยาของสตัวส์ าหรบัครู                

331 772 สตัววทิยาประยุกต ์                

331 773 ทกัษะปฏบิตัทิางสตัววทิยา                

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์และการศึกษาอิสระ                                                 

แผน ก แบบ ก (2)           12 หน่วยกิต                

331 899  วทิยานิพนธ ์                

แผน ข                          4 หน่วยกิต                

311 897  การศกึษาอสิระ                

หมายเหต ุ รายละเอยีดขอ้ 1.1-5.3 อยู่ทีห่น้า 37-38 
  



มคอ. 2 

Page | 37  
 

ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดงัน้ี 

1.  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
    1.1 สามารถจดัการปญัหาในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพี และเป็นผูน้ าหรอืมสี่วนรเิริม่ใหม้กีารทบทวนและวนิิจฉัยปญัหาทางจรรยาบรรณวชิาการได้

อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
    1.2 มภีาวะผูน้ าในการส่งเสรมิใหม้กีารประพฤตตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ มข. ไดแ้ก่ การมวีนิัย ซื่อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เขา้ใจใน

ความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมและสงัคม มจีติสาธารณะ มคีวามรกัและภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ สถาบนั และประเทศชาติ 
 

2.  ด้านความรู ้
    2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในหลกัการและทฤษฎสี าคญัในสาขาวชิาชวีวิทยา และสามารถน ามาประยุกต์ในการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการหรอืการปฏบิตังิานใน

วชิาชพี 
    2.2 สามารถท าการวจิยัหรอืปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีไดอ้ย่างลกึซึง้ โดยการพฒันาความรูใ้หม่ๆ หรอืการประยุกตว์ธิปีฏบิตังิานใหม่ ๆได ้
    2.3 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาความรูใ้หม่ในการปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรือวชิาชพีในปจัจุบนั

และการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
    2.4 ตระหนกัในธรรมเนียมปฏบิตั ิกฏระเบยีบ ขอ้บงัคบัในสาขาวชิาชวีวทิยา ที่เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
    2.5  มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในสาขาวชิาชวีวทิยา 
 

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถสงัเคราะหแ์ละประเมนิผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการในสาขาวิชา และพฒันาความรูห้รอืแนวความคดิใหม่ ๆ โดยบูรณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่าง

สรา้งสรรค ์
    3.2 สามารถด าเนินโครงการศกึษาทีส่ าคญัหรอืโครงการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง และหาขอ้สรุปทีส่มบูรณ์เพื่อขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางปฏิบตัใินสาขาวชิาได้

อย่างมนียัส าคญั 
 

4.  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
    4.1 มภีาวะผูน้ า รบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในการจดัการขอ้โต้แยง้หรอืปญัหาทางวชิาการไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 

เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพการท างานของกลุ่ม 
    4.2  มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างานระดบัสงูได้ 
    4.3  สามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ าและผูต้ามได้ 
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5.  ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 มคีวามสามารถในการใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หรอืคณิตศาสตร์ หรอืกระบวนการวจิยั ในการคดิวเิคราะห์ หรอืแกป้ญัหาการปฏบิตัิงาน หรอืปญัหาทาง
วชิาการทีส่ลบัซบัซอ้นได ้

    5.2 มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการสือ่สาร การแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง และการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ในการเรยีนรูข้องตนเองได ้

    5.3  มคีวามสามารถสื่อสารทัง้การพูดและการเขยีน อย่างมปีระสทิธภิาพ และรูจ้กัเลอืกรูปแบบของการน าเสนอทีเ่หมาะสมส าหรบัเรื่องและผูฟ้งัทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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ภาคผนวก 2 

ประวติัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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ประวติัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
 
1.  นางสาวชุติมา หาญจวณิช 

1.1  ตาํแหน่งทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย ์ 

1.2  ประวติัการศึกษา 
ระดบั ช่ือปริญญา 

(สาขาวิชา) 
ช่ือสถาบนั ปีท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี วท.บ.(สตัววทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2515 
ปรญิญาโท วท.ม.(สตัววทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2518 
ปรญิญาเอก Ph.D. (Zoology) National University of Ireland 

(University College Cork) 
พ.ศ. 2534 

1.3  ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1  ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

ชุตมิา หาญจวณชิ. 2524. เอกสารประกอบการสอน วชิา 311 467 พฤตกิรรมของสตัว ์ (Animal Behavior). 
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  141 หน้า. 

ชุตมิา หาญจวณิช.  2540.  มญิชวทิยา (Histology).  ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  
244 หน้า. 

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

Hanjavanit, C., Punchai, K., Kitancharoen, N. and Hatai, K. 2008. Histopathology of nile tilapia 

Oreochromis niloticus eggs with fungal infection. Aquaculture Science 56(3): 463-464.  

Borisutpeth, P., Kanbuta, P. Hanjavanit, C., Chukanhom, K., Funaki, D. and Hatai, K. 2009. Effects of Thai 

herbs on the control of fungal infection in tilapia eggs and the toxicity to the eggs. Aquaculture 

Science 57(3): 475-482.  

Borisutpeth, P., Kanbuta, P., Hanjavanit, C., Horiuchi, E., Wada, S. and Hatai, K. 2010. The in vitro 

antifungal effects of chlorine dioxide on water molds. Aquaculture Science 58(2): 219-224.  
Getwongsa, P. , Hanjavanit, C. and Sangpradub N. 2010.  Impacts of agricultural land use on stream 

benthic macroinvertebrates in tributaries of the Mekong River, northeast Thailand. AES Bioflux 2(2): 
97-112. 

Hanjavanit, C., Punchai, K., Wada, S. and Kurata, K. 2010. Artificial infection by water molds following net-

shake treatment in the Platyfish (Xiphophorus maculates). Aquaculture Science 58(4): 533-537.  

Somnark, R., Hanjavanit, C. and Sangpradub, N. 2011.  Stomach contents of thr Grey featherback 

(Notopterus notopterus (Pallas, 1780)) and the Bagrid catfish (Mystus mysticetus (Roberts, 1992)) in 

Kaeng Lawa, Khon Kaen Province, northeastern Thailand. Laos Journal on Applied Science 2(1): 

491-498.  

Sriariyanuwath, A., Sangpradub, N. and Hanjavanit, C. 2011. Structure and function of benthic 

macroinvertebrates assemblage in Sam Mo stream, Kaeng Kho district, Chaiyaphom Province. Laos  
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 Journal on Applied Science 2(1): 499-503. 
 

1.3.3 บทความทางวิชาการ 
  - 
1.4  ประสบการณ์สอนระดบัอดุมศึกษา 36  ปี 
1.5  ภาระงานสอน 

ระดบัปริญญาตรี 
311 101  Biology I  
311 102  Biology Laboratory I 
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 
311 116  Biology for Agriculture Laboratory II 
311 386  Animal Behavior 
311 387  Animal Behavior Laboratory 
311 401  Developmental Biology 
311 402  Developmental Biology Laboratory 
311 482  Histology 
311 483  Histology Laboratory 

  311 491  Seminar 
  311 494  Research Project 

ระดบัปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาชวีวทิยา) 
311 770  Aquatic Toxicology 
311 779  Freshwater Biology 
311 891  Seminar in Biology 
311 894  Special Studies in Biology 
311 898  Thesis 
311 899  Thesis  

ระดบัปริญญาโท (หลกัสตูรนี้) 
 331 704  Ecology for Teachers 
 331 770  Animal Biology 
 331 891  Seminar in Biology for Teachers 
 331 893  Research Methodology in Biology for Teachers 
 331 897  Independent Study 
 331 899  Thesis 
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2.  นางสาวสมุนทิพย ์บุนนาค 
2.1  ตาํแหน่งทางวิชาการ  

รองศาสตราจารย ์ 
2.2  ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา 
(สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบนั ปีท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี วท.บ.(พฤกษศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2518 
ปรญิญาโท วท.ม.(พฤกษศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2525 
ปรญิญาเอก Ph.D. 

(Plant Transformation) 
Oregon State University  

 
พ.ศ. 2538 

2.3  ผลงานทางวิชาการ 
2.3.1  ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

สุมนทพิย ์บุนนาค. 2549. เอกสารค าสอนวชิา 311725 Plant gene transfer part Agrobacterium mediated 
transformation. 

สุมนทพิย ์บุนนาค. 2549. เอกสารประกอบการสอนวชิา 311 304 Cell and Molecular Biology เรื่อง Membrane 
and transport across membrane. 

สุมนทพิย ์บุนนาค. 2554. เอกสารประกอบการสอนวชิา 311306 Plant and animal cell and tissue culture เรื่อง 
plant improvement. 

สุมนทพิย ์บุนนาค. 2554. เอกสารประกอบการสอนวชิา 311310 Plant physiology part plant growth and 
development. 

สุมนทพิย ์บุนนาค. 2554. เอกสารประกอบการสอนวชิา 311710 Plant growth and development part plant 
hormone. 

สุมนทพิย ์บุนนาค. 2554. เอกสารประกอบการสอนวชิา311735 Mineral nutrition of plants part nitrogen 
metabolism. 
2.3.2  ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพ ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554) 

Theerakulpisut, P. Bunnag, S. and Kong-ngern, K.  2005.  Genetic diversity, salinity tolerance and 
physiological responses to NaCl of six rice (Oryza sativa L.) cultivar.  Asian Journal of Plant 
Science 4: 562-573. 

Kong-ngern, K., Daduang, S., Wongkham, C., Bunnag, S., Kosittrakun, M. and Theerakulpisut, P.  2005.  
Protein profile in response to salt stress in leaf sheaths of rice seedling.  Science Asia 31: 403-408. 

Maneewan, K., Bunnag, S., Theerakulpisut, P., Kosittrakun, M. and Suwannakul, A.  2005.  Transformation 
of rice (Oryza sativa L.) cv. Chinat1 using Chitinase gene.  Songklanakarin Journal of Science and 
Technology 27: 1151-1162. 

Bunnag, S., Theerakulpisut, P., Maneerattanarungroj, P., Tungpong, D., and Chunthapong, J. 2006. An 
effective protocol for clonal propagation of "Proh Phu" (Caulokaempferia thailandica). KKU Research 
Journal 11(2): 97-102. 

Maneerattanarungroj, P., Bunnag, S. and Monthathong, M.  2007.  In vitro conservation Cleisostoma 
areitinum, rare Thai orchid species by encapsulation dehydration method.  Asian Journal of Plant 
Science 6: 1235-1240. 
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Atichart, P., Bunnag, S. and Theerakulpisut, P. 2007. Agrobacterium mediated transformation of 
Dendrobium secumdum with antisense ACC oxidase.  Asian Journal of Plant Science 6(7): 1065-
1071. 

Bunnag, S. and Theerakulpisut, P. 2008. Cytogenetics of some orchid species in plant genetic 
conservation at Khok Phu Ta Ka, Um-Pur Phu Wiang, Khonkaen. KKU research Journal 12: 393-
401. 

Atichart, P. and Bunnag, S. 2008. Polyploid induction in Dendrobium secumdum (BL.) Lindl. by in vitro 
technique.  Thai Journal of Agricultural Science 40(1-2): 91-95. 

Pimda, W. and Bunnag, S. 2009. The effects of media on seed germination and sucrose concentrations on 
plantlet regeneration in Dendrobium heterocarpum Lindl. In: Proceeding on the 3rd Botanical 
Conference of Thailand, Mahidol University, Bangkok, 25-27 March, 2009. 

Bunnag, S., Pimda, W. and Pongpera, S. 2010. Utilization of Spirulina platensis for wastewater treatment 
in fermented rice noodle factory. ELBA Bioflux 2(2): 39-44. 

Pimda, W. and Bunnag, S. 2010. Protocorm wounding enhanced Agrobacterium-mediated transformation 
of Hygrochilus parishii (Veitch & Rchb.f.) Pfitz. AAB Bioflux 2(3): 205-212. 

Pimda, W. and Bunnag, S. 2010. Cryopreservation of Dendrobium heterocarpum Lindl. via encapsulation-
dehydration method. ELBA Bioflux 2(1): 7-14. 

Pimda, W. and Bunnag, S. 2010. Genetic transformation of Vanda lilacina Teijsm. & Binnend. with a 
chitinase gene. AAB Bioflux 2(1): 71-78. 

Bunnag, S. and Khonkayan, S. 2010. Long-term preservation of Dendrobium chrysotoxum Lindl. using 
encapsulation method. ELBA Bioflux 2(2): 45-50. 

Kulya J., Lontom W., Bunnag S., Theerakulpisut P., 2011 Cleome gynandra L. (C4 plant) shows higher 
tolerance of salt stress than its C3 close relative, C. viscosa L. AAB Bioflux 3(1):59-66. 

Bunnag S., Sipoh T., 2010 Genetics, anatomy and expression of antisense ACC oxidase gene in 
transgenic Dendrobium draconis Rchb.f. AAB Bioflux 2(3):259-264. 

Pilahome, W. and Bunnag, S. 2010.  Regeneration and Transformation of Vanda lilacina Teijsm. And Binn. 
Thai Journal of Botany 1(1):41-48. 

Khamrit, R., Jaisil, P.and Bunnag, S. 2011.  Agrobacterium mediated transformation of chitinase gene into 
sugarcane (Saccharum officinarum l.) cv. Phil 66-07. Thai Journal of Botany 3(1):31-44. 

 
2.3.3 บทความทางวิชาการ 

  - 
2.4  ประสบการณ์สอนระดบัอดุมศึกษา 29  ปี 
2.5  ภาระงานสอน 

ระดบัปริญญาตรี 
000 162  Life and Modern Technology 
123 761  Biotechnology and Molecular Biology in Horticulture 
311 101  Biology I  
311 102  Biology Laboratory I 
311 104  Biology Laboratory II 

http://www.aab.bioflux.com.ro/docs/2011.3.59-66.pdf
http://www.aab.bioflux.com.ro/docs/2011.3.59-66.pdf
http://www.aab.bioflux.com.ro/docs/2010.2.259-264.pdf
http://www.aab.bioflux.com.ro/docs/2010.2.259-264.pdf
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311 105  Biological Science 
311 106  Biological Science Laboratory 
311 107  General Biology 
311 108  General Biology Laboratory 
311 112  Biology for Physical Science Laboratory I 
311 114  Biology for Agriculture Laboratory I 
311 116  Biology for Agriculture Laboratory II 
311 306  Plant and Animal Cell and Tissue Culture 
311 307  Plant and Animal Cell and Tissue Culture Laboratory 
311 310  Plant Physiology 
311 311  Plant Physiology Laboratory 

  311 491  Seminar 
  311 494  Research Project 

ระดบัปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาชวีวทิยา) 
311 710  Plant Growth and Development 
311 715  Plant Tissue and Cell Culture 
311 725  Gene Transfer Technology in Higher Plants 
311 735  Mineral Nutrients of Plants 
311 891  Seminar in Biology 
311 893  Research Methods inn Biology 
311 894  Special Studies in Biology 
311 898  Thesis 
311 899  Thesis  

ระดบัปริญญาโท (หลกัสตูรนี้) 
 311 715  Plant Tissue and Cell Culture 
 331 711  Plant Biology 
 331 893  Research Methodology in Biology for Teachers 

 331 899  Thesis  
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3.  นางกลัยา กองเงิน  
3.1  ตาํแหน่งทางวิชาการ   

อาจารย ์
3.2  ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา 
(สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบนั ปีท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี วท.บ.(ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2531 
ปรญิญาโท วท.ม.(ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2538 
ปรญิญาเอก ปร.ด.(ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2548 

3.3  ผลงานทางวิชาการ 
 3.3.1 ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

กลัยา กองเงนิ. 2554. บทปฏบิตักิารวชิา 311 311 Plant physiology laboratory เรื่อง Determination of protein 
content. 

กลัยา กองเงนิ. 2554. บทปฏบิตักิารวชิา 311 311 Plant physiology laboratory เรื่อง Determination of 
antioxidant enzyme activity. 

กลัยา กองเงนิ. 2554. บทปฏบิตักิารวชิา 311 305 Cell and Molecular Biology Laboratory เรื่อง : เจลอเิลก็โทร
โฟรซิสิของโปรตนี 

 3.3.2 ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพ ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554) 
Kong-ngern, K., Daduang, S., Wongkham, C., Bunnag, S., Kosittrakun, M. and Theerakulpisut, P. 2005. 

Protein profiles in response to salt stress in leaf sheaths of  rice seedlings. ScienceAsia 31(4): 403-
408.. 

 3.3.3 บทความทางวิชาการ 
- 

3.4  ประสบการณ์สอนระดบัอดุมศึกษา  13  ปี 
3.5  ภาระงานสอน 

ระดบัปริญญาตรี 
000 162  Life and Modern Technology 
000 172  Life and Environment 
300 105  Life and Life Cycle Laboratory 
311 101  Biology I 
311 102  Biology Laboratory I 
311 104  Biology II Laboratory 
 311 105   Biological Science 
 311 106  Biological Science Laboratory 
 311 107  General Biology 
 311 108  General Biology Laboratory 
 311 112  Biology For Physical Science Laboratory 
311 114  Biology for Agriculture I Laboratory 
311 116  Biology for Agriculture II Laboratory 
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311 305  Cell and Molecular Biology Laboratory 
311 310  Plant physiology 
311 311  Plant Physiology Laboratory 
311 401  Developmental Biology 
311 402  Developmental Biology Laboratory 

ระดบัปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาชวีวทิยา) 
311 701  Advanced Cell Biology 
311 710   Plant Growth And Development 
311 729  Basic Techniques in Plant Molecular Biology 
311 894  Special Studies in Biology 
311 898  Thesis 
311 899  Thesis  

ระดบัปริญญาโท (หลกัสตูรนี้) 
331 711  Plant Biology  
331 891  Seminar in Biology for Teachers 
331 897  Independent Study 

 331 899  Thesis 
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4.  นางสาวมณฑิรา มณฑาทอง 
4.1  ตาํแหน่งทางวิชาการ  

อาจารย ์
4.2  ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา 
(สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบนั ปีท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี       วท. บ (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2538 
ปรญิญาเอก        Ph.D. (Genetics) University of Manchester พ.ศ. 2543 

4.3  ผลงานทางวิชาการ 
 4.3.1  ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน 

มณฑริา มณฑาทอง. 2550. เอกสารประกอบการสอนวชิา 311 101 Biology I เรื่อง Cell Cycle and Genetics. 
มณฑริา มณฑาทอง. 2553. เอกสารประกอบการสอนวชิา 311 244 Elementary Genetics เรื่อง Patterns of 

Inheritance. 
 4.3.2  ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพ ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554) 
สปุฐมา พนัโนฤทธิ,์ ดวงกมล แมน้ศริ ิและ มณฑริา มณฑาทอง. 2552. การคดัเลอืก EST-SSRs ในการใชเ้ป็น

เครื่องหมายพนัธุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะทนเคม็ของขา้ว. วารสารวิจยั มข. (ฉบบับณัฑติศกึษา) 9 (2): 
22-29. 

มณฑริา มณฑาทอง, ธเนศ จนัทรเ์ทศ และ นดัดา เกยีรตโิศภษิฐ ์2553. เครื่องหมายอารเ์อพดีทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความไว
ต่อไวรสั BmNPV ในหนอนไหม (Bombyx mori L.). วารสารวิจยั มข. 14 (11): 1053-1060. 

Maneerattanarungroj, P., Bunnag, S. and Monthathong, M.  2007.  In vitro conservation Cleisostoma 
areitinum, rare Thai orchid species by encapsulation dehydration method.  Asian Journal of Plant 
Science 6: 1235-1240. 
4.3.3 บทความทางวิชาการ 

  - 
4.4  ประสบการณ์สอนระดบัอดุมศึกษา  16 ปี 
 
4.5  ภาระงานสอน 

ระดบัปริญญาตรี 
300 104  Life and Life Cycle I 
300 105  Life and Life Cycle Laboratory I 
311 101   Biology 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 
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311 116  Biology for Agriculture II Laboratory 
311 243  Priciples of Genetics 
311 244  Elementary of Genetics 
311 245  Elementary of Genetics Laboratory 
311 304   Cell and Molecular Biology 
311 305  Cell and Molecular Biology Laboratory  
311 381  Vertebrates Laboratory 
311 404  Molecular Biology 
311 491  Seminar 
311 494  Research Project 

ระดบัปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาชวีวทิยา) 
311 701  Advanced Cell Biology 
311 702   Bioinformatics and Information Technology 
311 757  Genetic Analysis 
311 891  Seminar in Biology 
311 894  Special Studies in Biology 
311 898  Thesis 
311 899  Thesis 

ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
331 770  Animal Biology 
331 891  Seminar in Biology for Teachers 

 331 899  Thesis 
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5.  นางสาวศจีุภรณ์ อธิบาย 
5.1  ตาํแหน่งทางวิชาการ  

พนักงานสายผูส้อน 
5.2  ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา 
(สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบนั ปีท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี วท.บ.(ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2540 
ปรญิญาเอก วท.ม. (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2545 
ปรญิญาเอก ปร.ด.(ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2551 

5.3  ผลงานทางวิชาการ 
 5.3.1  ตาํรา หนังสือ หรอื เอกสารประกอบการสอน 

- 
 5.3.2  ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพ ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554) 
ศุจภิรณ์ อธบิาย, ละออศร ีเสนาะเมอืง และ Hendrick Segers. 2548. ความหลากชนิดของโรตเิฟอรว์งศ ์

Brachionidae ในประเทศไทย. วารสารวิจยั มข. (ฉบบับณัฑิตศึกษา) 5(2): 1-10. 
ศุจภิรณ์ อธบิาย และละออศร ีเสนาะเมอืง. 2551. โรตเิฟอรว์งศ ์Brachionidae ในประเทศไทยกบัปจัจยัสิง่แวดลอ้ม. 

จดหมายข่าวศนูยวิ์จยัอนุกรมวิธานประยุกต ์5(2): 10-11. 
Sanoamuang, L. and Athibai, S. 2002. A new species of Neodiaptomus (Copepoda, Diaptomidae) from 

temporary waters in northeast Thailand. Hydrobiologia 489: 71-82. 
Athibai, S. and Sanoamuang, L. 2008. Effect of temperature on fecundity, life span and morphology of 

long- and short-spined clones of Brachionus caudatus f. apsteini (Rotifera). International Review of 
Hydrobiology 93(6): 690-699. 

 5.3.3  บทความทางวิชาการ 
- 

5.4  ประสบการณ์สอนระดบัอดุมศึกษา  3  ปี 
5.5  ภาระงานสอน 

ระดบัปริญญาตรี 
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 
311 114  Biology for Agriculture I Laboratory 
311 116  Biology for Agriculture II Laboratory  
311 201  Field Biology 
311 202  Field Biology Laboratory 
311 270  Invetebrates 
311 271  Invetebrates Laboratory 
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311 308  Biodiversity and Conservation 
311 491  Seminar 
311 494  Research Project 

ระดบัปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาชวีวทิยา) 
311 779  Freshwater Biology 
311 781   Freshwater Zooplankton 

ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
331 899  Thesis 
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ภาคผนวก 3 
คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาสาํหรบัคร ูคณะวิทยาศาสตร ์
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ภาคผนวก 4 
ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ว่าด้วย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ว่าด้วย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 

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

เพือ่ใหก้ารศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานวชิาการ มคีุณภาพสงู มปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบั
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา พ .ศ. 2548   และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และโดยมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแก่น ในคราวประชุมครัง้ที ่    5/2548  เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม พ.ศ. 
2548    สภามหาวทิยาลยัจงึวางระเบยีบไวด้งัต่อไปนี้ 

 
หมวดท่ี  1 
บททัว่ไป 

 
ข้อ 1 ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548” 
ข้อ 2 ระเบยีบนี้ใหใ้ชส้ าหรบัหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแก่นทุกหลกัสตูรตัง้แต่ปีการศกึษา 2548 เป็นตน้ไป 
ข้อ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2544บรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่ หรอื

ประกาศอื่นใดของมหาวทิยาลยัหรอืคณะทีข่ดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบยีบนี้ 
 “มหาวทิยาลยั”   หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
 “อธกิารบด”ี   หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
 “คณะ”    หมายถงึ คณะ บณัฑติวทิยาลยั หรอื หน่วยงานทีม่หีลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
 “คณบด”ี    หมายถงึ คณบดขีองคณะ บณัฑติวทิยาลยั หรอืหวัหน้า 

    หน่วยงานทีม่ ีหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
 “สาขาวชิา”   หมายถงึ สาขาวชิาของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
 “คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร”  หมายถงึ คณะกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากคณบดเีพือ่ 

    รบัผดิชอบหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
 “ประธานหลกัสตูร”   หมายถงึ ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
 “ส านกับรหิารและพฒันาวชิาการ” หมายถงึ ส านกัทะเบยีนและประมวลผล (ส านกับรหิารและพฒันาวชิาการ)  

ตามประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่3/2548) 
 “บณัฑติวทิยาลยั”   หมายถงึ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั” หมายถงึ คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “นกัศกึษา”        หมายถงึ นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
 
          
ข้อ 5 ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามระเบยีบนี้ และใหม้อี านาจออกหลกัเกณฑ ์ ประกาศ ค าสัง่ หรอืระเบยีบปฏบิตัซิึง่ไมข่ดัหรอืแยง้กบั

ระเบยีบนี้ 
ในกรณทีีม่ไิดก้ าหนดหลกัการและการปฏบิตัไิวใ้นระเบยีบนี้ หรอืในกรณทีีม่ปีญัหเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ ให้

คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัพจิารณาและเสนอความเห็นต่ออธกิารบด ีและให้อธกิารบดมีอี านาจวนิิจฉยัสัง่การ  ค า
วนิิจฉยัของอธกิารบดใีหถ้อืเป็นทีส่ ิน้สุด 
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ทัง้นี้การวนิิจฉยัหรอืตคีวามให้ยดึประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. 2548 และ เรือ่ง แนวทางการบรหิารเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548  

 
หมวดท่ี  2 

ระบบการจดัการศึกษา 
 

ข้อ 6 การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ใหด้ าเนินการดงันี้ 
6.1 บณัฑติวทิยาลยัเป็นผูร้กัษามาตรฐานของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั 
6.2 บณัฑติวทิยาลยัมหีน้าทีป่ระสานงานและสนับสนุนการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ส่วนคณะและภาควชิามหีน้าที่

จดัการศกึษาในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง  
6.3 บณัฑติวทิยาลยัจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสาขาวชิาร่วม เพือ่บรหิารและจดัการศกึษาในหลกัสตูรทีม่กีระบวน

วชิาเกีย่วขอ้งกบัหลายคณะโดยมอีงคป์ระกอบและหน้าทีต่ามประกาศของมหาวทิยาลยั 
ข้อ 7  ระบบการศกึษาเป็นแบบสะสมหน่วยกติใช้ระบบทวภิาค โดยหนึ่งปีการศกึษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศกึษาปกติ หนึ่งภาค

การศกึษาปกตใิห้มรีะยะเวลาศกึษา ไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์    ส่วนภาคฤดูรอ้นอาจจดัไดต้ามความจ าเป็นของแต่ละหลกัสูตร 
โดยใหก้ าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกติมสีดัส่วนเทยีบเคยีงกนัไดก้บัการศกึษาภาคปกต ิหลกัสูตรอาจจดัการศกึษาระบบ
อื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรอือื่นๆ กไ็ด ้โดยใหถ้อืแนวทางดงันี้ 

ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศกึษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาค การศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกว่า 12 สปัดาห ์

ระบบจตุรภาค  หนึ่งปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศกึษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาค การศกึษาปกติมี
ระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกว่า 10 สปัดาห ์

ข้อ 8 การคดิหน่วยกติ  
8.1 ระบบทวภิาค  

รายวชิาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชเ้วลาบรรยายหรอือภปิรายปญัหาไมน้่อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 
1 หน่วยกติ 

รายวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลองไมน้่อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
รายวชิาการฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ชเ้วลาฝึกไมน้่อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิ ใหม้คี่าเท่ากบั 1 

หน่วยกติ 
รายวชิาวทิยานพินธห์รอืการศกึษาอสิระ   ทีใ่ชเ้วลาศกึษาคน้ควา้ไมน้่อยกวา่  45  ชัว่โมงต่อภาค การศกึษาปกต ิใหม้ี

ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกติ 
8.2 ระบบไตรภาค 

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

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

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

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

กติเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร น้อยกว่า  9  หน่วยกติต่อภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัระบบทวภิาค 
ข้อ 10 หลกัสตูรหนึ่งๆ อาจจดัระบบการศกึษา และหรอืจดัแผนการศกึษาแบบใดแบบหนึ่ง หรอืหลายแบบได ้ 

ทัง้นี้  ระบบการจดัการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 
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หมวดท่ี 3 
หลกัสตูร 

 
ข้อ 11 หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา มดีงันี้ 

11.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่รา้งเสรมิความเชีย่วชาญหรอืประสทิธภิาพในทางวชิาชพี 
เป็นหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะสิน้สุดในตวัเอง ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่ามาแลว้ 

11.2 หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและหรือการวิจยัใน
สาขาวชิาต่างๆ ในระดบัสงูกว่าข ัน้ปรญิญาบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑติ 

11.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง   เป็นหลกัสูตรการศกึษาที่สร้างเสรมิความเชี่ยวชาญหรอื ประสิทธภิาพ
ในทางวชิาชพี และเป็นหลกัสูตรที่มลีกัษณะสิ้นสุดในตวัเอง ส าหรบัผู้ส า เร็จการศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติหรอื
เทยีบเท่ามาแลว้ 

11.4 หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่่งเสรมิความกา้วหน้าทางวชิาการ การวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ 
ในระดบัสงูกว่าปรญิญามหาบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 

ข้อ 12 โครงสรา้งของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
12.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง 

ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 24 หน่วยกติ 
12.2 หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต   

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

แบบ ก 1  ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ และหลกัสูตรอาจก าหนดใหศ้กึษารายวชิาเพิม่เตมิ หรอืท า
กจิกรรมวชิาการอื่นเพิม่ขึน้ได ้โดยไมน่บัหน่วยกติ แต่ตอ้งมผีลสมัฤทธิต์ามทีห่ลกัสตูรก าหนด 

แบบ ก 2   ท าวทิยานิพนธไ์มน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ และศกึษารายวชิาไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 
แผน ข    เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการศกึษารายวชิาโดยไม่ต้องท าวทิยานิพนธ์ แต่ต้องมกีารศกึษาอสิระไม่น้อยกว่า 3 หน่วย

กติ แต่ไมเ่กนิ 6 หน่วยกติ  
ทัง้นี้ สาขาวชิาใดเปิดสอนหลกัสตูร แผน ก ไม่จ าเป็นต้องเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ด้วย แต่ถ้าเปิดสอน

หลกัสตูรแผน ข จะตอ้งมหีลกัสตูร แผน ก ใหน้กัศกึษาเลอืกศกึษาไวด้ว้ย 
12.3 หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต      

ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑติหรอืประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  
ไมน้่อยกว่า  48 หน่วยกติ  

ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติหรอืประกาศนียบตัรบณัฑติ ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกติ    

แบ่งการศกึษาเป็น   2  แบบ คอื 
แบบ 1  เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารท าวทิยานิพนธท์ีก่่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม ่ หลกัสตูรอาจก าหนดใหม้ี

การศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ หรอืท ากจิกรรมทางวชิาการอื่นเพิม่ขึน้ได ้โดยไมน่บัหน่วยกติ แต่ตอ้งมผีลสมัฤทธิต์ามที่
หลกัสตูรก าหนด ดงันี้ 

แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง จะต้องท า
วทิยานิพนธไ์มน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ 

แบบ 1.2  ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า หรอืประกาศนียบตัรบณัฑติจะต้องท าวทิยานิพนธ์ไม่น้อย  
กว่า 72 หน่วยกติ 
ทัง้น้ี  วทิยานิพนธต์าม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตอ้งมคีุณภาพและมาตรฐานเดยีวกนั 

แบบ 2    เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยั โดยมกีารท าวทิยานิพนธ์ทีม่คีุณภาพสูงและก่อใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการ
และวชิาชพี และมกีารศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ ดงันี้ 

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

แบบ 2.2  ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า หรอืประกาศนียบตัรบณัฑติ จะต้องท าวทิยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกติ และศกึษารายวชิาอกีไมน้่อยกว่า 24 หน่วยกติ 
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ทัง้น้ี  วทิยานิพนธต์าม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตอ้งมคีุณภาพและมาตรฐานเดยีวกนั 
 

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

และ/หรอือาจมบีางรายวชิาทีใ่ชภ้าษาต่างประเทศเป็นสือ่ในการเรยีนการสอนดว้ยกไ็ด้ 
13.2 หลกัสตูรทีศ่กึษาเป็นภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสูตรในสาขาวชิาหนึ่งทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อ

ในการเรยีนการสอนทัง้หลกัสตูร รวมทัง้การท าวทิยานิพนธแ์ละการศกึษาอสิระ 
13.3 หลกัสูตรนานาชาต ิ(International Program) หมายถงึ หลกัสูตรทีม่อีงค์ความรู ้และเนื้อหาสาระทีม่คีวามเป็นสากล 

และมกีารจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพ  และมาตรฐานสากล โดยใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสือ่ในการเรยีนการสอน 

ข้อ 14 ระยะเวลาการศกึษาของแต่ละหลกัสตูรทีจ่ดัแผนการศกึษาแบบเตม็เวลา เป็นดงันี้ 
14.1    ประกาศนียบตัรบณัฑติและประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ไมเ่กนิ 3 ปีการศกึษา 
14.2    ปรญิญามหาบณัฑติ ไมเ่กนิ 5 ปีการศกึษา 
14.3   ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ผูท้ีส่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติไมเ่กนิ 8 ปีการศกึษา ส่วนผูท้ีส่ าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑติ   ไม่เกนิ 6 ปี

การศึกษา ระยะเวลาการศึกษาส าหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จ ัดการศึกษาแบบอื่น ให้เป็นไปตามที่
มหาวทิยาลยัก าหนด 

ข้อ 15 การประกนัคุณภาพ 
 ใหก้ าหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรไวใ้นทุกหลกัสูตรใหช้ดัเจน และมกีารด าเนินการควบคุมมาตรฐาน 

คุณภาพ และจดัท ารายงานตามแนวทางการประกนัคุณภาพของบณัฑติวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั ทัง้นี้อย่างน้อยแต่ละหลกัสูตร
ตอ้งจดัท ารายงานการประเมนิตนเองปีละหนึ่งครัง้ เสนอต่อคณบดตีน้สงักดัพรอ้มส่งส าเนาใหบ้ณัฑติวทิยาลยั 

 
หมวดท่ี  4 

อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา 
 

ข้อ 16 อาจารยร์ะดบับณัฑติศกึษา ประกอบดว้ย  
16.1  อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อปฏิบัติงานในหลักสูตร สังกัด

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท าหน้าทีห่ลกัดา้นการสอนและวจิยั และมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนด ของภาระงานดา้นการเรยีน
การสอน 

16.2  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รบัมอบหมายให้เป็นหลกัในกระบวนการจดัการศกึษาของ
หลกัสตูร โดยท าหน้าทีอ่าจารยผ์ูส้อน และ/หรอือาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ตลอดระยะเวลาทีจ่ดั
การศกึษาตามหลกัสูตรนัน้   อาจารย์แต่ละคนจะเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรในขณะใดขณะหนึ่งได้เพยีงหลกัสูตร
เดยีวเท่านัน้ 

16.3  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร หมายถงึ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบในการบรหิาร
จดัการ เกี่ยวกบัหลกัสูตร การเรยีนการสอน การพฒันาหลกัสูตร การติดตามประเมนิผลหลกัสูตร และหน้าที่อื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

16.4  อาจารยผ์ู้สอน หมายถงึ อาจารย์ประจ าหรอือาจารย์บณัฑติพเิศษทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืแต่งตัง้ใหท้ าหน้าทีส่อนใน
รายวชิาหรอืบางหวัขอ้ในแต่ละรายวชิา 

16.5  อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หมายถงึ อาจารย์ประจ าทีค่ณะแต่งตัง้เพื่อท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษาดา้นการศกึษาและการจดั
แผนการเรยีนของนกัศกึษา 

16.6  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั (Major advisor) หมายถงึ อาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหร้บัผดิชอบกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อ
วทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษาเฉพาะราย เช่น การพจิารณาเคา้โครง การใหค้ าแนะน าและควบคุมดูแล 
รวมทัง้การประเมนิความกา้วหน้าและการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษา 

16.7  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถงึ อาจารยป์ระจ า หรอื อาจารยบ์ณัฑติพเิศษทีค่ณะ   แต่งตัง้ เพื่อใหท้ า
หน้าที่ร่วมกบัอาจารย์ที่ปรกึษาหลกัในการพจิารณาเคา้โครง รวมทัง้ช่วยเหลอืให ้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท า
วทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษา 
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16.8  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้ร ับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่ในการเรียนการสอนระดับ
บณัฑติศกึษาโดยผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้นัน้มคีุณวุฒทิางการศกึษาและต าแหน่งทางวชิาการตามทีก่ าหนดในหน้าทีน่ัน้ๆ 

16.9  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ หมายถงึ ผูท้ีม่ไิดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหท้ าหน้าทีบ่างส่วนในการเรยีนการสอนระดบั
บณัฑติศกึษา โดยผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้นัน้ไม่มคีุณวุฒทิางการศกึษาและหรอืต าแหน่งทางวชิาการตามทีก่ าหนดในหน้าที่
นัน้ๆ แต่มคีวามเชีย่วชาญ หรอืความช านาญเฉพาะทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่โดยตรงต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้ๆ 
ทัง้นี้หากจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ จะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์สงูใน
สาขาวชิานัน้ๆ เป็นทีย่อมรบัในระดบัหน่วยงานหรอืกระทรวงหรอืวงการวชิาชพีด้านนัน้ๆ เทยีบไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบั 9 
ขึน้ไป ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด แต่
หากจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั ตอ้งเป็นบุคลากรประจ ามหาวทิยาลยัเท่านัน้ 

16.10  อาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ หมายถงึ ผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ ทีค่ณบดแีต่งตัง้ใหท้ าหน้าทีเ่กีย่วกบัการเรยีน
การสอนระดบับณัฑติศกึษา 

ข้อ 17  คุณสมบตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าและมคีุณสมบตัไิมต่ ่ากว่าคุณสมบตัขิองการเป็นอาจารยผ์ูส้อนตามระดบัของหลกัสตูรนัน้ๆ 

ข้อ 18  คุณสมบตัอิาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
18.1  หลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง ต้องเป็น

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และมคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่า
กว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาทีส่อนหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

18.2  หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และมคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอื
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวชิาทีส่อนหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กนั จ านวนอย่าง
น้อย 3 คน 

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

3 คน 
19.2 หลกัสตูรหนึ่งๆ ตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ซึ่งคณะแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูรดงักล่าว อาจก ากบัดูแลหลกัสูตรใดหลกัสูตรหนึ่ง หรอืหลายหลกัสูตร กไ็ดท้ัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะก าหนด
องคป์ระกอบและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร      หลกัสตูรดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะก าหนด 

ข้อ 20  ใหม้คีณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ าคณะ เพือ่ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลคุณภาพและการบรหิารจดัการหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา
ทุกหลกัสตูรในองคร์วมของคณะนัน้ๆ องคป์ระกอบและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะก าหนด 

ข้อ 21  อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
21.1   หลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง ต้องเป็น

อาจารย์ประจ า หรอื ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั มคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรือ เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไมต่ ่ากว่าผูช้่วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์
ดา้นการสอนและการท าวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา  

21.2   หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ า หรอื ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั มคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญา
เอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา  

ข้อ 22  อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
เป็นอาจารยป์ระจ า มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไมต่ ่ากว่า  รองศาสตราจารย์

ในสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา  
ข้อ 23  อาจารยท์ีป่รกึษาร่วม (ถา้ม)ี ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้  

เป็นอาจารย์ประจ า หรอืผู้ทรงคุณวุฒทิี่มวีุฒกิารศึกษา และต าแหน่งทางวชิาการ  รวมทัง้ประสบการณ์การท าวจิยั 
เช่นเดยีวกบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั 

ในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นและเหมาะสม   อาจแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วมกไ็ด้ 
ข้อ 24 ในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นคณบดโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั อาจแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืแต่งตัง้

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทีเ่ป็นบุคลากรประจ ามหาวทิยาลยัทีม่คีวามเชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ     ใหเ้ป็นอาจารย์ทีป่รกึษาหลกัได ้ทัง้นี้ให้
เป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั 
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ข้อ 25 ภาระงานของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละการศกึษาอสิระ   
อาจารยป์ระจ า 1 คน ใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติและหรอืปรญิญาดุษฎี

บณัฑติไดไ้มเ่กนิ 5 คน หรอืเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาอสิระของนกัศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติไม่เกนิ 15 คน หากเป็น
อาจารย์ทีป่รกึษาทัง้วทิยานิพนธ์และการศกึษาอสิระ ใหค้ดิสดัส่วนจ านวนนักศกึษาทีท่ าวทิยานิพนธ์ 1 คน เทยีบไดก้บัจ านวน
นกัศกึษาทีท่ าการศกึษาอสิระ 3 คน ทัง้นี้ใหน้บัรวมนกัศกึษาทีย่งัไมส่ าเรจ็การศกึษาทัง้หมดในเวลาเดยีวกนั   

หากหลกัสูตรใดมอีาจารย์ประจ าที่มศีกัยภาพพรอ้มที่จะดูแลนักศกึษาที่ท าวทิยานิพนธ์ ได้มากกว่า    5 คน อาจขอ
ขยายเพิม่ขึน้ไดแ้ต่ตอ้งไมเ่กนิ 10 คน ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

 
หมวดท่ี  5 

การรบัเข้าศึกษา 
ข้อ 26 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

26.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ 
ผู้เขา้ศกึษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทยีบเท่า ตามที่หลกัสูตรก าหนด และมคีุณสมบตัิอื่น

เพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และบณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
26.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 

ผูเ้ขา้ศกึษาต้องเป็นผูส้ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า หรอืประกาศนียบตัรบณัฑติ   ตามทีห่ลกัสูตร
ก าหนด และมคีุณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และบณัฑติวทิยาลยัก าหนด 

 26.3 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 
ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า   ตามทีห่ลกัสตูรก าหนด และมคีุณสมบตัอิื่น

เพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และบณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
 26.4 หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 

26.4.1   ผูเ้ขา้ศกึษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า หรอืประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง ตามที่
หลกัสูตรก าหนด และมคีุณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร   และบณัฑติวทิยาลยั
ก าหนด หรอื 

26.4.2   ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า หรอืประกาศนียบตัรบณัฑติ ในสาขาวชิาเดยีวกนั
หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นักบัหลกัสตูรทีเ่ขา้ศกึษา โดยมผีลการเรยีนดมีาก และมพีื้นความรูค้วามสามารถ
และศกัยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมคีุณสมบตัิอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร และบณัฑติวทิยาลยัก าหนด 

ข้อ 27 การรบัสมคัร 
ใบสมคัร ระยะเวลาสมคัร หลกัฐานประกอบและเงือ่นไขอื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั  

ข้อ 28 การรบัเขา้ศกึษา 
28.1   คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูก้ าหนดเงื่อนไข วธิกีารและ

จ านวนนกัศกึษาทีจ่ะรบัในแต่ละสาขาวชิา และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะและคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั 
28.2   คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัอาจใหค้วามเหน็ชอบในการรบับุคคลเขา้ศกึษาเป็นกรณีพเิศษได ้ทัง้นี้ต้องผ่าน

การพจิารณารบัเขา้จากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และคณะทีเ่กีย่วขอ้ง 
28.3   คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัอาจให้ความเห็นชอบในการรบัผู้มพีื้นความรูไ้ม่ต ่ากว่าปรญิญาบณัฑติ และมี

คุณสมบตัติามขอ้ 26 เขา้ศกึษาหรอืวจิยัโดยไมข่อรบัปรญิญาเป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายได ้ทัง้นี้ต้องผ่านการพจิารณา
รบัเขา้จากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และคณะทีเ่กีย่วขอ้ง 

28.4   ในกรณทีีผู่ส้มคัรก าลงัรอผลการศกึษาขัน้ปรญิญาบณัฑติ หรอืปรญิญามหาบณัฑติ แลว้แต่กรณี การรบัเขา้ศกึษาจะมี
ผลสมบรูณ์เมือ่ผูส้มคัรส่งหลกัฐานการส าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาขัน้ใดขัน้หนึ่งตามทีห่ลกัสูตรทีเ่ขา้ศกึษานัน้ก าหนด 
ภายในเวลาทีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด 

28.5 การรบันกัศกึษาต่างชาต ิใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่  
ข้อ 29 การรายงานตวัและขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 

การรายงานตวัและขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
ข้อ 30 ประเภทของนกัศกึษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 
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30.1  นักศึกษาสามญั คอื บุคคลที่บณัฑิตวิทยาลยัรบัเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา หรือรบัเขา้เป็น
นกัศกึษาทดลองศกึษาตามเงือ่นไขของแต่ละสาขาวชิา ซึง่เมือ่ผ่านการประเมนิผลหรอืครบเงือ่นไขของแต่ละสาขาวชิา  
จงึจะไดร้บัเขา้เป็นนกัศกึษาตามหลกัสตูรในสาขาวชิาต่าง ๆ เพือ่รบัปรญิญา หรอืประกาศนียบตัร 

30.2  นักศกึษาวสิามญั คอื บุคคลทีบ่ณัฑติวิทยาลยัรบัเขา้เป็นนักศกึษา  โดยไม่ขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร การ
ด าเนินการเกีย่วกบันกัศกึษาวสิามญัใหเ้ป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

 
หมวดท่ี  6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 

ข้อ 31  การลงทะเบยีนและการเพิม่หรอืถอนวชิาเรยีน 
31.1  การลงทะเบยีนวชิาเรยีนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 

32.1.1  การลงทะเบยีนโดยนบัหน่วยกติและคดิค่าคะแนน (Credit) 
32.1.2  การลงทะเบยีนโดยไมน่บัหน่วยกติ (Audit) 

31.2  การลงทะเบยีนในภาคการศกึษาปกต ิ
นกัศกึษาในหลกัสตูรทีจ่ดัแผนการศกึษาแบบเตม็เวลา ต้องลงทะเบยีนวชิาเรยีนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

และไมม่ากกว่า 15 หน่วยกติ 
นกัศกึษาในหลกัสตูรทีจ่ดัแผนการศกึษาแบบไม่เต็มเวลา ต้องลงทะเบยีนวชิาเรยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย

กติ และไมม่ากกว่า 8 หน่วยกติ 
นกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก แบบ ก 1 ทีเ่ขา้ศกึษาในภาคเรยีนทีห่นึ่ง และนักศกึษา

ในหลกัสูตรปรญิญาดุษฎีบณัฑติ ทีย่งัสอบไม่ผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ (Qualifying Examination) อาจไดร้บัการ
ยกเว้นไม่ต้องลงทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ๆ โดยการอนุมตัิของคณบด ีตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร   ทัง้นี้ตอ้งต่อทะเบยีนนกัศกึษาและช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาเตม็ตามอตัราทีก่ าหนด 

31.3  ในภาคการศกึษาฤดรูอ้น นกัศกึษาจะลงทะเบยีนวชิาเรยีนไดไ้มเ่กนิ 6 หน่วยกติ  
31.4  การลงทะเบยีนวชิาเรยีนน้อยกว่าหรอืมากกว่าทีก่ าหนดในขอ้ 31.2 และ 31.3 จะกระท าไดใ้นกรณทีีจ่ านวนหน่วยกติที่

เหลือตามหลกัสูตรมจี านวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น และจ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษาในภาค
การศกึษานัน้ๆ ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณบดทีีเ่กีย่วขอ้ง ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

31.5  นกัศกึษาจะลงทะเบยีนวชิาเรยีนซ ้าเพือ่คดิค่าคะแนนในวชิาทีเ่คยลงทะเบยีน และไดผ้ลการเรยีนตัง้แต่ระดบัคะแนน B 
ขึน้ไปแลว้มไิด ้

ในกรณีทีน่ักศกึษาเรยีนครบรายวชิาตามหลกัสูตรแลว้ แต่ได้คะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 3.00 จะสามารถ
ลงทะเบยีนวชิาเรยีนซ ้าเพือ่คดิค่าคะแนนในวชิาทีเ่คยลงทะเบยีนและไดผ้ลการเรยีนต ่ากว่าระดบัคะแนน A ได ้

31.6  นกัศกึษาทีเ่รยีนรายวชิาครบตามหลกัสูตรแลว้แต่ยงัไม่ส าเรจ็การศกึษา และนักศกึษาทีล่าพกัการศกึษาจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมรกัษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษาตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

31.7  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ ในแผนการเรียนตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่ เ ทียบเท่าใน
สถาบนัอุดมศกึษาอื่นเพือ่นบัเป็นวชิาตามแผนการเรยีนตามหลกัสตูรได ้เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา
ทัว่ไป และไดร้บัอนุมตัจิากคณบดทีีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อ 32 เกณฑก์ารขอเพิม่และการถอนวชิาเรยีน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
ข้อ 33  การโอนหน่วยกติและค่าคะแนนของรายวชิาทีไ่ดศ้กึษามาแลว้ทัง้จากสถาบนัการศกึษาอื่นและจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ให้

เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
ข้อ 34 การเปลีย่นสาขาวชิา  

นักศกึษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวชิาได้เมื่อศกึษารายวชิาในสาขาวชิาเดมิมาแลว้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ มรีายวชิาที่
สามารถโอนเขา้สาขาวชิาใหม่ไดไ้ม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ และทุกวชิาทีจ่ะขอโอนต้องไดร้ะดบัคะแนน B ขึน้ไป หรอื S แลว้แต่
กรณ ีและไดศ้กึษามาแลว้ไมเ่กนิ 3 ปี 

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

 การด าเนินการเปลีย่นสาขาวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
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ข้อ 35 การเปลีย่นระดบัการศกึษา 
นักศกึษาในหลกัสูตรระดบัทีต่ ่ากว่า อาจได้รบัการพจิารณาใหโ้อนเขา้ศกึษาในหลกัสูตรระดบัที่สูงกว่า หรอืในทาง

กลบักนั นักศกึษาในหลกัสูตรระดบัทีสู่งกว่า อาจไดร้บัการพจิารณาใหโ้อนเขา้ศกึษาในหลกัสูตรระดบัที ่    ต ่ากว่าได ้ทัง้นี้ให้
เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรนัน้ๆ  และ/หรอืประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

 
 

หมวดท่ี 7 
การวดัและประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 36 การวดัและประเมนิผลการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา มดีงันี้ 

36.1  การสอบรายวชิา นกัศกึษาจะตอ้งสอบรายวชิาทุกรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน เวน้แต่รายวชิาทีไ่ดถ้อนโดยถูกต้องตาม
ระเบยีบ ใหอ้าจารย์ประจ าวชิาส่งผลการสอบรายวชิาตามแบบฟอร์มของส านักบรหิารและพฒันาวชิาการ ผ่านความ
เหน็ชอบของภาควชิาหรอืคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และคณบดทีีเ่กี่ยวขอ้ง แลว้แจง้ใหส้ านักบรหิารและพฒันา
วชิาการทราบ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

36.2  การสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) เป็นการสอบขอ้เขยีนหรอืการสอบปากเปล่า หรอืการสอบ
ทัง้สองแบบขา้งต้น ส าหรบันักศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑติ แผน ข การสอบประกอบด้ว ยวิชาในสาขา
วชิาเอกเฉพาะ และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหม้คีณะกรรมการสอบประมวลความรูซ้ึง่คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
เสนอคณบดเีป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ 

36.3  การสอบวทิยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมนิผลงานวทิยานิพนธ์ของนักศกึษาในหลกัสูตรปรญิญา  มหาบณัฑติ 
แผน ก และนักศกึษาในหลกัสูตรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ประกอบดว้ย การตรวจอ่านและประเมนิคุณภาพผลงาน การ
ทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้มี
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธเ์ป็นผูส้อบ  

36.4  การสอบการศกึษาอสิระ เป็นการสอบเพือ่ประเมนิผลงานการศกึษาอสิระของนกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 
แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศกึษาอสิระ ประกอบดว้ย การตรวจอ่านและประเมนิคุณภาพผลงาน การทดสอบ
ความรูข้องนกัศกึษาดว้ยวธิกีารสอบปากเปล่า และการประชุมตดัสนิผลงานของกรรมการ  

36.5  การสอบวดัคุณสมบตั ิเป็นการสอบขอ้เขยีน หรอืการสอบปากเปล่า หรอืทัง้สองแบบในสาขาวชิาเอกและสาขาวชิาอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบันกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ เพือ่ประเมนิว่านักศกึษามคีวามสามารถทีจ่ะด าเนินการ
วจิยัโดยอสิระ โดยใหม้คีณะกรรมการสอบวดัคุณสมบตัเิป็นผูส้อบ ใหผู้ส้อบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิมสีทิธิเ์สนอขอ
อนุมตัเิคา้โครงวทิยานิพนธใ์นระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติได้ 

36.6   การประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรบันกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติใหเ้ป็นไป
ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั  

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

ข้อ 38 นกัศกึษาทีท่ าการทุจรติในการสอบ ใหด้ าเนินการตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการสอบประจ าภาคของนักศกึษา 
พ.ศ 2547 หรอืระเบยีบอื่นทีจ่ะมกีารแกไ้ข โดยอนุโลม  

ข้อ 39 การประเมนิผลการศกึษา ใหก้ระท าเมือ่สิน้ภาคการศกึษาแต่ละภาค 
ข้อ 40 การประเมนิผลรายวชิา ใหก้ าหนดระดบัคะแนนหรอืสญัลกัษณ์ ซึง่มคีวามหมาย และค่าคะแนนดงันี้ 

ระดบัคะแนน  ความหมาย    ค่าคะแนนต่อหน่วยกติ 
  A ผลการประเมนิขัน้ดเียีย่ม (Excellent)       4.0 
  B+ ผลการประเมนิขัน้ดมีาก (Very Good)   3.5 
  B ผลการประเมนิขัน้ด ี(Good)    3.0 
  C+ ผลการประเมนิขัน้คอ่นขา้งด ี(Fairly Good)     2.5 
  C ผลการประเมนิขัน้พอใช ้(Fair)    2.0 
  D+ ผลการประเมนิขัน้อ่อน (Poor)    1.5 
  D ผลการประเมนิขัน้อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
  F ผลการประเมนิขัน้ตก (Failed)      0 
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      สญัลกัษณ์  ความหมาย 

I การวดัผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) ใชส้ าหรบัรายวชิาทีม่คี่าคะแนน 
ในกรณใีดกรณหีนึ่งต่อไปนี้ 
(1)  นกัศกึษาไมส่ามารถเขา้สอบโดยเหตุสุดวสิยัหรอื 
(2)  นกัศกึษายงัปฏบิตังิานไมค่รบเกณฑต์ามทีผู่ส้อนก าหนด  

ทัง้นี้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณบดทีีเ่กีย่วขอ้ง  
S ผลการศกึษาเป็นทีพ่อใจ (Satisfactory)  ใชส้ าหรบัรายวชิาทีล่งทะเบยีนโดยไมน่บัหน่วยกติ (Audit)  
U ผลการศกึษายงัไมเ่ป็นทีพ่อใจ (Unsatisfactory) ใชส้ าหรบัรายวชิาทีล่งทะเบยีนโดยไมน่บัหน่วยกติ  
W ถอนวชิาเรยีนแลว้ (Withdrawn) ใชส้ าหรบัรายวชิาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหถ้อนหรอืใชใ้นกรณทีีน่กัศกึษาไดร้บัอนุมตัใิหล้า

พกัการศกึษา หรอืใชใ้นกรณทีีน่กัศกึษาถูกสัง่พกัการศกึษาในภาคการศกึษานัน้ 
ข้อ 41 การประเมนิผลการสอบประมวลความรู ้การสอบวดัคุณสมบตั ิและการสอบภาษาต่างประเทศ ใหเ้ป็นดงันี้ 
 S (Satisfactory)   หมายความว่า  สอบผ่าน 
 U (Unsatisfactory) หมายความว่า   สอบไมผ่่าน 

 การสอบประมวลความรูแ้ละการสอบวดัคุณสมบตัจิะสอบไดไ้ม่เกนิ 2 ครัง้ ในแต่ละหลกัสูตร ส าหรบัการสอบภาษาต่างประเทศ 
ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ทีส่อบ 

ข้อ 42 นกัศกึษาทีไ่ดร้ะดบัคะแนนต ่ากว่า C หรอืได ้U แลว้แต่กรณ ีในหมวดวชิาบงัคบัถอืว่าต ่ากว่ามาตรฐาน ใหล้งทะเบยีนเรยีนซ ้า 
ข้อ 43 การนบัจ านวนหน่วยกติและค านวณคะแนนเฉลีย่สะสม 

43.1  ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนวชิาใดวชิาหนึ่งมากกว่า 1 ครัง้ ใหน้บัจ านวนหน่วย 
กติตามหลกัสตูรในวชิานัน้เพยีงครัง้เดยีว 

43.2  ในการค านวณคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหค้ านวณจากทุกรายวชิาทีม่คี่าคะแนน ใน
กรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิาใดมากกว่า 1 ครัง้ ใหน้ าจ านวนหน่วยกติและค่าคะแนนทีไ่ดทุ้กครัง้ไปใชใ้นการ
ค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตัง้หารถึงทศนิยม 4 ต าแหน่ง และให้ปดัเศษเฉพาะ
ทศนิยมทีม่คี่าตัง้แต่ 5 ขึน้ไป ตัง้แต่ต าแหน่งที ่4 เพือ่ใหเ้หลอืทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

 
หมวดท่ี  8 

การทาํวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 

ข้อ 44 การลงทะเบยีนวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระกระท าไดเ้มือ่นักศกึษามคีุณสมบตัคิรบตามทีแ่ต่ละหลกัสูตรก าหนด โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระ ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์อื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติ
วทิยาลยั 

ข้อ 45 การควบคุมวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ 
ใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาหลกั 1 คน และอาจมอีาจารย์ทีป่รกึษาร่วมไดอ้กีตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทัง้นี้ใหเ้ป็นไป

ตามประกาศหรอืขอ้ก าหนดของแต่ละคณะ (ถา้ม)ี 
ข้อ 46 การประเมนิผลความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ 

46.1   การประเมนิผลความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ตอ้งกระท าในทุกภาคการศกึษา 
46.2   อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ มหีน้าทีใ่นการประเมนิผลความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธ์หรอื

การศกึษาอสิระของนักศกึษา และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร คณะ และส านักบรหิาร
และพฒันาวชิาการ 

46.3  ใชส้ญัลกัษณ์ S (Satisfactory) หมายถงึ ผลการประเมนิความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระของ
นักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมินความก้าวหน้าในการท า
วทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระของนักศกึษา โดยระบุจ านวนหน่วยกติวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระทีไ่ดร้บัการ
ประเมนิให้ไดส้ญัลกัษณ์ S ของนักศกึษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศกึษานัน้ แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกนิจ านวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบยีน (หากผลการประเมนิพบว่าไมม่คีวามกา้วหน้า จ านวนหน่วยกติทีไ่ดใ้นภาคการศกึษานัน้ๆ ใหม้คี่าเป็น S 
เท่ากบั 0 (ศนูย)์) 
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ต้นฉบบัร่างวทิยานิพนธ์หรอืรายงานการศกึษาอิสระที่พร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ  และต้นฉบบั
ผลงานวทิยานิพนธ ์ทีต่อ้งตพีมิพห์รอืเผยแพร่ตามเงื่อนไขทีห่ลกัสตูรก าหนด ใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ์หรอื
การศกึษาอสิระ ซึง่ตอ้งก าหนดจ านวนหน่วยกติ ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

46.4  นักศกึษาที่ลงทะเบยีนวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระแล้ว ไดร้บัการประเมนิผลความก้าวหน้าเป็น  S เท่ากบั 0 
(ศูนย์) คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ควรพจิารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหน้ักศกึษาผูน้ัน้ไดร้บัการพจิารณาใหเ้ปลีย่น
หวัขอ้เรื่องวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระหรอืเปลีย่นอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอิสระ หรอือื่นๆ
แลว้แต่กรณ ีและประธานหลกัสตูรตอ้งรายงานสาเหตุและผลการพจิารณาต่อคณบดเีพื่อหาขอ้ยุต ิ

ข้อ 47 ในกรณทีีน่กัศกึษาใดร้บัอนุมตัใิหเ้ปลีย่นหวัขอ้วทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงสาระส าคญัของเนื้อหา
วทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาประเมนิจ านวนหน่วยกติจาก    หวัขอ้เดมิ ทีส่ามารถน าไปใชก้บัหวัขอ้ใหม่
ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหวัข้อเดิม ทัง้นี้ให้นับจ านวนหน่วยกิตดงักล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านได้
สญัลกัษณ์ S ซึ่งสามารถน ามานับเพื่อส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรได ้โดยต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณบดโีดยความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร พรอ้มทัง้ใหค้ณะแจง้หน่วยงานรบัผิดชอบดา้นทะเบยีนการศกึษา ภายใน 15 วนั และใหบ้นัทกึ
การเปลีย่นแปลงในประวตักิารศกึษา 

ข้อ 48 การสอบวทิยานพินธห์รอืการศกึษาอสิระ 
48.1  การสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ตอ้งด าเนินการภายในเวลา 45 วนั หลงัจากทีน่ักศกึษาผ่านการประเมนิผล

ความกา้วหน้าและไดส้ญัลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกติรายวชิาวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระของหลกัสูตร
นัน้ๆ  

ในการรายงานการประเมนิผลความกา้วหน้าครัง้สุดท้ายซึ่งนักศกึษาผ่านและไดส้ญัลกัษณ์ S ครบตาม
จ านวนหน่วยกติรายวชิาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของหลกัสตูรนัน้ อาจารยท์ีป่รกึษาตอ้งเสนอใหค้ณบดีแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ รวมทัง้ใหเ้สนอวนัทีจ่ะท าการสอบไปพรอ้มกนัดว้ย 

ในกรณทีีไ่มส่ามารถด าเนินการสอบไดภ้ายใน 45 วนั ใหถ้อืว่า การไดส้ญัลกัษณ์ S ในครัง้การประเมนิครัง้
สุดทา้ยเป็นโมฆะ 

48.2  การสอบวทิยานิพนธ ์  
48.2.1 ใหค้ณะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยัซึ่งไม่ไดเ้ป็นอาจารย์ที่

ปรกึษาร่วมไมน้่อยกว่า 1 คน อาจารยป์ระจ า ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั ทัง้นี้อาจแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาร่วม (ถา้ม)ี เป็นกรรมการสอบดว้ยกไ็ด ้โดยให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งซึง่ไมใ่ช่อาจารยท์ีป่รกึษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยั ทีเ่ป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่า     รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่ส ัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

ในกรณทีีม่คีวามจ าเป็น คณบดโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัอาจ
แต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได ้ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั 

48.2.2  การสอบวทิยานิพนธ ์ตอ้งเป็นแบบเปิด โดยการเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟงัการน าเสนอและตอบค าถามของผู้
เขา้สอบได ้และคณะวชิาตอ้งประกาศใหผู้ส้นใจทราบก่อนการสอบไมน้่อยกว่า 7 วนั 

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์มอี านาจ ในการอนุญาตหรอืไม่อนุญาตให้ผู้เขา้ฟงัถามหรือ
แสดงความเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาของวทิยานิพนธ์ รวมทัง้การจ ากดัเวลาการถาม และการควบคุมให้
ด าเนินการสอบเป็นไปโดยเรยีบรอ้ย 

48.2.3  ในวนัสอบ จะต้องมคีณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ ์จงึจะถอืว่าการสอบนัน้มผีลสมบรูณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดงักล่าวขา้งต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่
จ าเป็นอาจเปลีย่นแปลงกรรมการได ้ โดยใหค้ณะแต่งตัง้ซ่อมกรรมการ ทัง้นี้จะตอ้งก าหนดวนัสอบครัง้ใหม่
ใหม้เีวลาพอสมควรแก่การทีก่รรมการทีแ่ต่งตัง้ซ่อมขึน้ใหม ่จะไดใ้ชต้รวจอ่านวทิยานิพนธไ์ด ้ 



มคอ. 2 

Page | 64  
 

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

48.3 การสอบการศกึษาอสิระ  
48.3.1  ใหค้ณะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบ ประกอบดว้ย อาจารย์ประจ าหรอืผูท้รงคุณวุฒ ิซึ่งไม่ได้ เป็นอาจารย์ที่

ปรกึษาร่วมไมน้่อยกว่า 1 คน อาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาอสิระ และอาจารย ์   ทีป่รกึษาร่วม (ถา้ม)ี โดยให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

48.3.2  ในวนัสอบ จะตอ้งมคีณะกรรมการสอบไมน้่อยกว่า 2 คน ซึง่ประกอบดว้ย อาจารย์ประจ าหรอืผูท้รงคุณวุฒิ
ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาร่วม และอาจารย์ที่ปรกึษาการศกึษาอิสระ    จงึจะถือว่าการสอบนัน้มผีล
สมบรูณ์  

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดงักล่าวขา้งต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่
จ าเป็นอาจเปลีย่นแปลงกรรมการได ้ โดยใหค้ณะแต่งตัง้ซ่อมกรรมการ ทัง้นี้จะตอ้งก าหนดวนัสอบครัง้ใหม่
ใหม้เีวลาพอสมควรแก่การทีก่รรมการทีแ่ต่งตัง้ซ่อมขึน้ใหม ่จะไดใ้ชต้รวจอ่านรายงานการศกึษาอสิระได้ 

48.3.3  ผู้ประเมนิผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมนิผลโดยอาจารย์ที่ปรกึษาและอาจารย์ที่
ปรกึษาร่วมใหน้บัคะแนนเป็น 1 เสยีง และใหถ้อืผลการประเมนิตามมตกิรรมการจ านวนไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 
เสยีงของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ข้อ 49 การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ แบ่งเป็น 4 ระดบัคอื 
Excellent  หมายความว่า ผลการประเมนิขัน้ดเียีย่ม  
Good  หมายความว่า ผลการประเมนิขัน้ด ี 
Pass  หมายความว่า ผลการประเมนิขัน้ผ่าน 
Fail  หมายความว่า ผลการประเมนิขัน้ตก  

การสอบตามนยันี้จะสอบไดไ้มเ่กนิ  2 ครัง้ 
ข้อ 50 ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คณบดแีละผูเ้ขา้สอบภายใน 3 วนัท า   การถดัจากวนัสอบ  

50.1   ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมกีารแกไ้ขใหม้บีนัทกึประเดน็หรอืรายการทีต่้องแก้ไข พรอ้มทัง้มกีารอธบิายชี้แจงให้ผูเ้ขา้
สอบรบัทราบ ทัง้นี้ผูเ้ขา้สอบตอ้งแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ และคณะกรรมการสอบใหค้วาม  เหน็ชอบภายใน 45 วนันบัจากวนั
สอบ หากไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดดงักล่าวใหถ้อืว่าไม่ผ่านในการสอบครัง้นัน้ ใหค้ณะกรรมการสอบ
รายงานผลขัน้สุดทา้ยต่อคณบด ี

50.2   กรณสีอบไมผ่่านคณะกรรมการตอ้งสรุปสาเหตุหลกัของการพจิารณาไม่ใหผ้่าน โดยบนัทกึเป็น      ลายลกัษณ์อกัษร 
รายงานต่อคณบดภีายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัสอบ 

ใหค้ณะแจง้ผลการสอบใหส้ านกับรหิารและพฒันาวชิาการ ภายใน 15 วนั 
ข้อ 51 หากนกัศกึษาขาดสอบโดยไมม่เีหตุสดุวสิยั ใหถ้อืว่าสอบไมผ่่านในการสอบครัง้นัน้ 
ข้อ 52 ผูส้อบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระครัง้แรกไมผ่่านตามขอ้ 50.2 มสีทิธยิื่นขอสอบครัง้ที ่2 ไดภ้ายใน 15 วนัหลงัวนัสอบ และ

ตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัสอบ  
ในกรณทีีไ่มผ่่านการสอบตามนยัแห่งขอ้ 50.1 ใหย้ืน่ขอสอบครัง้ที ่2 ภายใน 15 วนัหลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข และ

ตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข  
การขอสอบทัง้ 2 กรณ ีตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมหรอืค่าลงทะเบยีนสอบตามทีค่ณะก าหนด  
หากไม่ดาํเนินการตามกาํหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การใหโ้อกาสสอบครัง้ที ่2 นี้ ไมเ่ป็นเหตุใหไ้ดร้บัการยกเวน้ หรอืมติอ้งปฏบิตัติามระเบยีบหรอื หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว้

ทีอ่ื่นแต่อย่างใด 
ข้อ 53 รปูแบบการพมิพ ์การส่งเล่ม และลขิสทิธิใ์นวทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระ 

53.1 รปูแบบการพมิพว์ทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระ ใหเ้ป็นไปตามทีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
53.2 นักศกึษาต้องส่งวทิยานิพนธ์หรอืรายงานการศกึษาอสิระฉบบัสมบูรณ์ตามจ านวน ลกัษณะ และระยะเวลาทีบ่ณัฑติ

วทิยาลยัก าหนด  
53.3 ลขิสทิธิห์รอืสทิธบิตัรในวทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระ เป็นของมหาวทิยาลยัขอนแก่น     นกัศกึษาและ/หรอื

อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระเรือ่งนัน้ๆ สามารถน าไปเผยแพร่ในเชงิวชิาการได ้แต่การน าเนื้อหา
หรอืผลจากการศกึษาไปใชเ้พือ่ประโยชน์อื่น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  
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กรณทีีก่ารท าวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระไดร้บัทุนวจิยัทีม่ขีอ้ผูกพนัเกีย่วกบัลขิสทิธิห์รอืสทิธบิตัรโดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากมหาวทิยาลยั ใหด้ าเนินการตามขอ้ผกูพนันัน้ๆ 

 
หมวดท่ี  9 

การสาํเรจ็การศึกษา 
 

ข้อ 54  การส าเรจ็การศกึษา 
นกัศกึษาจะส าเรจ็การศกึษาไดต้อ้งมคีุณสมบตัต่ิอไปนี้ 

 54.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 
  54.1.1 สอบไดจ้ านวนหน่วยกติครบตามหลกัสตูร 
  54.1.2 ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาตามหลกัสตูร ไมต่ ่ากว่า 3.00 
 54.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 

54.2.1  มคีวามรูภ้าษาองักฤษผ่านเกณฑม์าตรฐาน ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
54.2.2  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข ัน้สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ

วทิยานิพนธ ์และผลงานวทิยานิพนธ์จะต้องไดร้บัการตพีมิพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรอืส่วน
หนึ่งของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตีพมิพ์ในวารสารหรอืสิ่งพมิพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วชิาการทีม่รีายงานการประชุม  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 
พรอ้มทัง้เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข ัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบัการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่มี
รายงานการประชุม 

54.2.4 แผน ข ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  สอบผ่าน
การสอบการศกึษาอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ขอ้เขยีนและ/หรอืปากเปล่าในสาขาวชิานัน้ 

 54.3  หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 
54.3.1  ผ่านเกณฑก์ารประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
54.3.2   สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination)  
54.3.3  แบบ 1 เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข ัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์

และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบัการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของ
ผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง 
(Peer Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 

54.3.4  แบบ 2 ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 พรอ้มทัง้
เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข ัน้สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และ
ผลงานวทิยานิพนธ์จะต้องได้รบัการตพีมิพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงาน
ไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร หรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer 
Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 

 
ข้อ 55   ส าหรบันกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรซึง่ก าหนดใหก้ารตพีมิพผ์ลงานวทิยานิพนธเ์ป็นส่วนหนึ่งของเงือ่นไขในการส าเรจ็การศกึษา

และนักศกึษาไดด้ าเนินการจนผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศกึษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรบัให้ตพีมิพ์ใน
วารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการที่หลกัสูตรก าหนดและนักศกึษาไดใ้ชเ้วลาในการศกึษาครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดในขอ้ 14  
แลว้ นกัศกึษาสามารถยืน่ค ารอ้ง  ขอขยายเวลาการศกึษาไดค้รัง้ละ  1  ภาคการศกึษา  แต่ไม่เกนิ  2  ครัง้  ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศบณัฑติวทิยาลยั 

ใหค้ณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูอ้นุมตักิารส าเรจ็การศกึษา และใหถ้อืวนัทีไ่ดร้บัอนุมตันิัน้เป็นวนัส าเรจ็การศกึษา 
ข้อ 56  การขออนุมตัปิรญิญา 
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56.1  นกัศกึษาผูค้าดว่าจะส าเรจ็การศกึษาในแต่ละภาคการศกึษา ใหย้ืน่ค ารอ้งแสดงความจ านงขอส าเรจ็การศกึษาต่อคณะ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัสิน้ภาคการศกึษาทีค่าดว่าจะส าเรจ็การศกึษานัน้ 

56.2  นกัศกึษาทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาเสนอชือ่จากคณะเพือ่ขออนุมตัปิรญิญาต่อสภามหาวทิยาลยัตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 
56.2.1 เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาตามขอ้ 54 
56.2.2 ไมค่า้งช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรอืมหีนี้สนิกบัมหาวทิยาลยัหรอืคณะ 
56.2.3 เป็นผูไ้มอ่ยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวนิยันกัศกึษา 
56.2.4 ส่งวทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระและเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีจ่ดัท าตามรูปแบบและจ านวนที่

บณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
56.2.5 การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศกึษาเพื่อขออนุมตัิปรญิญาต่อสภามหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามที่มหาวทิยาลยั

ก าหนด 
ข้อ 57  ในกรณีทีม่เีหตุผลทีจ่ าเป็นและสมควร มหาวทิยาลยัอาจพจิารณามใิหผู้้ส าเร็จการศกึษาผูห้นึ่งผูใ้ดเขา้รบัพระราชทานปรญิญา

บตัรกไ็ด ้ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
ข้อ 58  การเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัร 

สภามหาวทิยาลยัอาจพจิารณาเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรซึง่ไดอ้นุมตัแิก่ผูส้ าเรจ็การศกึษาผูห้นึ่งผูใ้ดไป
แลว้ตามกรณดีงัต่อไปนี้ 
58.1  ผูส้ าเรจ็การศกึษาผูน้ัน้ ไม่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามนัยของคุณสมบตัผิูม้สีทิธเิขา้ศกึษา หรอืผูส้ าเร็จการศกึษา ของ

หลกัสตูรทีต่นไดส้ าเรจ็การศกึษา ตามขอ้ 26 หรอื ขอ้ 54 แห่งระเบยีบนี้ การเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร มี
ผลตัง้แต่วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัไดอ้นุมตัปิรญิญาหรอืประกาศนียบตัรใหก้บับุคคลนัน้ 

58.2  วทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอิสระ หรอืผลงานทางวชิาการอื่นที่เป็นองค์ประกอบส าคญัต่อการส าเร็จการศกึษาตาม
หลกัสูตร ของผู้ส าเร็จการศกึษาผูน้ัน้ ลอกเลยีนงานผู้อื่น หรอืมไิดก้ระท าดว้ยตนเอง     การเพกิถอนปรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัร ใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัไดอ้นุมตัปิรญิญาหรอืประกาศนียบตัรใหก้บับุคคลนัน้ 

58.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นัน้ได้กระท าการอนัเป็นที่เสื่อมเสยีร้ายแรงต่อมหาวทิยาลยั หรอืต่อศกัดิศ์รแีห่งปรญิญาหรือ
ประกาศนียบตัรทีต่นไดร้บั การเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรในกรณนีี้ ใหม้ ี ผลตัง้แต่วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัมี
มตเิพกิถอน 

 
 

หมวดท่ี  10 
สถานภาพของนักศึกษา 

 
ข้อ 59 การลาพกัการศกึษา และการลาออกของนกัศกึษา 

59.1  นกัศกึษาผูป้ระสงค์จะลาพกัการศกึษาต้องยื่นค ารอ้งต่อคณะทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผ่านการพจิารณาของอาจารย์ทีป่รกึษา
ทัว่ไป หรอือาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ และประธานหลกัสตูร  เพือ่เสนอคณบดพีจิารณาอนุมตัิ 

59.2     การลาพกัการศกึษาใหล้าพกัไดไ้มเ่กนิ 2 ภาคการศกึษาปกต ิตลอดหลกัสตูร 
59.3     นกัศกึษาผูไ้ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษาตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรบัรกัษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาภายใน 15 

วนั หลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา 
59.4 นักศกึษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาของ

อาจารย์ที่ปรกึษาทัว่ไปหรอือาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระ  ประธานหลกัสูตร และ คณบด ีเพื่อ
เสนออธกิารบดพีจิารณาอนุมตั ิ

ข้อ 60  การพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 
   นกัศกึษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศกึษาต่อเมือ่อยู่ในกรณใีดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

60.1 ตาย 
60.2 ลาออกและไดร้บัอนุมตัแิลว้ 
60.3 ส าเรจ็การศกึษา 
60.4 มหาวทิยาลยัสัง่ใหอ้อก อนัเนื่องมาจากการฝา่ฝืนระเบยีบการลงทะเบยีนและการช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา 
60.5 เรยีนไดจ้ านวนหน่วยกติไมเ่กนิกึง่หนึ่งจากจ านวนหน่วยกติรวมของรายวชิาทีม่คี่าคะแนนในหลกัสูตร และไดค้ะแนน

เฉลีย่สะสม ต ่ากว่า 2.50 



มคอ. 2 

Page | 67  
 

60.6 เรยีนได้จ านวนหน่วยกติเกนิกึง่หนึ่งจากจ านวนหน่วยกติรวมของรายวชิาทีม่คี่าคะแนนในหลกัสูตร และไดค้ะแนน
เฉลีย่สะสมต ่ากว่า 2.75 

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

60.8 สอบวทิยานิพนธ ์หรอืสอบประมวลความรู ้หรอืสอบการศกึษาอสิระ หรอืสอบวดัคุณสมบตัคิรัง้ทีส่องไมผ่่าน 
60.9 หลงัสอบครัง้ที่  1 ไม่ผ่าน ไม่ด าเนินการและ/หรอืสอบวทิยานิพนธ์หรอืการศึกษาอิสระครัง้ที่ 2 ตามระยะเวลาที่

ก าหนด  
60.10 ใชเ้วลาการศกึษาครบตามทีห่ลกัสตูรก าหนดแลว้ 
60.11 นกัศกึษาสามญัทีค่งสภาพเป็นนกัศกึษาทดลองศกึษาเกนิระยะเวลาทีก่ าหนด 
60.12 ตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่ความผดิทีเ่ป็นลหุโทษหรอืความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
60.13 ถูกลงโทษทางวนิยัใหอ้อกจากการเป็นนกัศกึษา 

ข้อ 61  การขอกลบัเขา้เป็นนกัศกึษา 
นกัศกึษาทีพ่น้สภาพการเป็นนกัศกึษาตามขอ้ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนกัศกึษาคนืได ้ ทัง้นี้ ให้

เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
 

หมวดท่ี  11 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 62  หลกัสตูรใหม ่หรอืหลกัสตูรปรบัปรุงทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ใหใ้ชเ้กณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัสูตร  ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย     การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ .ศ. 2544   
ทัง้นี้หลกัสตูรตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงและใชร้ะเบยีบนี้ภายใน     5 ปี นับจากการปรบัปรุงครัง้สุดทา้ย หรอืเปิดสอนครัง้แรกของ
หลกัสตูรนัน้ๆแลว้แต่กรณี 

ข้อ 63  ใหย้กเวน้การบงัคบัใชข้อ้ 14, 54 และ 60 กบันักศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาก่อนปีการศกึษา 2548 โดยใหใ้ชเ้กณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว
ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2544 แทน 

ข้อ 64  อาจารยท์ีป่รกึษาหรอืกรรมการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ    ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ก่อนการประกาศใชร้ะเบยีบนี้ ใหย้งัคง
เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาหรอืกรรมการสอบทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้นัน้ต่อไป 

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

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่   14    กรกฎาคม   พ.ศ.  2548   

                
 
 
 
 

(ลงชือ่)   พลต ารวจเอก เภา   สารสนิ 
       (เภา   สารสนิ) 

นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
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ภาคผนวก 5 
ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

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

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

เร่ือง แนวปฏิบติัในการขออทุธรณ์ผลการสอบ 
วิทยานิพนธห์รือการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวก 8 
องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัคณุภาพของการจดัการหลกัสตูร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตามระบบการประเมินผล 
การจดัการหลกัสตูร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัคณุภาพของการจดัการหลกัสตูร 
 

องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัคุณภาพของการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น จดัแบ่งตามกระบวนการจดัการหลกัสูตร 3 
กระบวนการคือ การพัฒนาและปรบัปรุงหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช้ และการประเมนิผลการใช้หลกัสูตร มอีงค์ประกอบรวม 8 
องคป์ระกอบ และตวัชีว้ดัส าหรบัหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยาส าหรบัคร ู27 ตวั ดงันี้ 

 

องคป์ระกอบ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาชวีวทิยาส าหรบัคร ู

ตวัชีว้ดั จ านวน 
1. การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร   
1.1 คุณภาพของหลกัสตูร 1.1.1 1 
2. การน าหลกัสตูรไปใช ้   
2.1 คุณภาพของการบรหิารหลกัสตูร 2.1.1, 2.1.2 2 
2.2 คุณภาพของนกัศกึษา 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5 
5 

2.3 คุณภาพของอาจารย ์ 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 

7 

2.4 คุณภาพของการจดัการเรยีนการสอน 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 3 
2.5 คุณภาพของการจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนการสอน 2.5.1, 2.5.2 2 
3.  การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร   
3.1 คุณภาพของบณัฑติ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 4 
3.2 คุณภาพของผลงานวชิาการและวทิยานิพนธ์ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 3 
 รวมตวัช้ีวดั 27 
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รายละเอียดขององคป์ระกอบและตวัช้ีวดัคณุภาพของการจดัการหลกัสตูร 

องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 
1.   การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร หมายถงึ ภารกจิทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสูตรต้องด าเนินการเพื่อใหห้ลกัสูตรและรายวชิาในหลกัสูตรที่
เปิดสอนมคีวามทนัสมยั คุณภาพและไดม้าตรฐาน ตอบสนองเป้าหมายการผลติบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะทีก่ าหนด  

1.1 คุณภาพของ
หลกัสตูร 

1.1.1 
 

หลักสูต ร ได้ร ับการพัฒนาหรือปรับปรุ ง ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ 
เป้าหมายคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ และ
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร 
(ตามระยะเวลาที่ก าหนดทุก 5 ปี กรณีหลกัสูตร
ปรบัปรุง) 

- รายงานขอ้มลูหลกัสตูร
แต่ละปีการศกึษา 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

 

1.1.2 
 

หลกัสูตรมรีายวชิาสหกจิศกึษาหรอืขอ้ก าหนดให้
นักศกึษาฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการ และ 
รายวิชาวิจยัหรือโครงงานหรือสมัมนาที่ส่งเสริม
กระบวนการวจิยัและการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ของนกัศกึษา 

- ขอ้มลูรายวชิาสหกจิ
ศกึษา หรอืรายวชิาฝึก
ปฏบิตังิานในแต่ละ
หลกัสตูร 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

 

2.  การน าหลกัสตูรไปใช ้หมายถงึ ภารกจิทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสตูรต้องด าเนินการเพื่อใหก้ระบวนการจดัการหลกัสูตร การเรยีนการสอน 
การจดักจิกรรมต่างๆ รวมทัง้ปจัจยัหลกัในการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ทีก่ าหนด 

2.1 คุณภาพของ
การบรหิาร
หลกัสตูร 

2.1.1 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีองค์ประกอบ 
คุณสมบตัิ จ านวน และอ านาจหน้าที่ตามเกณฑ์
มาตรฐานและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  รายชือ่คณะกรรม การ
บรหิารหลกัสตูร พรอ้ม
คุณวุฒ ิต าแหน่ง และ
สงักดั 

 

- ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิาร 
หลกัสตูร 
- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 
2.1.2 

 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชุมอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจร่วมกนัใน
เรือ่งต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการหลกัสตูร 

-  รายงานการประชุม
หรอืมตกิารประชุมของ
คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.2 คุณภาพของ
นกัศกึษา 

2.2.1 
 

สดัส่วนจ านวนผู้สมคัร : จ านวนประกาศรบั : 
จ านวนผูร้ายงานตวัเขา้ศกึษา 
(กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ยของการรบัในทุก
สาขานัน้เช่น วศิวกรรมทัว่ไป เกษตรทัว่ไป) 

- จ านวนผูส้มคัร 
- จ านวนประกาศรบั 
- จ านวนผูร้ายงานตวัเขา้
ศกึษา 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 
- บณัฑติวทิยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน 
(กรณโีครงการพเิศษ 
และรบัเอง) 

2.2.2 
 

ค่าเฉลีย่ GPA ของผูเ้ขา้ศกึษาในแต่ละปี 
ป.ตร ี เฉพาะรบัตรงกบั admission ส านกับรหิารฯ 
โครงการพเิศษ (คณะ) 
บณัฑติศกึษา (บณัฑติวทิยาลยั) 
(กรณไีมแ่ยกสาขาใหใ้ชค้่าเฉลีย่ของการรบัในทุก
สาขานัน้เช่น วศิวกรรมทัว่ไป เกษตรทัว่ไป) 

-  GPA ของผูร้ายงานตวั
เขา้ศกึษา 
- จ านวนผูร้ายงานตวัเขา้
ศกึษา 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 
- บณัฑติวทิยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน 
(กรณโีครงการพเิศษ 
และรบัเอง) 
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องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 
2.2.3 

 
ค่าเฉลีย่คะแนนผลการสอบวชิาภาษาองักฤษของผู้
เขา้ศกึษาในแต่ละปี  
(กรณไีมแ่ยกสาขาใหใ้ชค้่าเฉลีย่ของการรบัในทุก
สาขานัน้เช่น วศิวกรรมทัว่ไป เกษตรทัว่ไป) 

- คะแนนผลการสอบวชิา
ภาษาองักฤษของ
ผูร้ายงานตวัเขา้ศกึษา 
- จ านวนผูร้ายงานตวัเขา้
ศกึษา 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 
- บณัฑติวทิยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน 
(กรณโีครงการพเิศษ 
และรบัเอง) 

2.2.4 
 

จ านวนนกัศกึษาชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ส าหรบัหลกัสตูรนานาชาต)ิ 

-  จ านวนนกัศกึษา ชาว
ต่างประเทศ 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

 
2.2.5 

 
รอ้ยละของนกัศกึษาทีค่งสภาพเป็นนกัศกึษาในปี
การศกึษาปจัจุบนั จากจ านวนนกัศกึษาทีเ่ขา้
ศกึษาในภาพรวม 

- จ านวนนกัศกึษาที่
รายงานตวัเขา้ศกึษาใน
แต่ละปี 
- จ านวนนกัศกึษาทีพ่น้
สภาพ 
- จ านวนนกัศกึษาที่
ลาออก 
- จ านวนนกัศกึษาทีห่มด
สภาพในลกัษณะอื่น 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

 

2.3  คุณภาพ
ของอาจารย ์

2.3.1 
 

สดัส่วนจ านวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒ ิ ตร ี: โท : 
เอก 
(อาจารยผ์ูส้อน) 

-  จ านวนอาจารยใ์น
สงักดั และท าหน้าทีส่อน
ในหลกัสตูร จ าแนกตาม
คุณวุฒใินแต่ละระดบั 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.2 
 

สดัส่วนจ านวนอาจารยแ์ยกตามต าแหน่งทาง
วชิาการ  อาจารย ์: ผศ : รศ : ศ 

-  จ านวนอาจารยใ์น
สงักดั และท าหน้าทีส่อน
ในหลกัสตูร จ าแนกตาม
ต าแหน่งทางวชิาการ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.3 
 

สดัส่วนจ านวนอาจารย ์ต่อจ านวนนกัศกึษา - จ านวนอาจารยใ์นสงักดั 
และท าหน้าทีส่อนใน
หลกัสตูร 
จ านวนนกัศกึษาปจัจุบนั 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.4 
 

จ านวนอาจารย ์ ผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศทีเ่ป็น
ผูส้อน เชญิมาสอน เป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ และมาปฏบิตังิานอื่นๆ 
ในหลกัสตูร 

- จ านวนอาจารยช์าว
ต่างประเทศ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.5 
 

จ านวนผลงานวชิาการ/ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสาร และ/หรอืเสนอในการประชุม
วชิาการ ต่อจ านวนอาจารยใ์นหลกัสตูร  

- จ านวนผลงานวชิาการ
และวจิยัทีต่พีมิพห์รอื
เผยแพร่ และ/หรอืเสนอ
ในการประชุมวชิาการ  
- จ านวนอาจารยใ์น
หลกัสตูร  

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.6 
 

จ านวนผลงานวชิาการประเภทหนังสอืต ารา และ
สื่อการสอนที่ผลิตโดยอาจารย์ในหลักสูตร ต่อ
จ านวนอาจารยท์ัง้หมด 

- จ านวนผลงาน(เรือ่ง) 
- จ านวนอาจารยใ์น
หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
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องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 
2.3.7 

 
รอ้ยละของอาจารย์ทีไ่ดร้บัเชญิใหเ้ป็นกรรมการใน
วชิาชีพ กรรมการวทิยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลยั ต่อจ านวน
อาจารยท์ัง้หมด 

- จ านวนอาจารยท์ีไ่ดร้บั
เชญิ 
- จ านวนอาจารยใ์น
หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.4  คุณภาพ
ของการจดัการ
เรยีนการสอน 

2.4.1 
 

ร้อยละของรายวิชาที่มกีารสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั จากจ านวนรายวชิาทัง้หมดทีเ่ปิดสอน
ในหลกัสตูรในแต่ละปีการศกึษา 

- จ านวนรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปีการศกึษานัน้ 
- ผลการประเมนิโดย
นกัศกึษา 
- ผลการประเมนิตนเอง
ของผูส้อน 
- ผลการประเมนิโดย
กรรมการบรหิารหลกัสตูร  

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.4.2 
 

รอ้ยละของรายวชิาทีม่กีารสอนโดยใชส้ือ่
เทคโนโลย ี หรอืระบบ e-learning จากจ านวน
รายวชิาทัง้หมดทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรในแต่ละปี
การศกึษา 

- จ านวนรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปีการศกึษานัน้ 
- จ านวนรายวชิาทีม่กีาร
สอนโดยใชส้ือ่เทคโนโลยี
หรอืระบบ e-learning  

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.4.3 
 

รอ้ยละของรายวชิาทีม่กีารสอนโดยบรูณาการหรอื
สอดแทรกการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ใหก้บั
นกัศกึษา จากจ านวนรายวชิาทัง้หมดทีเ่ปิดสอนใน
หลกัสตูรในแต่ละปีการศกึษา 

- จ านวนรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปีการศกึษานัน้ 
- ผลการประเมนิโดย
นกัศกึษา 
- ผลการประเมนิตนเอง
ของผูส้อน 
- ผลการประเมนิโดย
กรรมการบรหิารหลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.4.4 
 

ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อ
คุณภาพ/ประสทิธภิาพการสอนของอาจารยใ์น
หลกัสตูรในภาพรวม 

- ผลการประเมนิโดย
นกัศกึษา 
- จ านวนรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปีการศกึษานัน้ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.5 คุณภาพของ
การจดักจิกรรม
ส่งเสรมิการเรยีน
การสอน 

2.5.1 
 

ระดบัความส าเรจ็ของการจดักจิกรรมเสรมิความรู้
และทักษะทางวิชาการ ที่ด าเนินการในระดับ
หลกัสูตร (เช่น การให้ค าปรึกษา การจดัอบรม /
สมัมนา การศกึษาดงูาน ฯลฯ) 

- จ านวนกจิกรรม 
- จ านวนนกัศกึษาทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม 
- จ านวนนกัศกึษาทีผ่่าน
เกณฑต์ามตวัชีว้ดัที่
ก าหนดในกจิกรรม 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.5.2 
 

ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ ทีด่ าเนินการ
ในระดับหลักสูตร (เช่น การพัฒนาคุณธรรม 
จรยิธรรม การมวีนิัยในตนเองและท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่น ฯลฯ) 

- จ านวนกจิกรรม 
- จ านวนนกัศกึษาทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม 
- จ านวนนกัศกึษาทีผ่่าน
เกณฑต์ามตวัชีว้ดัที่
ก าหนดในกจิกรรม 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

3.  การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร หมายถงึ ภารกจิทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสูตรต้องด าเนินการเพื่อใหผ้ลผลติคอื บณัฑติและองค์ความรูอ้นั
เกดิจากกระบวนการผลติบณัฑติ มคีุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติและสงัคม 
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องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 
3.1  คุณภาพ
ของบณัฑติ 

3.1.1 
 

รอ้ยละของนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดในหลกัสตูร 

- จ านวนนกัศกึษาที่
รายงานตวัเขา้ศกึษาในปี
การศกึษาหนึ่งๆ 
- จ านวนนกัศกึษาที่
ส าเรจ็การศกึษาตาม
ระยะเวลาของหลกัสตูรใน
แต่ละรุน่ปีการศกึษานัน้ 

ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

 3.1.2 
 

ร้อยละของบณัฑิตที่ได้งานท า ประกอบอาชีพ
อสิระ หรอืศกึษาต่อในระยะเวลา  12 เดอืนหลงั
จบการศกึษา (และการไดง้านท าตรงสาขาวชิาที่
ส าเร็จการศกึษา และการได้รบัเงนิเดอืนเริม่ต้น
ตามเกณฑ)์ 

- ผลการวจิยัภาวะการมี
งานท า และการศกึษาต่อ
ของบณัฑติ ปีการศกึษา
ทีผ่่านมา 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

3.1.3 
 

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑติต่อคุณภาพ
บณัฑติ (ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ
ตามลักษณะ งานสาขานั ้นๆ  ด้ านคว ามรู้
ความสามารถพื้นฐานทีส่่งผลต่อการท างาน และ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วชิาชพี) 

- ผลการวจิยัผูใ้ชบ้ณัฑติ
ทีส่ าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษาทีผ่่านมา 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

3.1.4 
 

จ านวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รบัการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จรยิธรรม หรอืรางวลัทางวชิาการหรอื
ด้านอื่ นที่ เกี่ ย วข้อ งกับคุณภาพบัณฑิต ใน
ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาตใินรอบ 3 ปีทีผ่่าน
มา (คน) 

- รายงานขอ้มลูจ านวน
นกัศกึษาหรอืศษิยเ์ก่าที่
ไดร้บัการประกาศเกยีรติ
คุณ หรอืรางวลั 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

3.2 คุณภาพของ
ผลงานวชิาการ
หรอืวทิยานิพนธ ์

3.2.1 
 

จ านวนวทิยานพินธแ์ละงานวชิาการของนกัศกึษา
ทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตใิน
รอบ 3 ปีทีผ่่านมา (ชิน้งาน) 

- รายงานขอ้มลูจ านวน
ผลงานวทิยานิพนธข์อง
นกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลั 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 
3.2.2 

 
รอ้ยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปรญิญาโท
ของผูส้ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษานัน้ทีต่พีมิพ์
เผยแพร่ ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จ
การศกึษาในปีการศกึษานัน้ทัง้หมด 

- จ านวนบทความจาก
วทิยานิพนธป์รญิญาโท
ของผูส้ าเรจ็การศกึษาใน
ปีการศกึษานัน้ทีต่พีมิพ์
เผยแพร ่(นบัทัง้หมดที่
เป็นผลงานของผูส้ าเรจ็
การศกึษา) 
- จ านวนวทิยานพินธ์
ปรญิญาโทของผูส้ าเรจ็
การศกึษาในปีการศกึษา
นัน้ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
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องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 
3.2.3 

 
รอ้ยละของบทความจากวทิยานิพนธป์รญิญาเอก
ทีต่พีมิพเ์ผยแพรต่่อจ านวนวทิยานพินธป์รญิญา
เอกทัง้หมด 

- จ านวนบทความ
วทิยานิพนธป์รญิญาเอก
ทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ในปี
การศกึษานัน้ 
- จ านวนวทิยานพินธ์
ปรญิญาเอกในปี
การศกึษานัน้ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

 

การจดัทาํรายงานผลการจดัการหลกัสตูร 

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

เพื่อให้การด าเนินการประเมนิผลการจดัการหลกัสูตรเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและมปีระสทิธภิาพ จงึก าหนดรายละเอียด
เกีย่วกบักระบวนการด าเนินการ ดงันี้ 

1. ปฏทินิการด าเนินการ ใหม้กีารประเมนิผลการจดัการหลกัสูตรทุกสิ้นปีการศกึษา โดยทุกหลกัสูตรจะต้องจดัท าขอ้มลูและ
รายงานผลการประเมนิภายในสิน้เดอืนพฤษภาคมของทุกปี  

2. หน่วยงานรบัผดิชอบ ให้ส านักบรหิารและพฒันาวชิาการ โดยกลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงาน รวบรวมขอ้มลูและรายงานผลการจดัการหลกัสตูรแต่ละหลกัสตูร และจดัท าสรุปรายงานการประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรของ
มหาวทิยาลยัในภาพรวม 

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

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

 

การนําผลการประเมินการจดัการหลกัสตูรไปใช้ 
การประเมนิผลการจดัการหลกัสูตรตามระบบนี้ มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อส่งเสรมิ  กระตุ้นและก ากบัตดิตามใหผู้้รบัผดิชอบการ

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

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาสาํหรบัคร ู
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

รายงานการประเมนิผลในครัง้นี้  ผูใ้ห้ขอ้มลูคอื นักศกึษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยาส าหรบัคร ู

ประจ าปีการศกึษา 2552 จ านวน 15 คน โดยผูใ้หข้อ้มลูไดป้ระเมนิหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยาส าหรบัครู ใน
ดา้นการบรหิารหลกัสตูร ดงัสรุปตามตารางต่อไปนี้ 

ประเดน็การประเมิน 

ความคิดเหน็ 
  มากท่ีสุด   
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

  มาก จ านวน 
(รอ้ยละ) 

  ปานกลาง 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

   น้อย 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

 น้อยท่ีสดุ 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

1. หลกัสตูรมีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 
มหาวิทยาลยั ท้องถ่ิน และความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่น 

     

1.1 หลกัสตูรมุง่เน้นการเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ การ
เสรมิสรา้งและพฒันาประเทศ และการบรหิารจดัการทอ้งถิน่/ประเทศ 

3(20.00) 12(80.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

1.2 หลกัสตูรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการก าลงัคนในสาขาวชิาทีเ่ปิด
สอน 

6(40.00) 9(60.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

2. หลกัสตูรมีความสอดคล้องกบัปรชัญา และวตัถปุระสงคข์อง
หลกัสตูร 

     

2.1 หลกัสตูรมุง่เน้นการเสรมิสรา้งคุณภาพของประชากรพฒันาความ
เป็นเลศิทางวชิาการ  และการบรูณาการความรูแ้ละเทคโนโลย ี

6(40.00) 9(60.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

2.2 หลกัสตูรสอนใหรู้เ้หตุผลตามหลกัการของแต่ละวชิา สอนใหศ้กึษา
ฝึกฝนและอบรมตน ดว้ยตนเองได ้สอนใหม้ปีญัญาจากการคดิ
วเิคราะห ์พนิิจพจิารณาไตร่ตรองจากความเป็นจรงิ 

9(60.00) 6(40.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

3. ความเหมาะสมของโครงสร้างหลกัสตูร      
3.1 หมวดวชิาบงัคบั และวชิาเฉพาะดา้น มกีารจดัประสบการณ์ที่
ส่งเสรมิความเขา้ใจและทกัษะแบบองคร์วม มทีัง้ประสบการณ์พืน้ฐาน
เบือ้งตน้และประสบการณ์ทีต่อ้งการวฒุภิาวะขัน้สงู 

6(40.00) 6(40.00) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 

3.2 หมวดวชิาเลอืก ใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีนตามความสนใจอย่าง
แทจ้รงิ 

2(13.33) 8(53.33) 5(33.33) 0(0.00) 0(0.00) 

4. การทาํวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ      
4.1 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกติ 12(80.00) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
4.2 ความเอาใจใส่ของอาจารยท์ีป่รกึษา 13(86.67) 2(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
4.3 ความชดัเจนเรือ่งเกณฑก์ารประเมนิความกา้วหน้าการท า
วทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ 

9(60.00) 6(40.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

4.4 ความพงึพอใจในการท าวทิยานพินธ์/การศกึษาอสิระ 12(80.00) 2(13.33) 1(6.67) 0(0.00) 0(0.00) 
4.5 ผลสมัฤทธิจ์ากการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ 11(73.33) 2(13.33) 2(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 
5. เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน      
5.1 เนื้อหาสาระครอบคลุมมาตรฐานจุดมุง่หมายของหลกัสตูร สาระ
ทนัสมยั เหมาะสมกบักาลเวลา 

1(6.67) 14(93.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

5.2 มโีอกาสศกึษาเชือ่มโยงวชิาความรูก้บัประสบการณ์จรงิในชวีติ 
สามารถคดิวเิคราะห ์ตดัสนิ แกไ้ขปญัหาและแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง 

2(13.33) 13(86.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
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ประเดน็การประเมิน 

ความคิดเหน็ 
  มากท่ีสุด   
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

  มาก จ านวน 
(รอ้ยละ) 

  ปานกลาง 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

   น้อย 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

 น้อยท่ีสดุ 
จ านวน 
(รอ้ยละ) 

 
5.3 ใชว้ธิกีารจดัการเรยีนการสอนหลากหลาย เน้นการมสี่วนรว่มของ
ผูเ้รยีนและใชเ้ทคโนโลยเีพือ่โอกาสการเรยีนรูท้ีก่วา้งขวางขึน้ และ
ส่งเสรมิการคดิ และการท างานร่วมกนัอย่างเป็นอสิระ 

3(20.00) 12(80.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

5.4 การประเมนิการเรยีนการสอนดว้ยวธิกีารหลากหลายและตรง
สภาพจรงิ และชดัเจน 

4(26.67) 11(73.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

5.5 ใชแ้หล่งวทิยาการการเรยีนรูก้ารเรยีนการสอนหลากหลายรปูแบบ 6(40.00) 9(60.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
6. รปูแบบการจดัหลกัสตูร      
6.1 มกีารจดัทางเลอืกทางการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนบางส่วนเพือ่
ส่งเสรมิการศกึษาตลอดชวีติ 

4(26.67) 11(73.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

6.2 มกีารเทยีบโอนหน่วยกติทีเ่รยีน จากโอกาสการศกึษารปูแบบ
ต่างๆ 

0(0.00) 6(40.00) 3(20.00) 6(40.00) 0(0.00) 

6.3 มกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบ on-line system เอกสาร 
ต ารา วารสาร ฯลฯ 

0(0.00) 12(80.00) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 

6.4 มกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูบ้างส่วนหรอืบางโปรแกรมโดยใช้
ภาษาสากลเป็นสือ่ 

6(40.00) 9(60.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

7. กิจกรรมเสริมหลกัสตูร      
7.1 มกีารส่งเสรมิใหน้กัศกึษาร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรต่างๆเพือ่
การพฒันาตนเองและสงัคม 

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

8. โสตทศันูปกรณ์ อุปกรณ์การเรยีนการสอนต่างๆ 12(80.00) 3(20.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
9. บรรยากาศและสิง่แวดลอ้ม 1(6.67) 14(93.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
10. ความพงึพอใจต่อหลกัสตูรโดยรวม 0(0.00) 15(100.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัหลกัสูตร หรือรปูแบบการจดัการเรียนการสอน 

1. รายวชิาบางรายวชิามเีนื้อหาซ ้าซอ้นกนั แต่คดิว่าอาจารยท์บทวนก่อนน าสู่รายละเอยีดทีม่ากขึน้ 

2. ควรจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาแต่ละชัน้ปีไดด้งูานนอกสถานที่ 
3. ควรจดัท าคู่มอื ข ัน้ตอนในการศกึษาแต่ละชุดวชิาใหช้ดัเจนขึน้ 

4. อยากใหอ้าจารยเ์น้นเทคนิคการสอน ทีส่อนใหน้กัเรยีนคดิวเิคราะห ์ใหม้ากขึน้เพราะหลกัสูตรคอื ชวีวทิยาส าหรบัครู จะได้

น าเทคนิคหรอืความรูน้ี้มาเตรยีมการสอนสอนนกัเรยีน 
5. อยากใหร้วมรุ่นนกัศกึษาหลกัสตูรนี้ ไปศกึษาดงูานต่างประเทศเหมอืนกบัมหาวทิยาลยัอื่นๆ  
6. ควรขยายเวลาในการเรยีนใหม้ากกว่า 3 ปี 

7. ควรมกีารก าหนดใหม้หีอ้งพกัของนกัศกึษาปรญิญาโท พรอ้มทัง้มเีครือ่งคอมพวิเตอร์ และเครื่องพมิพ์ส่วนรวม เพื่ออ านวย
ความสะดวกใหก้บันกัศกึษาปรญิญาโทในการใชง้านและแกไ้ขเอกสารต่างๆ (เช่นเดยีวกบัมหาวทิยาลยับางแห่ง) 

8. เอกสารประกอบการสอนควรเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูของภาควชิา เพือ่ใหน้กัศกึษาไปโหลดขอ้มลูมาใชป้ระกอบการเรยีน 
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ภาคผนวก 10 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง 

หลกัสตูรเดิมกบัหลกัสตูรปรบัปรงุ 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรบัปรงุ 
 

หลกัสูตรปรบัปรงุ หลกัสูตรเดิม หมายเหต ุ
1. การด าเนินการของหลกัสตูรใช้

รปูแบบการเรยีนการสอนแบบชดุ
วชิา จ านวน 3 ชุดวชิา โดยเปิด
การเรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้น  

1. การด าเนินการของหลกัสตูรใช้
รปูแบบการเรยีนการสอนแบบชดุ
วชิา จ านวน 3 ชุดวชิา โดยเปิด
การเรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้น  

จดัการศกึษาเป็นโครงการพเิศษ  

2. ตดัรายวชิาในหมวดวชิาเลอืก
จ านวน 3 รายวชิาเพื่อลดความ
ซ ้าซอ้นของเนือหาวชิาและสะดวก
ในการบรหิารจดัการ ไดแ้ก ่
331 705 ความหลากหลายทาง
ชวีภาพและการอนุรกัษ ์
331 707 การสือ่สารความรูท้าง
วทิยาศาสตรแ์ก่ครวูทิยาศาสตร ์
331 751 ชวีวทิยาของจุลนิทรยี ์

2. ม ี3 รายวชิา บรรจใุนหมวดวชิา
เลอืกบนกัศกึษาแผน ก 2 และ 
แผน ข. ร่วมดว้ย ไดแ้ก่  
331 705 ความหลากหลายทาง
ชวีภาพและการอนุรกัษ ์
331 707 การสือ่สารความรูท้าง
วทิยาศาสตรแ์ก่ครวูทิยาศาสตร ์
331 751 ชวีวทิยาของจุลนิทรยี ์ 

เน้ือหาของรายวชิาทีต่ดัออกนัน้ มี
แทรกเป็นสว่นหนึ่งของรายวชิาบงัคบั
อยู่แลว้ การตดัรายวชิาดงักล่าวจงึไม่
มผีลกระทบต่อปรมิาณเน้ือหาวชิา 
เช่น  
1) 331 705 ความหลากหลายทาง

ชวีภาพและการอนุรกัษ์ พบใน
วชิา 331 750 พนัธุศาสตร์
ส าหรบัคร ู

2) 331 707 การสือ่สารความรูท้าง
วทิยาศาสตรแ์ก่ครวูทิยาศาสตร ์
พบใน วชิา 331 700 ชวีวทิยา
ฐานชุมชน  

3) 331 751 ชวีวทิยาของจุลนิทรยี ์
พบใน วชิา 331 703 ชวีวทิยา
เชงิบรูณาการ 
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