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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาชีววิ ทยาสําหรับครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิ ทยาเขต/ คณะ/ ภาควิ ชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา และบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Biology for Teachers
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสาหรับครู)
วท.ม. (ชีววิทยาสาหรับครู)
Master of Science (Biology for Teachers)
M.Sc. (Biology for Teachers)

3. วิ ชาเอก
ชีววิทยา
4. จํานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยทีเ่ ป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการสอนวิชาทางชีววิทยาอย่างน้อย 1 ปี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะกรรมการกลันกรองหลั
่
กสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ 20/2554
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554
สภามหาวิทยาลัย อนุมตั หิ ลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 6/2555 วันที่ 6 มิถุนายน 2555
จะเปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ ว่ า เป็ น หลัก สู ต รที่มีคุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. ครูในระดับ มัธยมศึกษาของรัฐและเอกชน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย
2. นักวิชาการ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
1
2
3
4
5

นางสาวชุตมิ า หาญจวณิช
นางสาวสุมนทิพย์ บุนนาค
นางกัลยา กองเงิน
นางสาวมณฑิรา มณฑาทอง
นางสาวศุจภี รณ์ อธิบาย

3 4099 00526 33 4
3 1201 01115 32 0
3 4599 00007 94 9
3 3090 00602 75 9
3 7401 00701 23 8

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

Ph.D. (Zoology)
Ph.D. (Plant Transformation)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
Ph.D. (Genetics)
ปร.ด. (ชีววิทยา)

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
ปจั จุบนั มีการขยายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจทัง้ ในเอเชียและทัวโลก
่
ทาให้การแข่งขันด้านเศรษฐกิจสูง
มากขึ้น การพัฒ นาหลัก สูต รเพื่อ ผลิต ครู ท่ีมีค วามรู้ด้า นวิท ยาศาสตร์อ ย่ า งถู ก ต้อ ง จึง มีค วามจ าเป็ น ในการ
วางรากฐานวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กนักเรียน การที่จะมีครูทด่ี ไี ด้นนั ้ ครูต้ องมีความรูท้ างวิชาการที่ถูกต้อง เป็ นผู้มี
ความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ ทัง้ การวางแผนงานวิจยั การนาเสนองานวิจยั มีความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์
และสามารถนาปญั หาที่สอดคล้องกับชุม ชนมาพัฒนาเป็ นงานวิจยั ซึ่ง จะทาให้ครูสามารถถ่ า ยทอดความรู้แ ก่
นักเรียน ปลูกฝงั ความคิดทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน เพื่อต่อยอดงานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับชุมชน ทาให้การศึกษา
ระดับพืน้ ฐานของประเทศไทยมีความก้าวหน้า นักเรียนได้รบั ความรูท้ ถ่ี ูกต้อง มีความรักในวิทยาศาสตร์และเติบโต
เป็ น กาลังสาคัญของประเทศในการพัฒนาประเทศอย่ างยัง่ ยืน น าไปสู่ก ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ของประเทศ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ทีม่ เี ป้าหมายให้ประเทศไทยมี
ระบบการศึกษาทีด่ แี ละมีพน้ื ฐานวิทยาศาสตร์ทแ่ี ข็งแกร่ง สามารถพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ทน่ี าไปสูก่ ารแก้ไข
ปญั หาในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพิม่ มูลค่าสินค้า และพัฒนาความเป็ นอยู่ของประชาชนในประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โรงเรียนเป็ นสถานที่ท่นี ักเรียนซึ่งเป็ นกาลังสาคัญของประเทศใช้เวลาส่วนใหญ่ขณะที่เติบโตเข้าสู่วยั
ผู้ใหญ่รวมทัง้ ปจั จุบนั ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน วัฒนธรรมตะวันตกสามารถเข้ามาแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
เยาวชนควรได้รบั คาแนะน าที่ถู กต้องจากครูผู้สอน ดัง นัน้ ครูผู้สอนจึงต้องมีค วามรู้ท างวิช าการที่ถูก ต้อ งและ
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ครบถ้วน การศึกษาทางด้านชีววิทยาเป็ นศาสตร์ทอ่ี ยู่ใกล้ตวั ไม่ว่าจะเป็ นร่างกายของมนุ ษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การทีน่ ักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจทางด้านชีววิทยา และมี
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์จะช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสังคมทีห่ ลากหลาย และมีศกั ยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ พร้อมในการแข่งขันกับอารยะประเทศได้ การพัฒนานักเรียนต้องเริม่ จากครูในโรงเรียน ดังนัน้ การ
ปลูกฝงั ค่านิยม ความรักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยังยื
่ นต้องมีรากฐานจากครูในโรงเรียน
การเปิ ดโอกาสให้ครูได้เข้าถึงแหล่งเรียนรูท้ างชีววิทยาทีจ่ ะพัฒนาทัง้ ตนเองและนักเรียนจึงมีความสาคัญอย่างยิง่
เมื่อครูได้รบั โอกาสทางการศึกษาในระดับทีส่ ูงขึน้ นัน้ ส่งผลให้มคี วามรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องสะสมเพิม่ มากยิง่ ขึน้
สามารถใช้องค์ความรูจ้ ากชุมชนร่วมกับวิชาทางชีววิทยาสื่อสารทางวิชาการกับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง สามารถ
แนะแนวนักเรียนในเชิงวิชาการ สามารถร่วมมือกันคิดสร้างสรรค์โครงงานวิจยั ระดับโรงเรียนระหว่างครูกบั นักเรียน
ซึง่ ทาให้การพัฒนากาลังคนทางวิทยาศาสตร์เข้มแข็งมากยิง่ ขึน้
ผนวกกับการทีป่ ระเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพสูง ในแต่ละชุมชนอาจจะยังไม่
ตระหนักจึงมีการใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลือง ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย และลดความหลากหลายลง การ
ทีค่ รูและนักเรียนสามารถวางแผนร่วมกันในการทาโครงการวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยังยื
่ นหรือการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม สามารถนาไปสูก่ ารร่วมมือร่วมใจในสังคมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรในท้องถิน่ ของ
ตนเอง และอยู่กบั สิง่ แวดล้อมอย่างเป็ นมิตร
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากการทีป่ จั จุบนั ระบบการค้าเสรีเข้ามามีบทบาทต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและการเปิ ด
ประเทศรวมเป็ นสหภาพอาเซียน มีแนวโน้มว่าสังคมไทยจะได้รบั ผลกระทบโดยตรง ประชากรในประเทศควรตัง้ รับ
สถานการณ์ดงั กล่าว การปรับปรุงหลักสูตรจึงจาเป็ นต้องทาให้สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงและความต้องการใน
การพัฒนากาลังคนของประเทศ ภาควิชาชีววิทยาได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นในการผลิตบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถทางด้านชีววิทยา มีองค์ความรูใ้ นการสร้างความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะบุคคล
ทีเ่ ป็ นครูผสู้ อน ทีม่ คี วามรูแ้ ละมีประสบการณ์การทาวิจยั ในลักษณะทีเ่ ป็ นผูร้ จู้ ริงและปฏิบตั ไิ ด้ กระตุน้ ให้เกิดการใช้
ความรู้ทางชีววิทยา และสามารถนาองค์ความรูไ้ ปถ่ายทอดให้แก่เยาวชน และปลูกฝงั จิตสานึกทางการวิจยั การ
ดารงชีวติ อยู่ในสิง่ แวดล้อมทีก่ าลังถูกคุกคามต่อไป ครูจงึ ต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ ที งั ้ ด้านความประพฤติ และด้านการ
เป็ นผู้รู้จริง ทางวิชาการ สามารถบูรณาการความรู้ สาขาชีว วิทยากับสาขาวิชาอื่น ๆ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวิเคราะห์ประมวลผล งานวิจยั เพื่อการศึกษา การอนุรกั ษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ นักศึกษาผูท้ เ่ี ป็ นครูเหล่านัน้ จะมีประสบการณ์พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านและมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทัง้ ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบ
ของทรัพยากรชีวภาพต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยต้องมีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้ ให้ก้าวทันต่อ
ความรู้ แ ละเทคโนโลยี ท่ี ป รับ เปลี่ ย นและพัฒ นาใหม่ ต ลอดเวลาซึ่ ง ป็ น ไปตามนโยบายและวิส ัย ทัศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนัน้ ภาควิชาฯ จึงได้พฒ
ั นาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาสาหรับครู
เพื่อผลิตครูผมู้ คี ุณสมบัตขิ า้ งต้นนี้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
พัน ธกิจ หลัก ของมหาวิท ยาลัย ขอนแกน คือ เปนสถาบัน ที่เ ป็ น ผูน าดานวิช าการโดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนศูนยเชื่อมโยงทางวิชาการกับนานาประเทศ และมีมาตรฐานทางวิชาการเปนทีย่ อมรับใน
ระดับ สากล ผลิต บัณฑิต ที่มีคุ ณภาพ คุ ณธรรมและจริย ธรรม สอดคลองกับ ความตองการในการพัฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศโดยรวม ซึง่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความ
มุ่งมันในปณิ
่
ธานที่จะดาเนินงานเพื่อ สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกนตลอดมา การปรับปรุงหลักสูตร
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ชีววิทยาสาหรับครูในครัง้ นี้ เพื่อส่งเสริมการผลิต การพัฒนา และยกระดับคุณภาพของครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน มีศกั ยภาพสูงทัดเทียมนานาชาติ เพื่อเป็ นบุคคลสาคัญในการปูพน้ื ฐาน
ทางการศึกษาใหเยาวชนมีความรักและสนใจในการศึกษา คนควา วิจยั ตัง้ แตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทัดเทียมนานาประเทศต่อไปในอนาคต
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู ได้เปิ ดโอกาส
ให้นกั ศึกษาได้เลือกเรียนรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาควิชาและจากรายวิชาอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของภาควิชาฯ และมีการเชิญวิทยากรพิเศษจากคณะแพทยศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์มาให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษาด้วย

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มุงผลิต
มหาบัณฑิตใหเปนผูมคี วามรูลกึ ซึง้ ดานเนื้อหาวิชาการทางชีววิทยาแขนงต่างๆ ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มี
ความสามารถทีจ่ ะถายทอดความรูและแนวคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถคนควา วิเคราะห วิจยั ใฝหาความรู
อยางตอเนื่อง เปนผูนาทางวิชาการของชุมชน และสามารถประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรในการแก้ปญั หาของ
ชุมชนไดอยางเหมาะสม สามารถให้คาปรึกษาแก่นกั เรียนและชุมชนทางด้านชีววิทยา โดยเฉพาะการอนุ รกั ษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน การตระหนักในการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทัง้ สามารถสร้างองค์ความรูใ้ หม่
และการเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในทางวิชาการและสอดคลองกับวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั นี้
1.2.1 มีความรูเชิงลึกในเนื้อหาดานชีววิทยาขัน้ พื้นฐานทัง้ ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ สามารถสรางสื่อการ
สอนและสามารถถายทอดความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 สามารถสรางและพัฒนาหลักสูตรชีววิทยาทัวไปในสถานศึ
่
กษาระดับพืน้ ฐาน
1.2.3 มีทกั ษะดานวิทยาศาสตรนิเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการถายทอดความรูและปลูกจิตสานึก
ทางวิทยาศาสตรใหแกเยาวชนและชุมชน และมีความสามารถประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรได
อยางเหมาะสม
1.2.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบและแก้ปญั หาโดยอาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความรูท้ างวิชาการและจิตสานึกทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นกั เรียนได้
1.2.5 มีคุ ณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณทางวิช าการ และมีภ าวะผู้น าในการส่ง เสริม ให้มีก าร
ประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.2.6 มีความสามารถในวิจยั หรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรูใ้ หม่
หรือวิธปี ฏิบตั งิ านใหม่ๆ เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรียนรักในการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึน้
1.2.7 มีความสามารถเผยแพร่ความรูด้ า้ นชีววิทยาแก่บุคคลในแวดวงวิชาการ หรือบุคคลทัวไปได้
่
อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
1.2.8 มีจิตสานึกที่ดี ในการนาความรู้ด้านชีววิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ โดย
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คานึงถึงการอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรชีวภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. ทุก 5 ปี

กลยุทธ์
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
2. ประ ชุ ม / สั ม ม นา ผู้ ร ั บ ผิ ด ช อบ
หลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ขององค์
ความรูใ้ นสาขาวิชาชีววิทยา

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 1. เพิม่ พูนทักษะอาจารย์ในการ
ให้เป็ น active learning
จัดการเรียนการสอนแบบ active
learning
2. แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างอาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาต่างๆ
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ active learning

3. ส่งเสริมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลาง

1. เพิ่ ม พู น ทั ก ษะอาจารย์ ใ นการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลาง
2. แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูส้ อน
3. ก าหนดกิจ กรรมการเรีย นรู้ด้ว ย
ตนเองและการประเมิน ผลที่เ น้ น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา
4. ประเมิน ประสิท ธิภ าพการเรี ย น
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุ นการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรทีป่ รับปรุงให้
ก้าวทันองค์ความรูใ้ หม่ใน
สาขาวิชา
1. จานวนโครงการเพิม่ พูนทักษะ
อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ทร่ี ่วมกิจกรรมการ
เพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนแบบ active learning
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อการ
เรียนการสอนแบบ active learning
1. จานวนโครงการเพิม่ พูนทักษะ
อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ทร่ี ่วมกิจกรรมการ
เพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อการ
เรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง
5. จานวนรายวิชาทีก่ าหนดกิจกรรม
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
6. จานวนรายวิชาทีใ่ ช้การ
ประเมินผลทีเ่ น้นพัฒนาการของ
ผูเ้ รียน
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4. การลดความซ้าซ้อนของ
เนื้อหาวิชา

1. ประชุม/สัมมนาผูร้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลความซ้าซ้อน

1. รายวิชาทีม่ เี นื้อหาไม่ซ้าซ้อนกัน มี
การต่อยอดเนื้อหาวิชาทีเ่ ข้มข้นขึน้
จากวิชาพืน้ ฐาน

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ุก
ด้าน

กลยุทธ์
1. พั ฒ นา ทั ก ษ ะ อา จ า รย์ ใ นกา ร
จัดการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปญั ญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
ในการวิเ คราะห์ เ ชิง ตัว เลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ใน
ก า ร จั ด 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
นั ก ศึก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูใ้ นแต่ละด้าน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. จ านวนโครงการเพิ่ ม พู น ทัก ษะ
อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ทร่ี ่วมกิจกรรมการ
เพิ่ม พูน ทัก ษะการจัด การเรีย นรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัด การเรีย นรู้ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรูแ้ ต่ละด้าน
4. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบระบบชุดวิชา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
เป็ นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนิ นการเรียนการสอน
ชุดวิชาที่ 1-3 เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม
วันจันทร์–วันอาทิตย์ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 เปนผูมคี ุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26.2 หรือเป็ นไปตามระเบียบทีจ่ ะปรับปรุงใหม่ และ
2.2.2 เปนผูมปี ระสบการณในการสอนวิชาทางชีววิทยามาแลวอยางนอย 1 ปี
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานทางชีววิทยาทีไ่ ม่ถูกต้องหรือไม่รเู้ นื้อหาครบถ้วนแม้ว่าจะมี
ประสบการณ์สอนชีววิทยามาแล้ว โดยเฉพาะผูท้ ไ่ี ม่ได้สาเร็จการศึกษาสาขา วท.บ.ชีววิทยา
2.3.2 นักศึกษาทีจ่ บการศึกษาจากต่างสถาบันมีพน้ื ฐานความรูท้ ไ่ี ม่ทดั เทียมกัน
2.3.3 ปญั หาทางด้านความรูแ้ ละทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3.4 มีพน้ื ฐานการวางแผนงานวิจยั การกาหนดปญั หาสาหรับการวิจยั น้อย
2.3.5 การปรับตัวในการเรียนระดับทีส่ งู ขึน้ และระยะเวลาการเรียนทีเ่ ข้มข้น
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 แบ่งนักศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยผูท้ ม่ี พี น้ื ฐานทางชีววิทยาทีด่ แี ล้วมุ่งเน้นให้นักศึกษาเลือกเรียนแผน
ก.เพื่อ ส่ง เสริม ทัก ษะทางการวิจ ัย ส่ว นผู้ท่มี ีพ้นื ฐานชีว วิท ยาน้ อ ยจะให้เ ลือ กเรีย นแผน ข . เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนวิชาการมากยิง่ ขึน้ ปูพน้ื ฐานทางวิชาการให้มนคงก่
ั ่ อน
2.4.2 นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นภาษาอัง กฤษต่ า กว่ า เกณฑ์ ท่ีก าหนด ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ
การแบ่งเวลา
2.4.4 จัดให้มอี าจารย์ทป่ี รึกษาชัน้ ปี ก่อนทีน่ กั ศึกษาจะมีอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
2.4.5 กาหนดให้นกั ศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนรายวิชา 331 893 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางชีววิทยาสาหรับครู
2.4.6 จัดหาห้องพักส่วนกลางเพื่อให้นกั ศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกัน และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
(แผน ก แบบ ก 2)
ปี ท่ี 1
10
10
10
10
ปี ท่ี 2
10
10
10
0
ปี ท่ี 3
0
0
10
10
รวม
10
20
30
30
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
10
จํานวนนักศึกษา
(แผน ข)
ปี ท่ี 1
ปี ท่ี 2
ปี ท่ี 3
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2555
10
0
0
10
-

จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2556
2557
2558
10
10
10
10
10
10
0
10
10
20
30
30
10

2559
10
10
10
30
10

2559
10
10
10
30
10
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2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการรายรับ
งบประมาณเงิ นรายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิ น
รวมรายรับ

2555
616,000
616,000
-

ปี งบประมาณ
2556
2557
2558
1,232,000 1,848,000 1,848,000
1,232,000 1,848,000 1,848,000
50,000
50,000
50,000

2559
1,848,000
1,848,000
50,000

616,000

1,282,000

1,898,000

1,898,000

2559
650,000
300,000
200,000

ปี งบประมาณ

ประมาณการรายจ่าย
งบใช้สอย ตอบแทน และวัสดุ
งบครุภณ
ั ฑ์
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ)
รวมรายจ่าย

1,898,000

2555
400,000
150,000
50,000

2556
600,000
150,000
100,000

2557
650,000
300,000
200,000

2558
650,000
300,000
200,000

600,000

850,000

1,150,000

1,150,000 1,150,000

ประมาณการค่าใช้จา่ ยต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 92,400 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชัน้ เรียน และในบางรายวิชามีการใช้ระบบการศึกษาแบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ น
สือ่ หลัก (e-learning) ร่วมด้วย
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 22/2550 เรื่องการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนข้า ม
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
แผน ข
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
36
36
จํานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร
6
21
1) หมวดวิชาบังคับ
18
11
2) หมวดวิชาเลือก
12
3) วิ ทยานิ พนธ์
4
4) การศึกษาอิ สระ
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3.1.3 รายวิ ชา
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 3 รายวิชา จานวน 6 หนวยกิต ดังนี้
331 700 ชีววิทยาฐานชุมชน
Community-based Biology
331 891 สัมมนาทางชีววิทยาสาหรับครู
Seminar in Biology for Teachers
331 893 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางชีววิทยาสาหรับครู
Research Methodology in Biology for Teachers
แผน ข ประกอบด้วย 8 รายวิชา จานวน 21 หนวยกิต ดังนี้
331 700 ชีววิทยาฐานชุมชน
Community-based Biology
331 701 ทักษะปฏิบตั ทิ างชีววิทยา
Practical Skills in Biology
331 702 ชีววิทยาเชิงอนุกรมวิธาน
Systematic Biology
331 703 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
Integrative Biology
331 704 นิเวศวิทยาสาหรับครู
Ecology for Teachers
331 750 พันธุศาสตรสาหรับครู
Genetics for Teachers
331 891 สัมมนาทางชีววิทยาสาหรับครู
Seminar in Biology for Teachers
331 893 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางชีววิทยาสาหรับครู
Research Methodology in Biology for Teachers

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

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
ให้นกั ศึกษาเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กาหนดหรือเปิ ดเพิม่ เติมภายหลัง โดยแผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า จานวน 18 หนวยกิต และแผน ข
ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 11 หนวยกิต ทัง้ นี้แผน ข ต้องไม่เลือกเรียนในรายวิชาทีซ่ ้าซ้อนกับหมวดวิชาบังคับ
311 701 ชีววิทยาระดับเซลล์ขนั ้ สูง
4(4-0-8)
Advanced Cell Biology
311 715 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืช
3(2-3-6)
Plant Tissue and Cell Culture
311 720 ระเบียบวิธแี ผนใหม่ในอนุกรมวิธานพืช
3(2-3-6)
Modern Methods in Plant Taxonomy
311 770 พิษวิทยาทางน้า
3(2-3-6)
Aquatic Toxicology
311 779 ชีววิทยาน้าจืด
3(2-3-6)
Freshwater Biology
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331 702 ชีววิทยาเชิงอนุกรมวิธาน
3(3-0-6)
Systematic Biology
331 706 เทคโนโลยีชวี ภาพในทองถิน่
3(2-3-6)
Local Biotechnology
331 711 ชีววิทยาของพืช
3(2-3-6)
Plant Biology
331 750 พันธุศาสตรสาหรับครู
3(2-3-6)
Genetics for Teachers
331 770 ชีววิทยาของสัตว
3(2-3-6)
Animal Biology
331 771 สรีรวิทยาของสัตวสาหรับครู
3(2-3-6)
Animal Physiology for Teachers
331 772 สัตววิทยาประยุกต
3(2-3-6)
Applied Zoology
331 773
3(1-6-5)
ทักษะปฏิบตั ทิ างสัตววิทยา
Practical Skills in Zoology
3.1.3.3 วิ ชาวิ ทยานิ พนธ์
331 899 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
3.1.3.4 วิ ชาการศึกษาอิ สระ
331 897 การศึกษาอิสระ
4 หน่วยกิต
Independent study
คําอธิ บายระบบรหัสวิชา
รหัสวิชาของภาควิชาชีววิทยา กาหนดเป็ นตัวเลข 6 ตัวดังนี้
331 xxx ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู
ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 7 และเลข 8 หมายถึง วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาขัน้ ปริญญาโท
ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชาย่อย
เลข 0 หมายถึง ในวิชาหมวดวิชาชีววิทยาทัวไปและชี
่
ววิทยาระดับเซลล์
เลข 1 เลข 2 เลข 3 และเลข 4 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพฤกษศาสตร์
เลข 5 และเลข 6 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพันธุศาสตร์
เลข 7 และเลข 8 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสัตววิทยา
เลข 9 หมายถึง วิชาสัมมนา หรือปญั หาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในแต่ละหมวด
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3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา
ชุดวิ ชาที่ 1
331 700
331 702
331 703
331 704
3xx xxx

ชีววิทยาฐานชุมชน
Community-based Biology
ชีววิทยาเชิงอนุกรมวิธาน
Systematic Biology
ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
Integrative Biology
นิเวศวิทยาสาหรับครู
Ecology for Teachers
วิชาเลือก
Elective

รวมจํานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิ ตสะสม
ชุดวิ ชาที่ 2
331 701
331 750
331 891

ทักษะปฏิบตั ทิ างชีววิทยา
Practical Skills in Biology
พันธุศาสตร์สาหรับครู
Genetics for Teachers
สัมมนาทางชีววิทยาสาหรับครู
Seminar in Biology for Teachers

หน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
3(1-6-5)
3(1-6-5)
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

12

3

15
15

15
15

หน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
3(1-6-5)
-

3(2-3-6)

1(1-0-2)

1(1-0-2)
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331 893
3xx xxx
331 897
331 899

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางชีววิทยาสาหรับครู
Ecology for Teachers
วิชาเลือก
Elective
การศึกษาอิสระ
Independent study
วิทยานิพนธ์
Thesis

รวมจํานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิ ตสะสม

ชุดวิ ชาที่ 3
3xx xxx
331 897
331 899

วิชาเลือก
Elective
การศึกษาอิสระ
Independent study
วิทยานิพนธ์
Thesis

รวมจํานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิ ตสะสม

2(2-0-4)

2(2-0-4)

6

3

-

2

6

-

15
30

14
29

หน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 2
-

แผน ข
5

-

2

6

-

6
36

7
36

3.1.5 คําอธิ บายรายวิ ชา
4(4-0-8)
ชีววิทยาระดับเซลลขัน้ สูง
Advanced Cell Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
วิวฒ
ั นาการของเซลล์และเครื่องมือทีใ่ ช้ศกึ ษาชีววิทยาของเซลล์ องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์
และกระบวนเมแทบอลิซึมที่สาคัญ โครงสร้า งและหน้ าที่ข องเยื่อ หุ้มเซลล์ สารพัน ธุก รรม และจีโ นมของ
สิง่ มีชวี ติ กลไกการสร้างโปรตีนและการทางานของโปรตีน นิวเคลียสและส่วนประกอบของนิวเคลียส เมแทบอ
ลิซึมการสร้างพลัง งานภายในเซลล์ ไซโทสเกลเลทันและการเคลื่อนที่ของเซลล์ การรับและการถ่ ายทอด
สัญญาณภายในเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ และชีววิทยาของมะเร็ง
Evolution of cell, tools of cell biology, the chemistry of cells and major metabolic
pathways, structure and function of cellular membrane, genetic materials and genome, protein
synthesis and protein function, organization of nucleus, metabolism and cellular energy, cytoskeleton
and cellular motility, cell signaling, cell cycles and biology of cancer.
311 701
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การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ และเซลล์ของพืช
3(2-3-6)
Plant Tissue and Cell Culture
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การเตรียมอาหารและชิน้ ส่วนเนื้อเยื่อ เทคนิคการเพาะเลีย้ ง การเจริญและการเปลีย่ นแปลงของ
ส่วนต่างๆ ของชิน้ ส่วนพืช การเกิดอวัยวะ การเกิดเอ็มบริโอ องค์ประกอบต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อ และการนาเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อไปใช้กบั สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
Preparation of medium and explants, culture techniques, growth and differentiation of
explants, organogenesis, embryogenesis, factors affecting plant tissue culture and application of plant
tissue culture techniques in other related fields.
311 715

311 720

ระเบียบวิ ธีแผนใหม่ในอนุกรมวิ ธานพืช
Modern Methods in Plant Taxonomy

3(2-3-6)

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลัก การทางอนุ ก รมวิธ านพืช การจ าแนกประเภท การตรวจสอบเอกลัก ษณ์ การตัง้ ชื่อ
วิทยาศาสตร์ การพัฒนาการของวิชาอนุ กรมวิธานพืช ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ทางด้านอนุ กรมวิธานพืช
ข้อมูลทางโครงสร้าง ข้อมูลทางเคมี ข้อมูลทางโครโมโซม ข้อมูลทางละอองเรณู ข้อมูลจากระบบการผสมพันธุ์
พืช ข้อมูลจากพฤกษภูมศิ าสตร์และนิเวศวิทยา ข้อมูลจากคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ กรณีศกึ ษา และ
การศึกษานอกสถานที่
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.
พิ ษวิ ทยาทางนํ้า
3(2-3-6)
Aquatic Toxicology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
สิง่ แวดล้อมทางน้ า แนวคิดและหลักการพืน้ ฐานของพิษวิทยา สารพิษและความเข้มข้นทีท่ าให้
เกิดพิษ การทดสอบความเป็ นพิษ เมแทบอลิซึมและการสะสมสารพิษ การเฝ้าระวังสิ่งมีชีวิต และการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทางน้า
Aquatic environment, basic toxicological concepts and basic principles, toxic agents and
their effects, toxicity testing, toxicant metabolism and deposition, biomonitoring and aquatic
assessment.
311 770

ชีววิทยานํ้าจืด
3(2-3-6)
Freshwater Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
สิง่ แวดล้อมทางน้ า แนวคิดและหลักการพืน้ ฐานของพิษวิทยา สารพิษและความเข้มข้นทีท่ าให้
เกิดพิษ การทดสอบความเป็ นพิษ เมแทบอลิซึมและการสะสมสารพิษ การเฝ้าระวังสิ่งมีชีวิต และการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทางน้า
311 779
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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.
ชีววิทยาฐานชุมชน
3(1-6-5)
Community-based Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ชีววิทยาที่ใชชุมชนเปนฐานในการตัง้ คาถาม แนวคิดทีส่ าคัญของบริบทเกีย่ วกับวิถชี วี ติ ของผู
เรียนและชุมชน การเรียนรูกระบวนการวิทยาศาสตรโดยการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคลองกับปญหาทางดานชีววิทยาใน
ชีวติ จริง
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.
3(1-6-5)
331 701 ทักษะปฏิ บตั ิ ทางชีววิ ทยา
Practical Skills in Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
เทคนิคทางชีววิทยาสาหรับการเรียนการสอน การวาดภาพทางชีววิทยา การเตรียมตัวอย่ าง
สไลดจากเนื้อเยื่อพืชและสัตวสาหรับใชในกลองจุลทรรศน โดยการทาสไลดถาวรอยางงาย การรวบรวมและ
เก็บรักษาตัวอยางใหคงสภาพเดิม วิธีการดองใส การเตรียมตัวอยางพืชและสัตวโดยการเคลือบดวยโพลิ
เอสเตอรเทคนิค ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเทคนิคตางๆ ทางชีววิทยา
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.
331 700

ชีววิทยาเชิ งอนุกรมวิ ธาน
3(3-0-6)
Systematic Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ประวัติ หลักการและปรัชญาของการจาแนกสิง่ มีชวี ติ การตัง้ ชื่อ และการระบุหาชื่อวิทยาศาสตร
พัฒนาการของการจาแนก หลักเกณฑนานาชาติท่ใี ชในการตัง้ ชื่อทางพฤกษศาสตรและสัตวศาสตร และ
อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล
History, principles and philosophy of classification of organisms, nomenclature and
identification, development of classification, international codes of botanical and zoological
nomenclatures and molecular taxonomy.
331 702

ชีววิทยาเชิ งบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrative Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
วิทยาศาสตรของสิง่ มีชวี ติ กาเนิดและความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ชีววิทยาระดับเซลล การ
วิเคราะหและเปรียบเทียบความหลากหลายและความซับซอนของโครงสรางและหนาทีข่ องรูปแบบตางๆ ในราง
กายของสิง่ มีชวี ติ และ ปฏิสมั พันธระหวางสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดลอม
331 703
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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.
นิ เวศวิ ทยาสําหรับครู
3(3-0-6)
Ecology for Teachers
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม ประชากร ชุมชน ระบบนิเวศ ชีว ลัย ผลกระทบของมนุ ษยตอระบบ
นิเวศและชีวลัย และชีววิทยาการอนุรกั ษ
Behavioral ecology, population, community, ecology, biosphere, human impact on
ecosystem and biosphere, and conservation biology.
331 704

3(2-3-6)
เทคโนโลยีชีวภาพในทองถิ่ น
Local Biotechnology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
เทคโนโลยีชวี ภาพแบบมาตรฐานเดิมและแบบสมัยใหม ภูมปิ ญญาพืน้ บาน น้ามันหอมระเหย พืช
สมุนไพร การหมัก การเก็บรักษาอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ สียอมธรรมชาติ ผลิตภัณฑ การเพาะเลีย้ งเซลล
และเนื้อเยื่อพืช การเกษตรแบบยังยื
่ น การเพิม่ มูลคาผลผลิต ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง นวัตกรรมทรัพย
สินทางปญญา ผลของเทคโนโลยีชวี ภาพตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
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.
331 706

ชีววิทยาของพืช
3(2-3-6)
Plant Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ชีววิทยาของพืชประกอบดวยความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในอาณาจักรพืช สัณฐานวิทยา กาย
วิภาคศาสตร การเติบโต และการสืบพันธุ หลักอนุ กรมวิธานพืช เมแทบอลิซมึ ของพืช การขนสง และธาตุ
อาหารพืช การควบคุมการเติบโตและพัฒนา นิเวศวิทยาของพืช การประยุกตความรูทางชีววิทยาของพืชใน
ด้านตางๆ ไดแก การอนุรกั ษทรัพยากรชีวภาพ เทคโนโลยีชวี ภาพ การอนุรกั ษและพัฒนาภูมปิ ญญาทองถิน่
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.
331 711

331 750

พันธุศาสตรสําหรับครู
Genetics for Teachers
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี

3(2-3-6)
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ความรูพ้นื ฐานทางพันธุศาสตร โครงสราง หนาที่ และความตอเนื่องของขอมูลทางพันธุกรรม
พันธุศาสตรทีเ่ กีย่ วของกับชีวติ ประจาวัน การศึกษาพันธุศาสตรโดยใชทรัพยากรทองถิน่ เปนตัวอยาง เชน พืช
และสัตวพืน้ เมืองเปนตนแบบ และพันธุศาสตรเชิงการอนุรกั ษ์
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.
ชีววิทยาของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลักการทางชีววิทยาของสัตว โครงสราง สรีรวิทยา การสืบพันธุและพัฒนาการ วิวฒ
ั นาการ
ความหลากหลายและอนุ กรมวิธานของสัตว นิเวศวิทยา การนาความรู ทางชีววิทยาของสัตวที่สอดคลองกับ
ปญั หาในทองถิน่ และภูมปิ ญญาทองถิน่
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.
331 770

3(2-3-6)
สรีรวิ ทยาของสัตวสําหรับครู
Animal Physiology for Teachers
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หนาที่และการควบคุมระบบตางๆ ของสัตวจากระดับเซลลเมมเบรนจนถึงระบบอวัยวะ ไดแก
ระบบประสาท กลามเนื้อ วงจรโลหิต หายใจ ยอยอาหาร ขับถาย สืบพันธุและระบบตอมไรทอ ความสัมพันธ
ระหวางระบบเหลานี้ การควบคุมอุณหภูมขิ องรางกายและการคงสภาพสมดุลของรางกาย
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.
331 771

สัตววิ ทยาประยุกต์
3(2-3-6)
Applied Zoology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การศึก ษาทางสัต ววิท ยาประยุ กตที่เกี่ย วกับ การแพทย เกษตร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การ
นาเสนอและวิจารณในหัวขอทางสัตววิทยาทีน่ าสนใจในปจจุบนั
Applied zoology study in medicine, agriculture, environment, economics, presentation
and participation in discussion on recent interesting topics in zoology.
331 772

331 773

ทักษะปฏิ บตั ิ ทางสัตววิทยา
Practical Skills in Zoology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี

3(1-6-5)
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การเสริม ทัก ษะครูวิท ยาศาสตรเพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพในการท าปฏิบ ัติก าร สื่อ การสอน การจัด
นิทรรศการ และการวิจยั ดานสัตววิทยา
Capacity building on practical skills for increase teacher’s potential in zoological
laboratory, teaching aids, exhibitions and researches.
สัมมนาทางชีววิ ทยาสําหรับครู
1(1-0-2)
Seminar in Biology for Teachers
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การเลือกหัวขอเรื่อง การคนหาวรรณกรรม การนาเสนอและวิจารณในหัวขอทางชีววิทยาที่นา
สนใจในปจจุบนั
Selecting topics, literature search, presentation and participation in discussion on recent
interesting topics in biology.
331 891

331 893

ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางชีววิ ทยาสําหรับครู
Research Methodology in Biology for Teachers
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี

2(2-0-4)

ความหมายและประเภทของการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางชีววิทยา สวนประกอบและความสาคัญ
ของขอเสนอโครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั บทความวิจยั การวิจยั ทางชีววิทยาในโรงเรีย น และ
จรรยาบรรณของนักวิจยั
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.
การศึกษาอิ สระ
4 หนวยกิ ต
Independent Study
เงื่อนไขของรายวิชา: โดยความเห็นชอบของอาจารยทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ
การศึกษาเฉพาะบุคคล การสารวจเชิงปฏิบตั กิ าร ทดลองในหัวขอทางชีววิทยา ตามความสนใจ
ของนักศึกษาภายใตความดูแลของคณะกรรมการทีป่ รึกษาการศึกษาอิสระ
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.
331 897

331 899

วิ ทยานิ พนธ์
12 หนวยกิ ต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา: โดยความเห็นชอบของอาจารยทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ
การทาวิจยั ดานชีววิทยา และเขียนผลงานวิจยั ในรูปวิทยานิพนธ
Conducting research in the field of biology and writing the results in the form of a thesis.

3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
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ที่

ชื่อ นามสกุล

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ

คุณวุฒิ

1
2
3
4
5

นางสาวชุตมิ า หาญจวณิช 3-4099-00526-33-4 รองศาสตราจารย์
Ph.D. (Zoology)
นางสาวสุมนทิพย์ บุนนาค 3-1201-01115-32-0 รองศาสตราจารย์
Ph.D.(Plant Transformation)
นางกัลยา กองเงิน
3-4599-00007-94-9 อาจารย์
ปร.ด. (ชีววิทยา)
นางสาวมณฑิรา มณฑาทอง 3-3090-00602-75-9 อาจารย์
Ph.D. (Genetics)
นางสาวศุจภี รณ์ อธิบาย
3-7401-00701-23-8 อาจารย์
ปร.ด. (ชีววิทยา)
หมายเหตุ รายละเอียดเกีย่ วกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดใู นภาคผนวก
3.2.2 อาจารย์ประจํา
ที่

ชื่อ นามสกุล

1 นายประนอม จันทรโณทัย
ที่

ชื่อ นามสกุล

2
3
4
5

นางละออศรี เสนาะเมือง
นางสาวชุตมิ า หาญจวณิช
นางสาวนฤมล แสงประดับ
นางปิ ยะดา ธีระกุลพิศทุ ธิ ์

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นายพินิจ หวังสมนึก
นายมานิตย์ โฆษิตตระกูล
นางสาวสุมนทิพย์ บุนนาค
นางอรุณรัตน์ ฉวีราช
นายอลงกลด แทนออมทอง
นางสาวอาพา เหลืองภิรมย์
นางสาวกิตติมา เมฆโกมล
นางจันทร์ทพิ ย์ ช่วยเงิน
นางณัฐปภัสร์ ตันติสวุ ชิ วงษ์
นางนิยะดา ห่อนาค
นางนิศารัตน์ ตัง้ ไพโรจน์วงศ์

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

ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ
ศาสตราจารย์
ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

3-1009-01562-46-1
3-6701-00213-35-8
3-1201-01115-32-0
3-1005-03682-41-5
3-7101-00935-58-1
3-4099-00526-32-6
3-4097-00006-12-4
3-3299-00188-07-3
3-1101-00663-81-1
3-1014-01328-18-4
3-3699-00046-90-2

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

17 นายปรียะวุฒิ วัชรานนท์
18 นางปรียา หวังสมนึก

3-3099-01040-06-1
3-7301-00539-44-9

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

19
20
21
22

3-4403-00594-21-7
5-2094-00002-60-1
3-3009-00794-56-1
3-3416-00873-28-8

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางพรรณี รัตนแสง คาร์ด
นายไพรัช ทาบสีแพร
นายวัฒนา พัฒนากูล
นายวุฒพิ งศ์ มหาคา*

คุณวุฒิ
Ph.D. (Plant Taxonomy)
คุณวุฒิ
Ph.D. (Zoology)
Ph.D. (Zoology)
Ph.D. (Zoology)
Ph.D. (Plant Molecular
Biology)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
Ph.D. (Horticulture)
Ph.D. (Botany)
ปร.ด. (ชีวเคมี)
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ)
Ph.D. (Botany)
Ph.D. (Zoologie)
Ph.D. (Molecular Biology)
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
Ph.D. (Ecology and
Evolutionary Biology)
วท.ม. (สัตววิทยา)
Ph.D. (Plant Molecular
Biology)
วท.ด. (สรีรวิทยา)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
Ph.D. (Plant Biology)
วท.ม. (ชีววิทยา)
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23
24
25
26

นางสมทรง ณ นคร
นายสมพงษ์ สิทธิพรหม
นางกัลยา กองเงิน
นางกัลยา ศรีประทีป

3-4099-01155-21-6
3-4099-00355-84-0
3-4599-00007-94-9
3-1101-01362-47-5

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

27 นายจิรภัทร จันทะพงษ์

3-4117-00075-54-4

อาจารย์

28 นางพรพิมล เจียระนัยปรีเปรม
พรพงศ์
29 นางสาวพิมพ์วดี
รุ่งเรือง
30 นางสาวมณฑิรา มณฑาทอง
31 นางสาวละเอียด นาคกระแสร์
32 นายวัฒนชัย ล้นทม
33 นายวิภู กุตะนันท์
34 นางสาวศุจภี รณ์ อธิบาย

3-4101-01820-09-8
3-1015-01410-46-0

อาจารย์
อาจารย์

ที่
35
36

3-3090-00602-75-9
3-3203-00277-29-8
3-4603-00002-21-2
3-6702-00166-01-7
3-7401-00701-23-8
เลขประจําตัวบัตร
ชื่อ นามสกุล
ประชาชน
นายสัมภาษณ์ คุณสุข
3-4099-00526-13-0
นางอมรรัตน์ มีสวาสดิ ์
3-3099-01621-31-5
หมายเหตุ * ศึกษาต่อต่างประเทศ
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่ ง

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ
อาจารย์
อาจารย์

Ph.D. (Social Medicine)
Ph.D. (Tropical Medicine)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (สัตววิทยา)
M.Sc. (Anatomy and Cell
Biology)
Ph.D. (Zoology)
Ph.D. (Plant Systematics)
Ph.D. (Genetics)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
วท.ด. (ชีววิทยา)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
คุณวุฒิ
Ph.D. (Molecular Biology)
Ph.D. (Plant Taxonomy)

คุณวุฒิ
หน่ วยงานที่สงั กัด
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา่
Ph.D.
1 นางกองกานดา ชยามฤต
นักวิชาการ
(Plant Systematics) และพันธุพชื
2 นางสาวพวงเพ็ญ ศิรริ กั ษ์
ศาสตราจารย์
M.Sc.(Botany)
ขาราชการบานาญ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิ พนธ์และการศึกษาอิ สระ
5.1 คําอธิ บายโดยย่อ
การทาวิจยั วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เกีย่ วกับสาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู โดยให้มกี ารดาเนินการดังนี้
การนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจยั การรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ก่อนจะเข้าสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้อง
ผ่านการเสนอผลงานวิจยั ในรูปของโปสเตอร์ การเสนอผลงานวิจยั ในรูปแบบบทความตีพมิ พ์ในวารสารหรือเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรูแ้ ละทักษะในสาขาวิชาชีววิทยาทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวาง เป็ นระบบ เป็ น
สากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
5.2.2 มีท ัก ษะในการประมวลความคิด อย่ า งเป็ น ระบบ มีค วามสามารถในการค้น หาข้อ เท็จ จริง ด้ว ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานต่างๆ และใช้ขอ้ สรุปทีไ่ ด้ในการแก้ไข
ปญั หาต่างๆ
ที่
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5.2.3 มีการพัฒนาด้านการเขียนผลงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ได้
5.2.4 มีการพัฒนาทัศนคติท่ดี ตี ่อสาขาวิชาชีววิทยา และแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการทาวิจยั
และปฏิบตั งิ าน
5.2.5 มีการนาปญั หาของชุมชนหรือท้องถิน่ มาสร้างเป็ นโจทย์วจิ ยั
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

ชุดวิชาที่ 2 เป็ นต้นไป
ชุดวิชาที่ 2 เป็ นต้นไป

5.4 จํานวนหน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 2
12 หน่วยกิต
แผน ข
4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นักศึกษาได้รบั ข้อมูลอาจารย์ท่มี ีคุณสมบัติในการเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาในวันปฐมนิเทศกาหนดให้
นักศึกษาแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหลังจากจบชุดวิชาที่ 1
5.5.2 อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าและประเมินผลและแนะนาการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ รวมทัง้ จัดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้า
พบ และทาบันทึกการให้คาปรึกษา
5.5.3 อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความรูใ้ นการเตรียมอุปกรณ์ ข้อควรระวัง และความรับผิดชอบต่อการ
ใช้ครุภณ
ั ฑ์วจิ ยั ให้ขอ้ มูลแหล่งทุนทีส่ นับสนุนการวิจยั จัดสิง่ อานวยความสะดวก และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
5.5.4 มอบหมายให้นกั ศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ อย่างสม่าเสมอในช่วง
ปิ ดภาคการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมิ นผล
5.6.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ ต้องได้รบั การประเมินผลเค้าโครง
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระในทุกภาคการศึกษา และนักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระแก่อาจารย์ทป่ี รึกษาในระหว่างเดือนตุลาคม
5.6.2 การประเมินผลการสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาในแผน ก ให้นักศึกษา ส่งหลักฐานการยอมรับให้
ตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่
9 ข้อ 54.2 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ สาหรับนักศึกษาแผน ข กาหนดให้นักศึกษาสอบประมวลความรูก้ ่อนสอบ
ป้องกันการศึกษาอิสระและต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิ เศษ
1. มีความสามารถด้านการวิจยั

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมการดําเนิ นการ
1. จัดอบรมการใช้ครุภณ
ั ฑ์การวิจยั
2. จัดอบรมการใช้และกาจัดสารเคมี
3. แนะน าให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า อบรมการวางแผนการ
Page | 20

มคอ. 2
2. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ผลการทดลอง

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

4. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. มีคุณธรรม จริยธรรม

ดาเนินงานวิจยั ซึง่ จัดโดยคณะบัณฑิตวิทยาลัย
1. แนะน าให้นั ก ศึก ษาเข้า อบรมการวิเ คราะห์ผ ลการ
ทดลองด้วยสถิตซิ ง่ึ จัดโดยคณะบัณฑิตวิทยาลัย
2. มีการอบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลจากวิทยากร
1. ให้นกั ศึกษานาเสนอสัมมนาจากบทความต้นฉบับทีใ่ ช้
ภาษาอังกฤษ
2. ให้ นั ก ศึก ษาจัด ท าบทคัด ย่ อ ของวิท ยานิ พ นธ์ แ ละ
การศึกษาอิสระเป็ นภาษาอังกฤษ
1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัด การเรีย นการสอนที่ส่ ง เสริม การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่ น การสื บ ค้ น จากห้ อ งสมุ ด จาก
ฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรียนแบบ e-learning
1. สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมภายในรายวิชาของ
สาขาวิชาชีววิทยา

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สามารถจัดการปญั หาในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็ นผูน้ าหรือมีส่วน
ริเริม่ ให้มกี ารทบทวนและวินิจฉัยปญั หาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(2) มีภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มกี ารประพฤติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข.
ได้แก่ การมีวนิ ยั ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มี
จิตสาธารณะ มึความรักและภาคภูมใิ จในท้องถิน่ สถาบัน และประเทศชาติ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(2) การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง
(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาปญั หาพิเศษทางชีววิทยา และวิทยานิพนธ์
2.1.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ทป่ี รึกษา อาจารย์ผสู้ อน
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาชีววิทยา และสามารถ
นามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
(2) สามารถทาการวิจยั หรือปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนา
ความรูใ้ หม่ๆ หรือการประยุกต์วธิ ปี ฏิบตั งิ านใหม่ๆ ได้
(3) มีความรูค้ วามเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยั ที่มผี ลกระทบต่อการพัฒนา
ความรูใ้ หม่ในการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจั จุบนั และการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฏระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีววิทยา ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ทงั ้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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(5) มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชา
ชีววิทยา
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดให้มกี ารเรียนการสอนแบบ active learning
(2) การฝึกปฏิบตั ิ การทาวิจยั และวิทยานิพนธ์
(3) การศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
(4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายในและภายนอกทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ หรือมีประสบการณ์
2.2.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรีย นรายวิช า โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบ ัติ การท า
แบบฝึกหัด การทารายงาน การนาเสนอรายงานในการประชุมวิชาการ
(2) การประเมินลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรู้
หรือแนวความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรูเ้ ดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถดาเนินโครงการศึกษาทีส่ าคัญหรือโครงการวิจยั ทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง และหาข้อสรุปที่
สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรูห้ รือแนวทางปฏิบตั ใิ นสาขาวิชาได้อย่างมีนยั สาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
(2) การให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทารายงาน การทาวิจยั วิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลงานจากการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การทาโครงงาน การทาวิจยั วิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูน้ า รับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผูอ้ ่นื ในการจัดการข้อโต้แย้ง
ั
หรือปญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทัง้ วางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ทางานระดับสูงได้
(3) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผูน้ าและผูต้ ามได้
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทางานเป็ นกลุ่ม
(2) การจัดให้มรี ายวิชาสัมมนา การทาวิจยั วิทยานิพนธ์
(3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร เป็ นต้น ใน
รายวิชาต่างๆ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากรายวิชาต่าง ๆ ทีม่ กี ารส่งเสริมให้ทางานกลุ่ม
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทาวิจยั วิทยานิพนธ์
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(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.5 ทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจยั ในการ
คิดวิเคราะห์หรือแก้ปญั หาการปฏิบตั งิ านหรือปญั หาทางวิชาการทีส่ ลับซับซ้อนได้
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรูข้ องตนเอง
(3) มีความสามารถสือ่ สารทัง้ การพูดและการเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ และรูจ้ กั เลือกรูปแบบของการ
นาเสนอทีเ่ หมาะสมสาหรับเรื่องและผูฟ้ งั ทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอนในรายวิชาวิจยั หรือสถิติ วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
(2) การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านระบบ e-learning
(3) การเรียนรูจ้ ากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจยั รูปแบบต่าง ๆ
(4) จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการฝึกทักษะการสือ่ สาร การพูด การฟงั การเขียน
2.5.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจ้ าการเรียนรายวิชาวิจยั หรือสถิติ วิทยานิพนธ์
(2) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากผลิตผลงานการวิจยั เพื่อนาเสนอรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ บทความ
สือ่ ต่าง ๆ
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูต รสู่ร ายวิ ชา (Curriculum
Mapping)
[ภาคผนวกที่ 1]
หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 หรือ
ระเบียบทีจ่ ะปรับปรุงใหม่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนั
์ กศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาทีเ่ รียนในรายวิชา ซึง่ อาจเป็ น ต่างกลุ่ม ต่างชัน้ ปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี
เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปี การศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผสู้ อนรายวิชาอื่นทีม่ เี นื้อหาใกล้เคียง
กัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียง
กับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตาราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจยั เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เนื้อหาให้ทนั สมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
2.3 ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 ข้อ 54.2
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หรือระเบียบทีจ่ ะปรับปรุงใหม่

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์
ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มที กั ษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้ น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สอ่ื และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มอี าจารย์พเ่ี ลีย้ งทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาและเป็ นทีป่ รึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชีแ้ จงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศกึ ษาค้นคว้า จัดทาเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย
หัวข้อ ที่อ าจารย์ใ หม่มีความรู้และถนัด เพื่อ ทดลองทาการสอนภายใต้ค าแนะนาของอาจารย์พ่เี ลี้ยง หรือประธาน
หลักสูตร
1.5 การกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ตอ้ งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิ ด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การผลิตผลงานทาง
วิชาการ เป็ นประจาทุกปี
2.1.2 การจัดให้มกี ารสอนแบบเป็ นทีม ซึง่ จะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มปี ระสบการณ์การสอนร่วมกับคน
อื่นรวมถึงการมีโอกาสได้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา ผูป้ ระสานงาน และผูร้ ่วมทีมการสอน
2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจยั การเรียนการสอนทีส่ ามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการทีม่ กี ารจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพทีจ่ ดั ทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนาเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มผี ลงานการเขียนหรือการนาเสนอปี ละ 1 เรื่อง
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
ต้องทาหน้าทีด่ งั นี้
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอ
1.2 จัดหาและกาหนดอาจารย์ผสู้ อนรายวิชาในหลักสูตร ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและคุณสมบัตติ รงตามรายวิชา
ทีส่ อน
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1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบตั ิ ตามทีก่ าหนดในหลักสูตร
1.4 ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มคี ุณภาพและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา
1.5 การก าหนดอาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ หรือ การศึก ษาอิสระที่มีค วามรู้ค วามสามารถตามหัว ข้อ ที่
นักศึกษาสนใจ และกากับติดตามให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็ นไปตามเป้าหมาย
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่ าง ๆเช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
1.7 ส่งเสริมและจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของหลักสูตร
1.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มสี ่วนได้ส่ วนเสีย เช่น ผู้ใช้บณ
ั ฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษา
ปจั จุบนั
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จากงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรจาก
คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุตาราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสานักวิทยบริการ ซึ่งมีเนื้อหาเฉพาะและทีเ่ กี่ยวข้องทางด้านสาขาวิชา
ชีววิทยาดังนี้
(1) หนังสือ
ภาษาไทย
จานวน
399 รายการ
ภาษาต่างประเทศ จานวน
576 รายการ
(2) วารสาร
ภาษาไทย
จานวน
33
รายการ
ภาษาต่างประเทศ จานวน
27
รายการ
(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-books, e-journals, etc.) ประกอบด้วย
(3.1) ฐานข้อมูล e-books ได้แก่
1. e-book ภาษาไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 96
รายการ
2. Knovel online ภาษาต่างประเทศ
จานวน 700 รายการ
3. Netlibrary e-books
จานวน 8561 รายการ
4. Springer link e-books
จานวน 1325 รายการ
(3.2) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือฐานข้อมูลทีใ่ ห้รายละเอียดเอกสารฉบับ
เต็มวารสาร ได้แก่
1. Science/AAAS
2. Proquest
3. Blackwell Journals
4. Wilson Omnifile
5. Annual Reviews
6. Nature Online
7. ACM Digital Library
8. ACS Publications
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9. Springer Link
10. Cambridge Journals Online
11. H.W. Wilson
12. Science Direct
(3.3) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-thesis) คือฐานข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของ
มหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1. Thai Digital Collection
2. Thai Theses Online by TIAC
3. CHE PDF Dissertation full text
(3.4) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) คือฐานข้อมูลบรรณานุ กรมและสาระสังเขปของ
บทความวารสาร งานวิจยั รายงานการประชุม สิทธิบตั รและมาตรฐานด้านการเกษตร และชีววิทยา
1. ฐานข้อมูล CD-ROM online ได้แก่ CAB ABSTRACT
2. SciFinder Scholar
3. Scopus
4. Journal Citation Reports
5. ISI Web of Science
6. AGRICOLA (Agricultural Online Access)
7. PubMed
2.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะ
2.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(1) สถานที่
(1.1) สถานที่ที่มีอยู่แล้ว
อาคารวิทยาศาสตร์ 03 (วท. 03) และอาคารวิทยาศาสตร์ 08 (วท. 08) ซึง่ วท. 03 ใช้ เป็ น
สานักงานภาควิชาชีววิทยา ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้
(1.1.1) ห้องทางานของหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และห้องประชุม-สัมมนา
ห้องหัวหน้าภาควิชาฯ
1 ห้อง
ห้องสารบรรณภาควิชาฯ
1 ห้อง
ห้องพักอาจารย์
18 ห้อง
ห้องประชุม-สัมมนา ความจุ 50 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
ห้องประชุม-สัมมนา ความจุ 60 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
(1.1.2) ห้องเรียนบรรยาย
ห้องเรียนความจุ 20 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
ห้องเรียนความจุ 40 ทีน่ งั ่
2 ห้อง
ห้องเรียนความจุ 50 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
ห้องเรียนความจุ 70 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
ห้องเรียนความจุ 450 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
(1.1.3) ห้องเรียนปฏิบตั กิ าร
ห้องเรียนปฏิบตั กิ ารความจุ 50 ทีน่ งั ่
2 ห้อง
ห้องเรียนปฏิบตั กิ ารความจุ 60 ทีน่ งั ่
4 ห้อง
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ห้องเรียนปฏิบตั กิ ารความจุ 120 ทีน่ งั ่
1 ห้อง
(1.1.4) ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง ห้องวิจยั เฉพาะทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง
4 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์ของพืช
1 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารอนุกรมวิธานของพืช
1 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ พืช
3 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารละอองเรณูของพืช
1 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารสรีรวิทยาของพืช
1 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารแมลงน้า
1 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารทางโรคปลา
1 ห้อง
ห้องตัดชิน้ เนื้อเยื่อ
1 ห้อง
ห้องกล้องจุลทรรศน์
1 ห้อง
(1.1.5) ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องไมโครคอมพิวเตอร์
1 ห้อง
(1.1.6) ห้องพิพธิ ภัณฑ์และห้องอ่านหนังสือ
ห้องพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
3 ห้อง
ห้องอ่านหนังสือ
1 ห้อง
(1.1.7) ห้องพักนักศึกษา
ห้องพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1 ห้อง
ห้องพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1 ห้อง
(1.2.) สถานที่ที่ต้องการเพิ่ มเติ ม
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ขัน้ สูง
2 ห้อง
ห้องพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 ห้อง
(2) อุปกรณ์การสอน
(2.1) อุปกรณ์การสอนที่มีอยูแ่ ล้ว
(2.1.1) เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานทัวไป
่
เครื่องชังสารเคมี
่
4 ตาแหน่ง
เครื่องวัดความเป็ นกรด-ด่างของสารละลาย
เครื่องตรวจวัดและหาปริมาณสารโดยการเทียบสี
(UV visible spectrophotometer)
เครื่องฟลูออโรมิเตอร์ (Fluorometer)
ั ่ ย่ งสารด้วยความเร็วรอบสูง
เครื่องปนเหวี
เครื่องกลันน
่ ้า
เครื่องกรองน้าระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse osmosis)
เครื่องกรองอิออนออกจากน้า (Deionized water)
เครื่องอัดขยายภาพขาวดา
ตูบ้ ม่ แห้ง (Hot air oven)
ตูแ้ ช่แข็งแบบตัง้ มีอุณหภูมติ ่า -70 องศาเซลเซียส
ตูด้ ดู ควันพิษ
ตูบ้ ม่ แบบเขย่า (Shaker incubator)
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หม้อนึ่งฆ่าเชือ้ (autoclave)
(2.1.2) เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเก็บตัวอย่างของสิง่ มีชวี ติ
ชุดวิเคราะห์ละอองเรณู
ชุดวิเคราะห์สตั ว์หน้าดิน
ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้า
(2.1.3) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเพาะเลีย้ งเซลล์และสิง่ มีชวี ติ
ตูเ้ ลีย้ งแพลงก์ตอน
ชุดเพาะเลีย้ งสาหร่าย
ชุดเตรียมอาหารเลีย้ งเซลล์สตั ว์
ตูบ้ ่มเซลล์ดว้ ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Bioharzard cabinet
(2.1.4) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเตรียมเซลล์และเนื้อเยื่อและกล้องจุลทรรศน์ชนิดทีม่ ี
กาลังขยายวัตถุสงู
Tissue embedding center
Cryostat microtome
เครื่องเตรียมชิน้ เนื้อเยื่ออัตโนมัติ
ชุดทาสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืช
ชุดทาสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อสัตว์
ชุดประกอบกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง
กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
Interference Normaski
กล้องจุลทรรศน์แบบแทรกสอด (Interference microscope)
กล้องจุลทรรศน์แบบผกผัน (Inverted microscope)
(2.1.5) เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานสรีรวิทยา
เครื่องวัดความดันออสโมซิส
เครื่องวัดและบันทึกด้านสรีรวิทยาของสัตว์
เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนส์
เครื่องวัดศักย์ของน้าในตัวอย่างพืช
(2.1.6) เครื่องมือในงานศึกษาโครโมโซม
ชุดศึกษาเซลล์พนั ธุศาสตร์
ชุดวิเคราะห์คารีโอไทป์
(2.1.7) เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานชีวโมเลกุล
เครื่อง PCR
Hybridization oven
Sequencing gel apparatus
Gene gun (Biolistic pds -1000/He)
ชุดแยกโปรตีนในสองทิศทาง
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ชุดตรวจสอบโปรตีนด้วยเทคนิค Western blot
เครื่องแยกโปรตีนให้บริสทุ ธิ ์ AKTA
ชุดอุปกรณ์อเิ ล็กโทรโฟเรซิส
ชุด Gel documentation system
(2.) อุปกรณ์การสอนที่ต้องการเพิ่ มเติ ม
เครื่อง PCR
ชุด Gel documentation system พร้อม Image Gel Analysis Software
ั ่ ย่ งความเร็วสูง Ultracentrifugation
เครื่องปนเหวี
ั ่ ย่ งความเร็วสูง Ultracentrifugation
ตูเ้ ครื่องปนเหวี
ตูแ้ ช่แข็งแบบตัง้ มีอุณหภูมติ ่า -70 องศาเซลเซียส 4 เครื่อง
ชุดอุปกรณ์อเิ ล็กโทรโฟเรซิส
เครื่องอ่านปฏิกริ ยิ าบนไมโครเพลท (Microplate reader)
เครื่องวัดความจุปอด (Spirometer)
ออสโมมิเตอร์ (Osmometer)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติ ม
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอแนะให้สานักวิทยบริการจัดซื้อหนังสือและวารสารเกี่ยวกับ
สาขาวิชาชีววิทยาประจาทุกปี
2.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สานักวิทยบริการมีเอกสาร ตารา หนังสือ วารสารทางด้านชีววิทยาอย่างเพียงพอและจัดหาเพิม่ เติมทุก
ปี
2.4.2 คณะวิทยาศาสตร์จดั สรรงบประมาณสาหรับครุภณ
ั ฑ์ท่มี เี ทคโนโลยีทนั สมัย เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทงั ้ ในด้านการเรียนการสอนและการวิจยั
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารงานบุคคล
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึก ษา
การทบทวนเนื้อ หารายวิชา การแลกเปลี่ย นข้อมูลเกี่ย วกับการจัด การเรียนการสอน คุณภาพและพฤติก รรมของ
นักศึกษา การวัดและประเมินผล ฯลฯ ดังนี้
3.2.1 จัดให้มรี ะบบประเมินผลโดยอาจารย์ และนักศึกษา และดาเนินการประเมินผลในทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษา
3.2.2 จัดสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเมื่อสิน้ สุดปี การศึกษาทุกปี
3.2.3 ทีมบริหารหลักสูตรเสนอข้อมูลการทบทวนหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาภาควิชาฯ เพื่อจัดทาร่าง
การปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พเิ ศษและผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี วามเชี่ย วชาญเฉพาะด้าน จากสถาบันการศึกษาอื่น
ภาคเอกชน หน่ วยงานของรัฐ ฯลฯ มาสอน เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาร่วมหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษา
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อิสระของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มคี วามรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แตกต่างหลากหลาย และได้รบั การ
ฝึกฝนทักษะ จากผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง ฯลฯ เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูท้ างด้านชีววิทยาอย่างลึกซึง้

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารงานบุค คล และสาหรับหลักสูตรนี้ มีความจาเป็ นต้องมีบุคลากรสายสนับ สนุ นทาหน้ าที่ เช่น พนักงาน
วิทยาศาสตร์ ครูประจาห้องปฏิบตั ิการ ฯลฯ ที่มคี ุณสมบัติเฉพาะคือมีความรู้ความสามารถในงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์เคมีภณ
ั ฑ์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์เป็ นต้น
เพื่อหาองค์ประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูล และจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ การทดสอบ
ช่วยสอนและให้คาแนะนาการปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
4.2 การเพิ่ มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิ บตั ิ งาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นของหลักสูตรนี้ดาเนินการโดย การให้เข้ารับการฝึ กอบรม การทัศนะศึกษา
ทาวิจยั ร่วมกับอาจารย์ การผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ทาหนังสือคู่มอื ห้องปฏิบตั กิ าร คู่มอื การปฏิบตั งิ าน ฯลฯ
5. การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คาํ ปรึกษาด้านวิ ชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อทาหน้าที่
ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเรียนโดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ต้องกาหนดชัวโมงให้
่
คาปรึกษา
แก่นักศึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชัวโมงท
่
าการ และการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
การอุ ท ธรณ์ ข องนัก ศึก ษาเป็ น ไปตามประกาศของมหาวิท ยาลัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การอุ ท ธรณ์ โ ทษสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวกที่ 7)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
การศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ดาเนินการดังนี้
6.1 การสารวจความต้องการของตลาดงานและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี
6.2 การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานของหลักสูตร เป็ นไปตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อ
การประกัน คุ ณภาพหลัก สูต รและการเรีย นการสอน และเกณฑ์ก ารประเมิน ประจ าปี และเป็ น ไปตามระบบการ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดาเนินการทุกสิน้ ปี การศึกษา ผ่าน
ระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึง่ มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 27 ตัวชีว้ ดั และเป็ นไปตาม
ระเบียบ/ประกาศทีจ่ ะปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวกที่ 8)
หมวดที่ 8. การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของหลักสูตร
1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ ใ นภาควิช า/สาขาวิช าเพื่อ แลกเปลี่ย นความคิด เห็น ขอค าแนะน า
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ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
1.1.2 การแลกเปลีย่ นโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียน
แต่ละรายวิชา
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลีย่ นแปลง
์
ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้กลยุทธ์การสอนทีแ่ ตกต่างกัน
1.1.4 การทาวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนร่วมงาน ตาม
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ของอาจารย์/พนักงานสายผูส้ อน
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปจั จุบนั และอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาทีอ่ าจซ้าซ้อน ไม่ทนั สมัย ยาก/ง่าย เป็ นต้น
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนาความรู้และประสบการณ์ท่ี ได้รบั จากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการทางาน
2.3 การประเมินผลโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เกีย่ วกับคุณภาพของบัณฑิตทีจ่ บจากหลักสูตรนี้
3. การประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการจัดการหลักสูตร เป็ นไปตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจาปี และเป็ นไปตาม ระบบการ
ประเมิน ผลการจัด การหลัก สู ต ร มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ซึ่ง ด าเนิ น การทุ ก สิ้น ปี ก ารศึก ษา ผ่ า นระบบออนไลน์
http://pe.kku.ac.th ซึง่ มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 27 ตัวชีว้ ดั และเป็ นไปตามระเบียบ/ประกาศที่
จะปรับปรุงใหม่(ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ข้อ 7)
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ป ระจ าวิช า อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมิน ประสิท ธิภ าพการสอนของอาจารย์โ ดยนัก ศึก ษา
ผูบ้ งั คับบัญชา และ/หรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึง่ ดาเนินการทุก
สิน้ ปี การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดทีม่ ขี อ้ บกพร่อง สาหรับปี การศึกษา
ถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจั จุบนั และอาจารย์ โดย
ศิษย์เก่า และโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนาไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก
1. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
2. ประวัตอิ าจารย์ประจาหลักสูตร
3. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
5. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
7. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550) เรื่องแนวปฏิบตั ใิ นการขออุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ
8. องค์ประกอบและตัวชี้วดั คุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบการประเมินผลการ
จัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
10. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ภาคผนวก 1
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum Mapping)
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาชีววิ ทยาสําหรับครู
 ความรับผิ ดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1. หมวดวิ ชาบังคับ (Required Courses)
แผน ก แบบ ก (2) 6 หน่ วยกิ ต
331 700 ชีววิทยาฐานชุมชน
331 891 สัมมนาทางชีววิทยาสาหรับครู
331 893 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางชีววิทยาสาหรับครู
แผน ข 21 หน่ วยกิ ต
331 700 ชีววิทยาฐานชุมชน
331 701 ทักษะปฏิบตั ทิ างชีววิทยา
331 702 ชีววิทยาเชิงอนุกรมวิธาน
331 703 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
331 704 นิเวศวิทยาสาหรับครู
331 750 พันธุศาสตร์สาหรับครู
331 891 สัมมนาทางชีววิทยาสาหรับครู
331 893 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางชีววิทยาสาหรับครู

1.2



2. ความรู้
2.1






















2.4







2.3







2.2



2.5












4. ทักษะ
5. ทักษะการวิ เคราะห์
3. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
ทางปัญญา
บุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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รายวิชา
2. หมวดวิ ชาเลือก (Elective Courses)
แผน ก แบบ ก (2) 18 หน่ วยกิ ต
311 701 ชีววิทยาระดับเซลล์ขนสู
ั้ ง
311 715 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืช
311 720 ระเบียบวิธแี ผนใหม่ในอนุกรมวิธานพืช
311 770 พิษวิทยาทางน้า
311 779 ชีววิทยาน้าจืด
331 701 ทักษะปฏิบตั ทิ างชีววิทยา
331 702 ชีววิทยาเชิงอนุกรมวิธาน
331 703 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
331 704 นิเวศวิทยาสาหรับครู
331 711 ชีววิทยาของพืช
331 770 ชีววิทยาของสัตว์
331 771 สรีรวิทยาของสัตว์สาหรับครู
331 772 สัตววิทยาประยุกต์
331 773 ทักษะปฏิบตั ทิ างสัตววิทยา
แผน ข 11 หน่ วยกิ ต
311 701 ชีววิทยาระดับเซลล์ขนสู
ั้ ง
311 715 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืช
311 720 ระเบียบวิธแี ผนใหม่ในอนุกรมวิธานพืช
311 770 พิษวิทยาทางน้า
311 779 ชีววิทยาน้าจืด

1. คุณธรรม
จริยธรรม



4. ทักษะ
5. ทักษะการวิ เคราะห์
3. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
ทางปัญญา
บุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2. ความรู้
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รายวิชา
331 706 เทคโนโลยีชวี ภาพในท้องถิน่
331 711 ชีววิทยาของพืช
331 750 พันธุศาสตร์สาหรับครู
331 770 ชีววิทยาของสัตว์
331 771 สรีรวิทยาของสัตว์สาหรับครู
331 772 สัตววิทยาประยุกต์
331 773 ทักษะปฏิบตั ทิ างสัตววิทยา
3. หมวดวิ ชาวิ ทยานิ พนธ์ และการศึกษาอิ สระ
แผน ก แบบ ก (2)
12 หน่ วยกิ ต
331 899 วิทยานิพนธ์
แผน ข
4 หน่ วยกิ ต
311 897 การศึกษาอิสระ
หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1.1-5.3 อยู่ทห่ี น้า 37-38

1. คุณธรรม
จริยธรรม

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิ เคราะห์
3. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
ทางปัญญา
บุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

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

2. ด้านความรู้
มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างลึกซึง้ ในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาชีววิ ทยา และสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบตั งิ านใน
วิชาชีพ
สามารถทาการวิจยั หรือปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึง้ โดยการพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ หรือการประยุกต์วธิ ปี ฏิบตั งิ านใหม่ ๆได้
มีความรูค้ วามเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนาความรูใ้ หม่ในการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพในปจั จุบนั
และการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฏระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีววิทยา ที่เปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์ทงั ้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาชีววิทยา

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการในสาขาวิ ชา และพัฒนาความรูห้ รือแนวความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรูเ้ ดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.2 สามารถดาเนินโครงการศึกษาทีส่ าคัญหรือโครงการวิจยั ทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง และหาข้อสรุปทีส่ มบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรูห้ รือแนวทางปฏิ บตั ใิ นสาขาวิชาได้
อย่างมีนยั สาคัญ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูน้ า รับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผูอ้ ่นื ในการจัดการข้อโต้แย้งหรือปญั หาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
4.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทัง้ วางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการทางานระดับสูงได้
4.3 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผูน้ าและผูต้ ามได้
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5. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการวิจยั ในการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปญั หาการปฏิบตั ิงาน หรือปญั หาทาง
วิชาการทีส่ ลับซับซ้อนได้
5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสือ่ สาร การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ในการเรียนรูข้ องตนเองได้
5.3 มีความสามารถสื่อสารทัง้ การพูดและการเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ และรูจ้ กั เลือกรูปแบบของการนาเสนอทีเ่ หมาะสมสาหรับเรื่องและผูฟ้ งั ทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก 2
ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. นางสาวชุติมา หาญจวณิ ช
1.1 ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
รองศาสตราจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
(สาขาวิ ชา)
ปริญญาตรี
วท.บ.(สัตววิทยา)
ปริญญาโท
วท.ม.(สัตววิทยา)
ปริญญาเอก
Ph.D. (Zoology)

ชื่อสถาบัน

ปี ที่จบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
National University of Ireland
(University College Cork)

พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2534

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
ชุตมิ า หาญจวณิช. 2524. เอกสารประกอบการสอน วิชา 311 467 พฤติกรรมของสัตว์ (Animal Behavior).
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 141 หน้า.
ชุตมิ า หาญจวณิช. 2540. มิญชวิทยา (Histology). ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
244 หน้า.
1.3.2 ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ (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 netshake 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 บทความทางวิ ชาการ
1.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 36 ปี
1.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา)
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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้)
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. นางสาวสุมนทิ พย์ บุนนาค
2.1 ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
รองศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ชื่อสถาบัน
ปี ที่จบ
(สาขาวิ ชา)
ปริญญาตรี
วท.บ.(พฤกษศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2518
ปริญญาโท
วท.ม.(พฤกษศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2525
ปริญญาเอก
Ph.D.
Oregon State University
พ.ศ. 2538
(Plant Transformation)
2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
สุมนทิพย์ บุนนาค. 2549. เอกสารคาสอนวิชา 311725 Plant gene transfer part Agrobacterium mediated
transformation.
สุมนทิพย์ บุนนาค. 2549. เอกสารประกอบการสอนวิชา 311 304 Cell and Molecular Biology เรื่อง Membrane
and transport across membrane.
สุมนทิพย์ บุนนาค. 2554. เอกสารประกอบการสอนวิชา 311306 Plant and animal cell and tissue culture เรื่อง
plant improvement.
สุมนทิพย์ บุนนาค. 2554. เอกสารประกอบการสอนวิชา 311310 Plant physiology part plant growth and
development.
สุมนทิพย์ บุนนาค. 2554. เอกสารประกอบการสอนวิชา 311710 Plant growth and development part plant
hormone.
สุมนทิพย์ บุนนาค. 2554. เอกสารประกอบการสอนวิชา311735 Mineral nutrition of plants part nitrogen
metabolism.
2.3.2 ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ (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): 10651071.
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: 393401.
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 encapsulationdehydration 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 บทความทางวิ ชาการ
2.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 29 ปี
2.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
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
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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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา)
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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้)
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. นางกัลยา กองเงิ น
3.1 ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ชื่อสถาบัน
ปี ที่จบ
(สาขาวิ ชา)
ปริญญาตรี
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2531
ปริญญาโท
วท.ม.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2538
ปริญญาเอก
ปร.ด.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2548
3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
กัลยา กองเงิน. 2554. บทปฏิบตั กิ ารวิชา 311 311 Plant physiology laboratory เรื่อง Determination of protein
content.
กัลยา กองเงิน. 2554. บทปฏิบตั กิ ารวิชา 311 311 Plant physiology laboratory เรื่อง Determination of
antioxidant enzyme activity.
กัลยา กองเงิน. 2554. บทปฏิบตั กิ ารวิชา 311 305 Cell and Molecular Biology Laboratory เรื่อง : เจลอิเล็กโทร
โฟริซสิ ของโปรตีน
3.3.2 ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ (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): 403408..
3.3.3 บทความทางวิ ชาการ
3.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 13 ปี
3.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา)
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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้)
331 711
Plant Biology
331 891
Seminar in Biology for Teachers
331 897
Independent Study
331 899
Thesis
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4. นางสาวมณฑิ รา มณฑาทอง
4.1 ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ชื่อสถาบัน
ปี ที่จบ
(สาขาวิ ชา)
ปริญญาตรี
วท. บ (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2538
ปริญญาเอก
Ph.D. (Genetics)
University of Manchester
พ.ศ. 2543
4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
มณฑิรา มณฑาทอง. 2550. เอกสารประกอบการสอนวิชา 311 101 Biology I เรื่อง Cell Cycle and Genetics.
มณฑิรา มณฑาทอง. 2553. เอกสารประกอบการสอนวิชา 311 244 Elementary Genetics เรื่อง Patterns of
Inheritance.
4.3.2 ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554)
สุปฐมา พันโนฤทธิ,์ ดวงกมล แม้นศิริ และ มณฑิรา มณฑาทอง. 2552. การคัดเลือก EST-SSRs ในการใช้เป็ น
เครื่องหมายพันธุกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะทนเค็มของข้าว. วารสารวิ จยั มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 9 (2):
22-29.
มณฑิรา มณฑาทอง, ธเนศ จันทร์เทศ และ นัดดา เกียรติโศภิษฐ์ 2553. เครื่องหมายอาร์เอพีดที เ่ี กีย่ วข้องกับความไว
ต่อไวรัส 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 บทความทางวิ ชาการ
4.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 16 ปี
4.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
300 104
300 105
311 101
311 102
311 104
311 106
311 108
311 111
311 112
311 113
311 114

Life and Life Cycle I
Life and Life Cycle Laboratory I
Biology I
Biology Laboratory I
Biology Laboratory II
Biological Science Laboratory
General Biology Laboratory
Biology for Physical Science
Biology for Physical Science Laboratory
Biology for Agriculture
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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา)
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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้ )
331 770
Animal Biology
331 891
Seminar in Biology for Teachers
331 899
Thesis
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5. นางสาวศุจีภรณ์ อธิ บาย
5.1 ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
พนักงานสายผูส้ อน
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ชื่อสถาบัน
ปี ที่จบ
(สาขาวิ ชา)
ปริญญาตรี
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2540
ปริญญาเอก
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2545
ปริญญาเอก
ปร.ด.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2551
5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 ตํารา หนังสือ หรือ เอกสารประกอบการสอน
5.3.2 ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2554)
ศุจภิ รณ์ อธิบาย, ละออศรี เสนาะเมือง และ Hendrick Segers. 2548. ความหลากชนิดของโรติเฟอร์วงศ์
Brachionidae ในประเทศไทย. วารสารวิ จยั มข. (ฉบับบัณฑิ ตศึกษา) 5(2): 1-10.
ศุจภิ รณ์ อธิบาย และละออศรี เสนาะเมือง. 2551. โรติเฟอร์วงศ์ Brachionidae ในประเทศไทยกับปจั จัยสิง่ แวดล้อม.
จดหมายข่าวศูนย์วิจยั อนุกรมวิ ธานประยุกต์ 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 บทความทางวิ ชาการ
5.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 3 ปี
5.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
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
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา)
311 779
Freshwater Biology
311 781
Freshwater Zooplankton
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้ )
331 899
Thesis
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ภาคผนวก 3
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาสําหรับครู คณะวิทยาศาสตร์

Page | 51

มคอ. 2

Page | 52

มคอ. 2

ภาคผนวก 4
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
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ระเบียบมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
พ.ศ. 2548
----------------------เพือ่ ให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2548 และ เรื่อ ง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สู ต รระดับ อุ ด มศึก ษา พ.ศ.2548 อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครัง้ ที่ 5/2548 เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.
2548 สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททัวไป
่
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

ข้อ 5

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

ให้อธิการบดีรกั ษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี านาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คาสัง่ หรือระเบียบปฏิบตั ซิ ง่ึ ไม่ขดั หรือแย้งกับ
ระเบียบนี้
ในกรณีทม่ี ไิ ด้กาหนดหลักการและการปฏิบตั ไิ ว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีทม่ี ปี ญั หเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และให้อธิการบดีมอี านาจวินิจฉัยสังการ
่
คา
วินิจฉัยของอธิการบดีให้ถอื เป็นทีส่ น้ิ สุด
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มคอ. 2
ทัง้ นี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยดึ ประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 และ เรือ่ ง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8

ข้อ 9

ข้อ 10

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผูร้ กั ษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าทีป่ ระสานงานและสนับสนุ นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนคณะและภาควิชามีหน้าที่
จัดการศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มคี ณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพือ่ บริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรทีม่ กี ระบวน
วิชาเกีย่ วข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าทีต่ ามประกาศของมหาวิทยาลัย
ระบบการศึกษาเป็ นแบบสะสมหน่ วยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นสองภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติให้มรี ะยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูรอ้ นอาจจัดได้ตามความจาเป็ นของแต่ละหลักสูตร
โดยให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิตมีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบ
อื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออื่นๆ ก็ได้ โดยให้ถอื แนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค หนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อ น หนึ่งภาค การศึกษาปกติม ี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ระบบจตุรภาค หนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาค การศึกษาปกติม ี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การคิดหน่วยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปญั หาไม่น้อยกว่า 15 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต
รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ทีใ่ ช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใ่ ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1
หน่วยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทีใ่ ช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาค การศึกษาปกติ ให้ม ี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2 ระบบไตรภาค
1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กบั 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กบั 5
หน่วยกิต ระบบไตรภาค
8.3 ระบบจตุรภาค
1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กบั 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กบั 3
หน่วยกิตระบบจตุรภาค
การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกาหนดจานวนหน่ วยกิต
เฉลีย่ ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาหรับระบบทวิภาค
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกาหนดจานวนหน่ วย
กิตเฉลีย่ ตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาหรับระบบทวิภาค
หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้
ทัง้ นี้ ระบบการจัด การเรีย นการสอน และระบบการจัดแผนการศึก ษาตามวรรคหนึ่ ง ให้เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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มคอ. 2
หมวดที่ 3
หลักสูตร
ข้อ 11

ข้อ 12

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
11.1 หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่ ร้างเสริมความเชีย่ วชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ
เป็นหลักสูตรทีม่ ลี กั ษณะสิน้ สุดในตัวเอง สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว
11.2 หลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิ ต เป็ น หลักสูต รการศึกษาที่ส่ งเสริมความก้าวหน้ า ทางวิช าการและหรือ การวิจยั ใน
สาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขัน้ ปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชัน้ สูง เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ ประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ และเป็ นหลักสูตรที่มลี กั ษณะสิ้นสุดในตัวเอง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่ามาแล้ว
11.4 หลักสูตรปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่ ่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ
ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชัน้ สูง
ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
12.2 หลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิ ต
ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผนคือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต และหลักสูตรอาจกาหนดให้ศกึ ษารายวิชาเพิม่ เติม หรือทา
กิจกรรมวิชาการอื่นเพิม่ ขึน้ ได้ โดยไม่นบั หน่ วยกิต แต่ตอ้ งมีผลสัมฤทธิ ์ตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่ วย
กิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตร
แผน ก ไม่จ าเป็ น ต้อ งเปิ ดสอนหลัก สูต รแผน ข ด้ว ย แต่ ถ้า เปิ ด สอน
หลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ให้นกั ศึกษาเลือกศึกษาไว้ดว้ ย
12.3
หลักสูตรปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต
ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ให้มจี านวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มจี านวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1
เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ทก่ี ่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่
หลักสูตรอาจกาหนดให้ม ี
การศึกษารายวิชาเพิม่ เติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ ขึน้ ได้ โดยไม่นบั หน่ วยกิต แต่ตอ้ งมีผลสัมฤทธิตามที
่
์
หลักสูตรกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เ ข้า ศึก ษาที่ส าเร็จ ปริญ ญามหาบัณ ฑิต หรือ เทีย บเท่ า หรือ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต ชัน้ สูง จะต้อ งท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ 2
เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ทม่ี คี ุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เ ข้า ศึก ษาที่ส าเร็จ ปริญ ญามหาบัณ ฑิต หรือ เทีย บเท่ า หรือ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต ชัน้ สูง จะต้อ งท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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มคอ. 2
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ 13

ข้อ 14

ข้อ 15

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

ข้อ 16

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
16.1
อาจารย์ป ระจํา หมายถึง ข้า ราชการ พนัก งาน หรือ ผู้ท่ีม หาวิท ยาลัย จ้า งเพื่อ ปฏิบ ัติง านในหลัก สู ต ร สัง กัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาหน้าทีห่ ลักด้านการสอนและวิจยั และมีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด ของภาระงานด้านการเรียน
การสอน
16.2
อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นหลักในกระบวนการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร โดยทาหน้าทีอ่ าจารย์ผสู้ อน และ/หรืออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตลอดระยะเวลาทีจ่ ดั
การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ อาจารย์แต่ละคนจะเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรในขณะใดขณะหนึ่งได้เพียงหลักสูตร
เดียวเท่านัน้
16.3
อาจารย์ผร้ ู บั ผิ ดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบริหาร
จัดการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่นื ที่
เกีย่ วข้อง
16.4
อาจารย์ผ้สู อน หมายถึง อาจารย์ประจาหรืออาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือแต่งตัง้ ให้ทาหน้าทีส่ อนใน
รายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
16.5
อาจารย์ที่ปรึกษาทัวไป
่ หมายถึง อาจารย์ประจาทีค่ ณะแต่งตัง้ เพื่อทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษาด้านการศึกษาและการจัด
แผนการเรียนของนักศึกษา
16.6
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้รบั ผิดชอบกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คาแนะนาและควบคุมดูแล
รวมทัง้ การประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.7
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจา หรือ อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษทีค่ ณะ แต่งตัง้ เพื่อให้ทา
หน้าที่ร่วมกับอาจารย์ท่ปี รึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทัง้ ช่วยเหลือให้ คาแนะนาและควบคุมดู แลการทา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
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มคอ. 2
ผู้ท รงคุณ วุฒิ หมายถึง ผู้ท่ีม ิไ ด้เ ป็ น อาจารย์ป ระจ าที่ไ ด้ร ับ การแต่ ง ตัง้ ให้ท าหน้ า ที่ใ นการเรีย นการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ มีคุณวุฒทิ างการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการตามทีก่ าหนดในหน้าทีน่ ั น้ ๆ
16.9
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท้ ม่ี ไิ ด้เป็นอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ทาหน้าทีบ่ างส่วนในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ ไม่มคี ุณวุฒทิ างการศึกษาและหรือตาแหน่ งทางวิชาการตามทีก่ าหนดในหน้าที่
นัน้ ๆ แต่มคี วามเชีย่ วชาญ หรือความชานาญเฉพาะทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างยิง่ โดยตรงต่อหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายนัน้ ๆ
ทัง้ นี้หากจะแต่งตัง้ ให้เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์สงู ใน
สาขาวิชานัน้ ๆ เป็นทีย่ อมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้ านนัน้ ๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9
ขึน้ ไป ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด แต่
หากจะแต่งตัง้ ให้เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยเท่านัน้
16.10 อาจารย์บณ
ั ฑิ ตพิ เศษ หมายถึง ผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ ทีค่ ณบดีแต่งตัง้ ให้ทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัตอิ าจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องเป็นอาจารย์ประจาและมีคุณสมบัตไิ ม่ต่ากว่าคุณสมบัตขิ องการเป็นอาจารย์ผสู้ อนตามระดับของหลักสูตรนัน้ ๆ
คุณสมบัตอิ าจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
18.1
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ต้องเป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตร และมีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทีส่ อนหรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
18.2
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
เป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทีส่ อนหรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั จานวนอย่าง
น้อย 3 คน
การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
19.1
มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ หลักสูตรอย่างน้อย
3 คน
19.2
หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรดังกล่าว อาจกากับดูแลหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ก็ได้ทงั ้ นี้ให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกาหนด
องค์ประกอบและอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรดังกล่าว ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกาหนด
ให้มคี ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ เพือ่ ทาหน้าทีก่ ากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนัน้ ๆ องค์ประกอบและอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกาหนด
อาจารย์ผสู้ อน ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
21.1
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ต้องเป็ น
อาจารย์ประจา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มีคุณวุฒไิ ม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ เทีย บเท่า หรือ เป็ นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
21.2
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจา หรือ ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
เป็ น อาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่มี วี ุฒกิ ารศึกษา และตาแหน่ งทางวิช าการ รวมทัง้ ประสบการณ์การทาวิจยั
เช่นเดียวกับอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะให้เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้
ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็นคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย อาจแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือแต่งตัง้
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทีเ่ ป็นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งนัน้ ๆ ให้เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาหลักได้ ทัง้ นี้ให้
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
16.8

ข้อ 17
ข้อ 18

ข้อ 19

ข้อ 20
ข้อ 21

ข้อ 22

ข้อ 23

ข้อ 24
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ข้อ 25

ภาระงานของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือปริญญาดุษฎี
บัณฑิตได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 15 คน หากเป็ น
อาจารย์ทป่ี รึกษาทัง้ วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้คดิ สัดส่วนจานวนนักศึกษาทีท่ าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จานวน
นักศึกษาทีท่ าการศึกษาอิสระ 3 คน ทัง้ นี้ให้นบั รวมนักศึกษาทีย่ งั ไม่สาเร็จการศึกษาทัง้ หมดในเวลาเดียวกัน
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มศี กั ยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ ได้มากกว่า 5 คน อาจขอ
ขยายเพิม่ ขึน้ ได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 10 คน ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 5
การรับเข้าศึกษา

ข้อ 26

ข้อ 27
ข้อ 28

ข้อ 29
ข้อ 30

คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
26.1
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาต้อ งเป็ นผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิต หรือเทีย บเท่า ตามที่หลักสูต รกาหนด และมีคุณสมบัติอ่ืน
เพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
26.2
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามทีห่ ลักสูตร
กาหนด และมีคุณสมบัตอิ ่นื เพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
26.3
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็นผูส้ าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามทีห่ ลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัตอิ ่นื
เพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
26.4
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
26.4.1 ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ตามที่
หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัตอิ ่นื เพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
กาหนด หรือ
26.4.2 ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็นผูส้ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั กับหลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้นื ความรูค้ วามสามารถ
และศักยภาพเพีย งพอที่จะทาวิทยานิพ นธ์ไ ด้ หรือมีคุ ณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่ค ณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงือ่ นไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การรับเข้าศึกษา
28.1
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเป็ นผูก้ าหนดเงื่อนไข วิธกี ารและ
จานวนนักศึกษาทีจ่ ะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะและคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
28.2
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาเป็ นกรณีพเิ ศษได้ ทัง้ นี้ต้องผ่าน
การพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะทีเ่ กีย่ วข้อง
28.3
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้ มพี ้นื ความรูไ้ ม่ต่ากว่าปริญญาบัณฑิต และมี
คุณสมบัตติ ามข้อ 26 เข้าศึกษาหรือวิจยั โดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะรายได้ ทัง้ นี้ต้องผ่านการพิจารณา
รับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะทีเ่ กีย่ วข้อง
28.4
ในกรณีทผ่ี สู้ มัครกาลังรอผลการศึกษาขัน้ ปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต แล้วแต่กรณี การรับเข้าศึกษาจะมี
ผลสมบูรณ์เมือ่ ผูส้ มัครส่งหลักฐานการสาเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาขัน้ ใดขัน้ หนึ่งตามทีห่ ลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษานัน้ กาหนด
ภายในเวลาทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
28.5
การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การรายงานตัวและขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
การรายงานตัวและขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
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30.1

30.2

นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย รับเข้าเป็ น นักศึกษาโดยสมบูร ณ์ ในแต่ ล ะสาขาวิช า หรือรับเข้าเป็ น
นักศึกษาทดลองศึกษาตามเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชา ซึง่ เมือ่ ผ่านการประเมินผลหรือครบเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชา
จึงจะได้รบั เข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพือ่ รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็ นนักศึกษา โดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การ
ดาเนินการเกีย่ วกับนักศึกษาวิสามัญให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 6
การลงทะเบียนวิ ชาเรียน

ข้อ 31

ข้อ 32
ข้อ 33
ข้อ 34

การลงทะเบียนและการเพิม่ หรือถอนวิชาเรียน
31.1
การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
32.1.1
การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
32.1.2
การลงทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
31.2
การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาในหลักสูตรทีจ่ ดั แผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรทีจ่ ดั แผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่ วย
กิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ทีเ่ ข้าศึกษาในภาคเรียนทีห่ นึ่ง และนักศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ทีย่ งั สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจได้รบั การ
ยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานัน้ ๆ โดยการอนุ มตั ิของคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ทัง้ นี้ตอ้ งต่อทะเบียนนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราทีก่ าหนด
31.3
ในภาคการศึกษาฤดูรอ้ น นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
31.4
การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าทีก่ าหนดในข้อ 31.2 และ 31.3 จะกระทาได้ในกรณีทจ่ี านวนหน่วยกิตที่
เหลือ ตามหลัก สูต รมีจานวนน้ อ ยกว่า หรือ มากกว่ าที่ก าหนดไว้ข ้างต้น และจาเป็ น ต้อ งส าเร็จการศึก ษาในภาค
การศึกษานัน้ ๆ ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีทเ่ี กีย่ วข้อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
31.5
นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าเพือ่ คิดค่าคะแนนในวิชาทีเ่ คยลงทะเบียน และได้ผลการเรียนตัง้ แต่ระดับคะแนน B
ขึน้ ไปแล้วมิได้
ในกรณีทน่ี ักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมต่ ากว่า 3.00 จะสามารถ
ลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าเพือ่ คิดค่าคะแนนในวิชาทีเ่ คยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่ากว่าระดับคะแนน A ได้
31.6
นักศึกษาทีเ่ รียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยงั ไม่สาเร็จการศึกษา และนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษาจะต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
31.7
นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นวิ ช าที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นแผนการเรี ย นตามหลัก สู ต ร หรื อ รายวิ ช าที่ เ ทีย บเท่ า ใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเพือ่ นับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
ทัวไป
่ และได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีทเ่ี กีย่ วข้อง
เกณฑ์การขอเพิม่ และการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การโอนหน่ วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้วทัง้ จากสถาบันการศึกษาอื่นและจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้
เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การเปลีย่ นสาขาวิชา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่ วยกิต มีรายวิชาที่
สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต และทุกวิชาทีจ่ ะขอโอนต้องได้ระดับคะแนน B ขึน้ ไป หรือ S แล้วแต่
กรณี และได้ศกึ ษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี
สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 นักศึกษาอาจขอ
เปลีย่ นสาขาวิชาได้หลังจากทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และได้ศกึ ษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศกั ยภาพ
ในการทาวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้
การดาเนินการเปลีย่ นสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อ 35

การเปลีย่ นระดับการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรระดับทีต่ ่ ากว่า อาจได้รบั การพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า หรือในทาง
กลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับทีส่ ูงกว่า อาจได้รบั การพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่ ต่ากว่าได้ ทัง้ นี้ให้
เป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรนัน้ ๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 7
การวัดและประเมิ นผลการศึกษา
ข้อ 36

ข้อ 37
ข้อ 38
ข้อ 39
ข้อ 40

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

ข้อ 41

ข้อ 42
ข้อ 43

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

ข้อ 44

ข้อ 45

ข้อ 46

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระทาได้เมือ่ นักศึกษามีคุณสมบัตคิ รบตามทีแ่ ต่ละหลักสูตรกาหนด โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์อ่นื ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ให้มอี าจารย์ทป่ี รึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ทป่ี รึกษาร่วมได้อกี ตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทัง้ นี้ให้เป็ นไป
ตามประกาศหรือข้อกาหนดของแต่ละคณะ (ถ้ามี)
การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
46.1
การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องกระทาในทุกภาคการศึกษา
46.2
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหน้าทีใ่ นการประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะ และสานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ
46.3
ใช้สญ
ั ลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของ
นัก ศึก ษาเป็ น ที่พ อใจ ให้อ าจารย์ท่ีป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห รือ การศึก ษาอิส ระประเมิน ความก้า วหน้ า ในการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจานวนหน่ วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระทีไ่ ด้รบั การ
ประเมินให้ได้สญ
ั ลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานัน้ แต่ทงั ้ นี้ต้องไม่เกินจานวนหน่ วยกิ ตที่
ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มคี วามก้าวหน้า จานวนหน่ วยกิตทีไ่ ด้ในภาคการศึกษานัน้ ๆ ให้มคี ่าเป็ น S
เท่ากับ 0 (ศูนย์))
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ข้อ 47

ข้อ 48

ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมนาเสนอคณะกรรมการสอบ และต้นฉบับ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ทีต่ อ้ งตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ตามเงื่อนไขทีห่ ลักสูตรกาหนด ให้ถอื เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ ซึง่ ต้องกาหนดจานวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
46.4
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ได้รบั การประเมินผลความก้าวหน้าเป็ น S เท่ากับ 0
(ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศึกษาผูน้ นั ้ ได้รบั การพิจารณาให้เปลีย่ น
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปลีย่ นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆ
แล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพื่อหาข้อยุติ
ในกรณีทน่ี กั ศึกษาใด้รบั อนุมตั ใิ ห้เปลีย่ นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญของเนื้อหา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาประเมินจานวนหน่วยกิตจาก หัวข้อเดิม ทีส่ ามารถนาไปใช้กบั หัวข้อใหม่
ได้ แต่ ต้อ งไม่เกิน จานวนหน่ วยกิต ที่ผ่ านในหัว ข้อ เดิม ทัง้ นี้ให้นับจานวนหน่ ว ยกิต ดังกล่ าว เป็ น จานวนหน่ ว ยกิต ที่ผ่ านได้
สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถนามานับเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณบดีโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทัง้ ให้คณะแจ้งหน่ วยงานรับผิ ดชอบด้านทะเบียนการศึกษา ภายใน 15 วัน และให้บนั ทึก
การเปลีย่ นแปลงในประวัตกิ ารศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
48.1
การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องดาเนินการภายในเวลา 45 วัน หลังจากทีน่ ักศึกษาผ่านการประเมินผล
ความก้าวหน้าและได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่ วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตร
นัน้ ๆ
ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครัง้ สุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบตาม
จานวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนัน้ อาจารย์ทป่ี รึกษาต้องเสนอให้คณบดีแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทัง้ ให้เสนอวันทีจ่ ะทาการสอบไปพร้อมกันด้วย
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถดาเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถอื ว่า การได้สญ
ั ลักษณ์ S ในครัง้ การประเมินครัง้
สุดท้ายเป็นโมฆะ
48.2
การสอบวิทยานิพนธ์
48.2.1 ให้คณะแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจา ซึง่ ไม่ได้เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทัง้ นี้อาจแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ โดยให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งซึง่ ไม่ใช่อาจารย์ทป่ี รึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ
อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย ทีเ่ ป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิช านัน้ หรือ สาขาวิช าที่ส ัม พัน ธ์ก ัน และต้อ งมีป ระสบการณ์ ใ นการท าวิจ ัย ที่ม ิใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพือ่ รับปริญญา
ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
แต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
48.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นแบบเปิด โดยการเปิ ดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟงั การนาเสนอและตอบคาถามของผู้
เข้าสอบได้ และคณะวิชาต้องประกาศให้ผสู้ นใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มอี านาจ ในการอนุ ญาตหรือไม่อนุ ญาตให้ผู้เข้าฟงั ถามหรือ
แสดงความเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทัง้ การจากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้
ดาเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย
48.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อ ยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจาซึ่งไม่ได้เป็ น
อาจารย์ท่ปี รึก ษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกซึ่งไม่ได้เป็ น อาจารย์ท่ปี รึกษาร่ว ม และอาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ จึงจะถือว่าการสอบนัน้ มีผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีท่ี
จาเป็นอาจเปลีย่ นแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตัง้ ซ่อมกรรมการ ทัง้ นี้จะต้องกาหนดวันสอบครัง้ ใหม่
ให้มเี วลาพอสมควรแก่การทีก่ รรมการทีแ่ ต่งตัง้ ซ่อมขึน้ ใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้
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48.2.4

ข้อ 49

ข้อ 50

ข้อ 51
ข้อ 52

ข้อ 53

ผูป้ ระเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทีอ่ ยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลโดยให้นับ (คณะ)อาจารย์ท่ี
ปรึกษาเป็น 1 เสียง (คณะ)อาจารย์ประจาเป็ น 1 เสียง และ(คณะ) ผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็ น 1 เสียง และให้ถอื ผล
การประเมินตามมติกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของจานวนกรรมการทัง้ หมด
48.3
การสอบการศึกษาอิสระ
48.3.1 ให้คณะแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ ซึ่งไม่ได้ เป็ นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ ทีป่ รึกษาร่วม (ถ้ามี) โดยให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ
48.3.2 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 2 คน ซึง่ ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม และอาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาอิสระ จึงจะถือว่าการสอบนัน้ มีผล
สมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีท่ี
จาเป็นอาจเปลีย่ นแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตัง้ ซ่อมกรรมการ ทัง้ นี้จะต้องกาหนดวันสอบครัง้ ใหม่
ให้มเี วลาพอสมควรแก่การทีก่ รรมการทีแ่ ต่งตัง้ ซ่อมขึน้ ใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได้
48.3.3 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์ท่ปี รึกษาและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วมให้นบั คะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถอื ผลการประเมินตามมติกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
เสียงของจานวนกรรมการทัง้ หมด
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ แบ่งเป็น 4 ระดับคือ
Excellent
หมายความว่า
ผลการประเมินขัน้ ดีเยีย่ ม
Good
หมายความว่า
ผลการประเมินขัน้ ดี
Pass
หมายความว่า
ผลการประเมินขัน้ ผ่าน
Fail
หมายความว่า
ผลการประเมินขัน้ ตก
การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครัง้
ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อกั ษรแก่คณบดีและผูเ้ ข้าสอบภายใน 3 วันทา การถัดจากวันสอบ
50.1
ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มบี นั ทึกประเด็นหรือรายการทีต่ ้องแก้ไข พร้อมทัง้ มีการอธิบายชี้แจงให้ผเู้ ข้า
สอบรับทราบ ทัง้ นี้ผเู้ ข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความ เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวัน
สอบ หากไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ตามกาหนดดังกล่า วให้ถอื ว่าไม่ผ่านในการสอบครัง้ นัน้ ให้คณะกรรมการสอบ
รายงานผลขัน้ สุดท้ายต่อคณบดี
50.2
กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึกเป็ น ลายลักษณ์อกั ษร
รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันทาการถัดจากวันสอบ
ให้คณะแจ้งผลการสอบให้สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน
หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มเี หตุสดุ วิสยั ให้ถอื ว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครัง้ นัน้
ผูส้ อบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครัง้ แรกไม่ผ่านตามข้อ 50.2 มีสทิ ธิย่นื ขอสอบครัง้ ที่ 2 ได้ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และ
ต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ
ในกรณีทไ่ี ม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 50.1 ให้ยน่ื ขอสอบครัง้ ที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไข และ
ต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไข
การขอสอบทัง้ 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามทีค่ ณะกาหนด
หากไม่ดาํ เนิ นการตามกําหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
การให้โอกาสสอบครัง้ ที่ 2 นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รบั การยกเว้น หรือมิตอ้ งปฏิบตั ติ ามระเบียบหรือ หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
ทีอ่ ่นื แต่อย่างใด
รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิในวิ
์ ทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ
53.1
รูปแบบการพิมพ์วทิ ยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
53.2
นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจานวน ลักษณะ และระยะเวลาทีบ่ ณ
ั ฑิต
วิทยาลัยกาหนด
53.3
ลิขสิทธิหรื
์ อสิทธิบตั รในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาและ/หรือ
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรือ่ งนัน้ ๆ สามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนาเนื้อหา
หรือผลจากการศึกษาไปใช้เพือ่ ประโยชน์อ่นื ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีม่ หาวิท ยาลัยกาหนด
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กรณีทก่ี ารทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รบั ทุนวิจยั ทีม่ ขี อ้ ผูกพันเกีย่ วกับลิขสิทธิหรื
์ อสิทธิบตั รโดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนัน้ ๆ
หมวดที่ 9
การสําเร็จการศึกษา
ข้อ 54

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

ข้อ 55

สาหรับนักศึกษาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรซึง่ กาหนดให้การตีพมิ พ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของเงือ่ นไขในการสาเร็จการศึกษา
และนักศึกษาได้ดาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตพี มิ พ์ใน
วารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกาหนดและนักศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษาครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดในข้อ 14
แล้ว นักศึกษาสามารถยืน่ คาร้อง ขอขยายเวลาการศึกษาได้ครัง้ ละ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ครัง้ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ให้คณะกรรมการประจาคณะเป็นผูอ้ นุมตั กิ ารสาเร็จการศึกษา และให้ถอื วันทีไ่ ด้รบั อนุมตั นิ นั ้ เป็นวันสาเร็จการศึกษา
การขออนุมตั ปิ ริญญา

ข้อ 56
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56.1

ข้อ 57
ข้อ 58

นักศึกษาผูค้ าดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยน่ื คาร้องแสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อคณะ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิน้ ภาคการศึกษาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษานัน้
56.2
นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาเสนอชือ่ จากคณะเพือ่ ขออนุมตั ปิ ริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
56.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามข้อ 54
56.2.2 ไม่คา้ งชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สนิ กับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
56.2.3 เป็นผูไ้ ม่อยู่ในระหว่างการดาเนินการทางวินยั นักศึกษา
56.2.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีจ่ ดั ทาตามรูปแบบและจานวนที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
56.2.5 การเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุ มตั ิปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ในกรณีทม่ี เี หตุผลทีจ่ าเป็ นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้สาเร็จการศึกษาผูห้ นึ่งผูใ้ ดเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรก็ได้ ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด
การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึง่ ได้อนุมตั แิ ก่ผสู้ าเร็จการศึกษาผูห้ นึ่งผูใ้ ดไป
แล้วตามกรณีดงั ต่อไปนี้
58.1
ผูส้ าเร็จการศึกษาผูน้ ัน้ ไม่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัตผิ มู้ สี ทิ ธิเข้าศึกษา หรือผูส้ าเร็จการศึกษา ของ
หลักสูตรทีต่ นได้สาเร็จการศึกษา ตามข้อ 26 หรือ ข้อ 54 แห่งระเบียบนี้ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร มี
ผลตัง้ แต่วนั ทีส่ ภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ปิ ริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กบั บุคคลนัน้
58.2
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการสาเร็จการศึกษาตา ม
หลักสูตร ของผู้สาเร็จการศึกษาผูน้ ัน้ ลอกเลียนงานผู้อ่นื หรือมิได้กระทาด้วยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีส่ ภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ปิ ริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กบั บุคคลนัน้
58.3
ผู้สาเร็จการศึกษาผู้นัน้ ได้กระทาการอันเป็ นที่เสื่ อมเสีย ร้ายแรงต่ อมหาวิท ยาลัย หรือต่ อศักดิศ์ รีแ ห่งปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรทีต่ นได้รบั การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีน้ี ให้ม ี ผลตัง้ แต่วนั ทีส่ ภามหาวิทยาลัยมี
มติเพิกถอน

หมวดที่ 10
สถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 59

ข้อ 60

การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา
59.1
นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะลาพักการศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณะทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
ทัวไป
่ หรืออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพือ่ เสนอคณบดีพจิ ารณาอนุมตั ิ
59.2
การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร
59.3
นักศึกษาผูไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาภายใน 15
วัน หลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา
59.4
นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็ น นักศึกษาต้อ งยื่น คาร้องต่ อคณะที่เกี่ย วข้อ ง โดยผ่านการพิจารณาของ
อาจารย์ท่ปี รึกษาทัวไปหรื
่
ออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ประธานหลักสูตร และ คณบดี เพื่อ
เสนออธิการบดีพจิ ารณาอนุมตั ิ
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมือ่ อยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
60.1
ตาย
60.2
ลาออกและได้รบั อนุมตั แิ ล้ว
60.3
สาเร็จการศึกษา
60.4
มหาวิทยาลัยสังให้
่ ออก อันเนื่องมาจากการฝา่ ฝื นระเบียบการลงทะเบียนและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
60.5
เรียนได้จานวนหน่วยกิตไม่เกินกึง่ หนึ่งจากจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทีม่ คี ่ าคะแนนในหลักสูตร และได้คะแนน
เฉลีย่ สะสม ต่ากว่า 2.50

Page | 66

มคอ. 2
60.6

ข้อ 61

ข้อ 62

ข้อ 63
ข้อ 64
ข้อ 65

เรียนได้จานวนหน่ วยกิตเกินกึง่ หนึ่งจากจานวนหน่ วยกิตรวมของรายวิชาทีม่ คี ่าคะแนนในหลักสูตร และได้คะแนน
เฉลีย่ สะสมต่ากว่า 2.75
60.7
ไม่มคี วามก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยได้สญ
ั ลักษณ์ S เป็ น
0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
60.8
สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัตคิ รัง้ ทีส่ องไม่ผ่าน
60.9
หลังสอบครัง้ ที่ 1 ไม่ผ่ าน ไม่ดาเนินการและ/หรือ สอบวิทยานิพ นธ์หรือ การศึกษาอิสระครัง้ ที่ 2 ตามระยะเวลาที่
กาหนด
60.10 ใช้เวลาการศึกษาครบตามทีห่ ลักสูตรกาหนดแล้ว
60.11 นักศึกษาสามัญทีค่ งสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาทีก่ าหนด
60.12 ต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดทีเ่ ป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
60.13 ถูกลงโทษทางวินยั ให้ออกจากการเป็นนักศึกษา
การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
นักศึกษาทีพ่ น้ สภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทัง้ นี้ ให้
เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ให้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2544
ทัง้ นี้หลักสูตรต้องได้รบั การปรับปรุงและใช้ระเบียบนี้ภายใน 5 ปี นับจากการปรับปรุงครัง้ สุดท้าย หรือเปิดสอนครัง้ แรกของ
หลักสูตรนัน้ ๆแล้วแต่กรณี
ให้ยกเว้นการบังคับใช้ขอ้ 14, 54 และ 60 กับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548 โดยให้ใช้เกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องดังกล่าว
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน
อาจารย์ทป่ี รึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ยงั คง
เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาหรือกรรมการสอบทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ นัน้ ต่อไป
บรรดาประกาศ หรือคาสัง่ หรือหลักเกณฑ์อนั เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ อี ยู่ก่อนระเบียบนี้มผี ลบังคับใช้ ให้
ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ ทัง้ นี้ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180
วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

(ลงชือ่ ) พลตารวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ภาคผนวก 5
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ
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ภาคผนวก 6
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
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ภาคผนวก 7
ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 946/2550)
เรื่อง แนวปฏิบตั ิ ในการขออุทธรณ์ ผลการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
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ภาคผนวก 8
องค์ประกอบและตัวชี้วดั คุณภาพของการจัดการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบการประเมินผล
การจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page | 78

มคอ. 2

องค์ประกอบและตัวชี้วดั คุณภาพของการจัดการหลักสูตร
องค์ประกอบและตัวชีว้ ดั คุณภาพของการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแบ่งตามกระบวนการจัดการหลักสูตร 3
กระบวนการคือ การพัฒนาและปรับปรุง หลัก สูต ร การน าหลัก สูต รไปใช้ และการประเมิน ผลการใช้ ห ลักสูต ร มีอ งค์ประกอบรวม 8
องค์ประกอบ และตัวชีว้ ดั สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู 27 ตัว ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู
ตัวชีว้ ดั
จานวน

องค์ประกอบ
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1.1 คุณภาพของหลักสูตร
2. การนาหลักสูตรไปใช้
2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร
2.2 คุณภาพของนักศึกษา
2.3 คุณภาพของอาจารย์
2.4 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร
3.1 คุณภาพของบัณฑิต
3.2 คุณภาพของผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์

1.1.1

1

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

2
5

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
รวมตัวชี้วดั

4
3
27

7
3
2
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รายละเอียดขององค์ประกอบและตัวชี้วดั คุณภาพของการจัดการหลักสูตร
ข้อมูลพืน้ ฐาน
หน่วยงาน
ทีต่ อ้ งมี
รับผิดชอบให้ขอ้ มูล
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง ภารกิจทีผ่ รู้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องดาเนินการเพื่อให้หลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรที่
เปิดสอนมีความทันสมัย คุณภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณลักษณะทีก่ าหนด
1.1 คุณภาพของ 1.1.1 หลั ก สู ต ร ไ ด้ ร ั บ การ พั ฒ นาห รื อ ปรั บ ปรุ ง ให้ - รายงานข้อมูลหลักสูตร - สานักบริหารและ
หลักสูตร
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาดงานและ แต่ละปีการศึกษา
พัฒนาวิชาการ
สั ง คม ความเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นวิ ช าการ
เป้าหมายคุ ณลัก ษณะบัณฑิต ที่พ ึงประสงค์ และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
(ตามระยะเวลาที่กาหนดทุก 5 ปี กรณีหลักสูตร
ปรับปรุง)
1.1.2 หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือข้อกาหนดให้ - ข้อมูลรายวิชาสหกิจ
- สานักบริหารและ
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ และ ศึกษา หรือรายวิชาฝึก
พัฒนาวิชาการ
รายวิช าวิจยั หรือ โครงงานหรือ สัมมนาที่ส่ งเสริม ปฏิบตั งิ านในแต่ละ
กระบวนการวิจยั และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตร
ของนักศึกษา
2. การนาหลักสูตรไปใช้ หมายถึง ภารกิจทีผ่ รู้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องดาเนินการเพื่อให้กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน
ั ยหลักในการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ เป็ นไปตามเป้าหมาย ทีก่ าหนด
การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ ปจจั
2.1 คุณภาพของ 2.1.1 คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ต รมีอ งค์ ป ระกอบ - รายชือ่ คณะกรรม การ - คาสังแต่
่ งตัง้
การบริหาร
คุ ณสมบัติ จานวน และอ านาจหน้ าที่ต ามเกณฑ์ บริหารหลักสูตร พร้อม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
มาตรฐานและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
คุณวุฒ ิ ตาแหน่ง และ
หลักสูตร
สังกัด
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
องค์ประกอบ

ตัวชีว้ ดั

2.1.2

2.2 คุณภาพของ 2.2.1
นักศึกษา

2.2.2

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมอย่าง - รายงานการประชุม
สม่ าเสมอ เพื่อ พิจ ารณาและตัด สิน ใจร่ว มกัน ใน หรือมติการประชุมของ
เรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการหลักสูตร
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
สัดส่ ว นจ านวนผู้ส มัค ร : จานวนประกาศรับ : - จานวนผูส้ มัคร
จานวนผูร้ ายงานตัวเข้าศึกษา
- จานวนประกาศรับ
(กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ยของการรับในทุก - จานวนผูร้ ายงานตัวเข้า
สาขานัน้ เช่น วิศวกรรมทัวไป
่ เกษตรทัวไป)
่
ศึกษา

ค่าเฉลีย่ GPA ของผูเ้ ข้าศึกษาในแต่ละปี
ป.ตรี เฉพาะรับตรงกับ admission สานักบริหารฯ
โครงการพิเศษ (คณะ)
บัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)
(กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลีย่ ของการรับในทุก
สาขานัน้ เช่น วิศวกรรมทัวไป
่ เกษตรทัวไป)
่

- GPA ของผูร้ ายงานตัว
เข้าศึกษา
- จานวนผูร้ ายงานตัวเข้า
ศึกษา

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- สานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะ/หน่วยงาน
(กรณีโครงการพิเศษ
และรับเอง)
- สานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะ/หน่วยงาน
(กรณีโครงการพิเศษ
และรับเอง)
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องค์ประกอบ
2.2.3

2.3 คุณภาพ
ของอาจารย์

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

2.2.4

จานวนนักศึกษาชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่าง - จานวนนักศึกษา ชาว
ยิง่ สาหรับหลักสูตรนานาชาติ)
ต่างประเทศ

2.2.5

ร้อยละของนักศึกษาทีค่ งสภาพเป็นนักศึกษาในปี - จานวนนักศึกษาที่
การศึกษาปจั จุบนั
จากจานวนนักศึกษาทีเ่ ข้า รายงานตัวเข้าศึกษาใน
ศึกษาในภาพรวม
แต่ละปี
- จานวนนักศึกษาทีพ่ น้
สภาพ
- จานวนนักศึกษาที่
ลาออก
- จานวนนักศึกษาทีห่ มด
สภาพในลักษณะอื่น
สัดส่วนจานวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒ ิ ตรี : โท : - จานวนอาจารย์ใน
เอก
สังกัด และทาหน้าทีส่ อน
(อาจารย์ผสู้ อน)
ในหลักสูตร จาแนกตาม
คุณวุฒใิ นแต่ละระดับ
สัดส่วนจานวนอาจารย์แยกตามตาแหน่งทาง
- จานวนอาจารย์ใน
วิชาการ อาจารย์ : ผศ : รศ : ศ
สังกัด และทาหน้าทีส่ อน
ในหลักสูตร จาแนกตาม
ตาแหน่งทางวิชาการ
สัดส่วนจานวนอาจารย์ ต่อจานวนนักศึกษา
- จานวนอาจารย์ในสังกัด
และทาหน้าทีส่ อนใน
หลักสูตร
จานวนนักศึกษาปจั จุบนั
จานวนอาจารย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างประเทศทีเ่ ป็น - จานวนอาจารย์ชาว
ผูส้ อน เชิญมาสอน เป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ต่างประเทศ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และมาปฏิบตั งิ านอื่นๆ
ในหลักสูตร
จานวนผลงานวิช าการ/ผลงานวิจยั ที่ตีพ ิมพ์ห รือ - จานวนผลงานวิชาการ
เผยแพร่ในวารสาร และ/หรือเสนอในการประชุม และวิจยั ทีต่ พี มิ พ์หรือ
วิชาการ ต่อจานวนอาจารย์ในหลักสูตร
เผยแพร่ และ/หรือเสนอ
ในการประชุมวิชาการ
- จานวนอาจารย์ใน
หลักสูตร
จานวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือตารา และ - จานวนผลงาน(เรือ่ ง)
สื่อ การสอนที่ผ ลิต โดยอาจารย์ ใ นหลัก สูต ร ต่ อ - จานวนอาจารย์ใน
จานวนอาจารย์ทงั ้ หมด
หลักสูตร

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

หน่วยงาน
รับผิดชอบให้ขอ้ มูล
- สานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะ/หน่วยงาน
(กรณีโครงการพิเศษ
และรับเอง)
- สานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
- สานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
หน่วยงาน
ทีต่ อ้ งมี
รับผิดชอบให้ขอ้ มูล
2.3.7 ร้อยละของอาจารย์ทไ่ี ด้รบั เชิญให้เป็ นกรรมการใน - จานวนอาจารย์ทไ่ี ด้รบั
- คณะกรรมการ
วิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒ ิ เชิญ
บริหารหลักสูตร
ด้านวิช าการ ภายนอกมหาวิทยาลัย ต่ อ จานวน - จานวนอาจารย์ใน
อาจารย์ทงั ้ หมด
หลักสูตร
2.4 คุณภาพ
2.4.1 ร้อ ยละของรายวิช าที่มกี ารสอนแบบเน้ น ผู้เ รีย น - จานวนรายวิชาทีเ่ ปิด
- คณะกรรมการ
ของการจัดการ
เป็ นสาคัญ จากจานวนรายวิชาทัง้ หมดทีเ่ ปิดสอน สอนในปีการศึกษานัน้
บริหารหลักสูตร
เรียนการสอน
ในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
- ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
- ผลการประเมินตนเอง
ของผูส้ อน
- ผลการประเมินโดย
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.4.2 ร้อยละของรายวิชาทีม่ กี ารสอนโดยใช้สอ่ื
- จานวนรายวิชาทีเ่ ปิด
- คณะกรรมการ
เทคโนโลยี หรือระบบ e-learning จากจานวน สอนในปีการศึกษานัน้
บริหารหลักสูตร
รายวิชาทัง้ หมดทีเ่ ปิดสอนในหลักสูตรในแต่ละปี
- จานวนรายวิชาทีม่ กี าร
การศึกษา
สอนโดยใช้สอ่ื เทคโนโลยี
หรือระบบ e-learning
2.4.3 ร้อยละของรายวิชาทีม่ กี ารสอนโดยบูรณาการหรือ - จานวนรายวิชาทีเ่ ปิด
- คณะกรรมการ
สอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั สอนในปีการศึกษานัน้
บริหารหลักสูตร
นักศึกษา จากจานวนรายวิชาทัง้ หมดทีเ่ ปิดสอนใน - ผลการประเมินโดย
หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา
- ผลการประเมินตนเอง
ของผูส้ อน
- ผลการประเมินโดย
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.4.4 ค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
- ผลการประเมินโดย
- คณะกรรมการ
คุณภาพ/ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ใน
นักศึกษา
บริหารหลักสูตร
หลักสูตรในภาพรวม
- จานวนรายวิชาทีเ่ ปิด
สอนในปีการศึกษานัน้
2.5 คุณภาพของ 2.5.1 ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ - จานวนกิจกรรม
- คณะกรรมการ
การจัดกิจกรรม
และทัก ษะทางวิช าการ ที่ด าเนิ น การในระดับ - จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้า
บริหารหลักสูตร
ส่งเสริมการเรียน
หลักสูต ร (เช่น การให้ค าปรึกษา การจัดอบรม/ ร่วมกิจกรรม
การสอน
สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ)
- จานวนนักศึกษาทีผ่ ่าน
เกณฑ์ตามตัวชีว้ ดั ที่
กาหนดในกิจกรรม
2.5.2 ระดับ ความส าเร็ จ ของการจัด กิจ กรรมพัฒ นา - จานวนกิจกรรม
- คณะกรรมการ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ทีด่ าเนินการ - จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้า
บริหารหลักสูตร
ในระดับ หลัก สู ต ร (เช่ น การพัฒ นาคุ ณ ธรรม ร่วมกิจกรรม
จริยธรรม การมีวนิ ัยในตนเองและทางานร่วมกับ - จานวนนักศึกษาทีผ่ ่าน
ผูอ้ ่นื ฯลฯ)
เกณฑ์ตามตัวชีว้ ดั ที่
กาหนดในกิจกรรม
3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร หมายถึง ภารกิจทีผ่ รู้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องดาเนินการเพื่อให้ผลผลิตคือ บัณฑิตและองค์ความรูอ้ นั
เกิดจากกระบวนการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็ นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและสังคม
องค์ประกอบ

ตัวชีว้ ดั
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องค์ประกอบ
3.1 คุณภาพ
ของบัณฑิต

ตัวชีว้ ดั
3.1.1

ร้อยละของนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดในหลักสูตร

3.1.2

ร้อ ยละของบัณ ฑิต ที่ไ ด้งานทา ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือนหลัง
จบการศึกษา (และการได้งานทาตรงสาขาวิชาที่
สาเร็จการศึกษา และการได้รบั เงินเดือนเริม่ ต้น
ตามเกณฑ์)
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิต (ด้านความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ
ต าม ลั ก ษ ณะ งาน ส า ข านั ้ น ๆ ด้ า น คว าม รู้
ความสามารถพื้นฐานทีส่ ่งผลต่อการทางาน และ
ด้า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ)
จานวนนักศึกษา/ศิษ ย์เก่ าที่ไ ด้ร บั การประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งในด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือ
ด้ า นอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพ บั ณ ฑิ ต ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีทผ่ี ่าน
มา (คน)
จานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษา
ทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใน
รอบ 3 ปีทผ่ี ่านมา (ชิน้ งาน)
ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
ของผูส้ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานัน้ ทีต่ พี มิ พ์
เผยแพร่ ต่ อ จ านวนวิท ยานิ พ นธ์ ข องผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานัน้ ทัง้ หมด

3.1.3

3.1.4

3.2 คุณภาพของ
ผลงานวิชาการ
หรือวิทยานิพนธ์

3.2.1

3.2.2

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ทีต่ อ้ งมี
- จานวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเข้าศึกษาในปี
การศึกษาหนึ่งๆ
- จานวนนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรใน
แต่ละรุน่ ปีการศึกษานัน้
- ผลการวิจยั ภาวะการมี
งานทา และการศึกษาต่อ
ของบัณฑิต ปีการศึกษา
ทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบให้ขอ้ มูล
สานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ

- ผลการวิจยั ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ทีส่ าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษาทีผ่ ่านมา

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- รายงานข้อมูลจานวน
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่
ได้รบั การประกาศเกียรติ
คุณ หรือรางวัล

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- รายงานข้อมูลจานวน
ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัล
- จานวนบทความจาก
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
ของผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษานัน้ ทีต่ พี มิ พ์
เผยแพร่ (นับทัง้ หมดที่
เป็นผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษา)
- จานวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทของผูส้ าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา
นัน้

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
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ตัวชีว้ ดั
3.2.3

ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกทัง้ หมด

ข้อมูลพืน้ ฐาน
หน่วยงาน
ทีต่ อ้ งมี
รับผิดชอบให้ขอ้ มูล
- จานวนบทความ
- คณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก บริหารหลักสูตร
ทีต่ พี มิ พ์หรือเผยแพร่ในปี
การศึกษานัน้
- จานวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกในปี
การศึกษานัน้

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

การนําผลการประเมิ นการจัดการหลักสูตรไปใช้
การประเมินผลการจัดการหลักสูตรตามระบบนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม กระตุ้นและกากับติดตามให้ผู้รบั ผิดชอบการ
จัดการหลักสูตรแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้มกี ารสารวจตนเอง และตระหนักถึงความจาเป็ นและความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทีก่ าหนด ดังนัน้ ใน
ระยะแรกนี้จะไม่มกี ารกาหนดเกณฑ์การประเมินและการจัดอันดับคุณภาพของการจัดการหลักสูตร อย่างไรก็ตาม จะมีการรายงานข้อมูลผล
การประเมินเพือ่ นาไปใช้ในการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร และการวางแผนการผลิตบัณฑิตและการจัดการหลักสูตรในสาขาวิชานัน้ ๆในอนาคต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะ/หน่ วยงานอาจพิจารณาใช้เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของ สมศ., กพร., สกอ. เพื่อประเมิน
หลักสูตรของตนเองได้ ซึง่ จะทาให้ทราบสถานะของหลักสูตรและเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นๆ ได้
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รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาชีววิ ทยาสําหรับครู
คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
รายงานการประเมินผลในครัง้ นี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิท ยาสาหรับครู
ประจาปีการศึกษา 2552 จานวน 15 คน โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิท ยาสาหรับครู ใน
ด้านการบริหารหลักสูตร ดังสรุปตามตารางต่อไปนี้
ความคิ ดเห็น
มากที่สุด มาก จานวน ปานกลาง
น้ อย น้ อยที่สดุ
ประเด็นการประเมิ น
จานวน
(ร้อยละ)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
มหาวิ ทยาลัย ท้องถิ่ น และความก้าวหน้ าทางวิ ชาการ เช่น
1.1 หลักสูตรมุง่ เน้นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ การ
เสริมสร้างและพัฒนาประเทศ และการบริหารจัดการท้องถิน่ /ประเทศ
1.2 หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการกาลังคนในสาขาวิชาทีเ่ ปิด
สอน
2. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
2.1 หลักสูตรมุง่ เน้นการเสริมสร้างคุณภาพของประชากรพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และการบูรณาการความรูแ้ ละเทคโนโลยี
2.2 หลักสูตรสอนให้รเู้ หตุผลตามหลักการของแต่ละวิชา สอนให้ศกึ ษา
ฝึกฝนและอบรมตน ด้วยตนเองได้ สอนให้มปี ญั ญาจากการคิด
วิเคราะห์ พินิจพิจารณาไตร่ตรองจากความเป็นจริง
3. ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
3.1 หมวดวิชาบังคับ และวิชาเฉพาะด้าน มีการจัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมความเข้าใจและทักษะแบบองค์รวม มีทงั ้ ประสบการณ์พน้ื ฐาน
เบือ้ งต้นและประสบการณ์ทต่ี อ้ งการวุฒภิ าวะขัน้ สูง
3.2 หมวดวิชาเลือก ให้ผเู้ รียนได้เลือกเรียนตามความสนใจอย่าง
แท้จริง
4. การทําวิ ทยานิ พนธ์/การศึกษาอิ สระ
4.1 ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
4.2 ความเอาใจใส่ของอาจารย์ทป่ี รึกษา
4.3 ความชัดเจนเรือ่ งเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าการทา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
4.4 ความพึงพอใจในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
4.5 ผลสัมฤทธิ ์จากการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
5. เนื้ อหาสาระและกิ จกรรมการเรียนการสอน
5.1 เนื้อหาสาระครอบคลุมมาตรฐานจุดมุง่ หมายของหลักสูตร สาระ
ทันสมัย เหมาะสมกับกาลเวลา
5.2 มีโอกาสศึกษาเชือ่ มโยงวิชาความรูก้ บั ประสบการณ์จริงในชีวติ
สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสิน แก้ไขปญั หาและแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง

3(20.00)

12(80.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

6(40.00)

9(60.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

6(40.00)

9(60.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

9(60.00)

6(40.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

6(40.00)

6(40.00)

3(20.00)

0(0.00)

0(0.00)

2(13.33)

8(53.33)

5(33.33)

0(0.00)

0(0.00)

12(80.00)
13(86.67)
9(60.00)

3(20.00)
2(13.33)
6(40.00)

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

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

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

12(80.00)
11(73.33)

2(13.33)
2(13.33)

1(6.67)
2(13.33)

0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)
0(0.00)

1(6.67)

14(93.33)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

2(13.33)

13(86.67)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)
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5.3 ใช้วธิ กี ารจัดการเรียนการสอนหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ รียนและใช้เทคโนโลยีเพือ่ โอกาสการเรียนรูท้ ก่ี ว้างขวางขึน้ และ
ส่งเสริมการคิด และการทางานร่วมกันอย่างเป็นอิสระ
5.4 การประเมินการเรียนการสอนด้วยวิธกี ารหลากหลายและตรง
สภาพจริง และชัดเจน
5.5 ใช้แหล่งวิทยาการการเรียนรูก้ ารเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ
6. รูปแบบการจัดหลักสูตร
6.1 มีการจัดทางเลือกทางการศึกษาสาหรับผูเ้ รียนบางส่วนเพือ่
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ
6.2 มีการเทียบโอนหน่วยกิตทีเ่ รียน จากโอกาสการศึกษารูปแบบ
ต่างๆ
6.3 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบ on-line system เอกสาร
ตารา วารสาร ฯลฯ
6.4 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรูบ้ างส่วนหรือบางโปรแกรมโดยใช้
ภาษาสากลเป็นสือ่
7. กิ จกรรมเสริ มหลักสูตร
7.1 มีการส่งเสริมให้นกั ศึกษาร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆเพือ่
การพัฒนาตนเองและสังคม
8. โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ
9. บรรยากาศและสิง่ แวดล้อม
10. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวม

ความคิ ดเห็น
มากที่สุด มาก จานวน ปานกลาง
น้ อย
จานวน
(ร้อยละ)
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

น้ อยที่สดุ
จานวน
(ร้อยละ)

3(20.00)

12(80.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

4(26.67)

11(73.33)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

6(40.00)

9(60.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

4(26.67)

11(73.33)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

6(40.00)

3(20.00)

6(40.00)

0(0.00)

0(0.00)

12(80.00)

3(20.00)

0(0.00)

0(0.00)

6(40.00)

9(60.00)

0(0.00)

0(0.00)

0(0.00)

4(26.67)

8(53.33)

3(20.00)

0(0.00)

0(0.00)

12(80.00)
1(6.67)
0(0.00)

3(20.00)
14(93.33)
15(100.00)

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

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

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

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายวิชาบางรายวิชามีเนื้อหาซ้าซ้อนกัน แต่คดิ ว่าอาจารย์ทบทวนก่อนนาสู่รายละเอียดทีม่ ากขึน้
ควรจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาแต่ละชัน้ ปีได้ดงู านนอกสถานที่
ควรจัดทาคู่มอื ขัน้ ตอนในการศึกษาแต่ละชุดวิชาให้ชดั เจนขึน้
อยากให้อาจารย์เน้นเทคนิคการสอน ทีส่ อนให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์ ให้มากขึน้ เพราะหลักสูตรคือ ชีววิทยาสาหรับครู จะได้
นาเทคนิคหรือความรูน้ ้มี าเตรียมการสอนสอนนักเรียน
อยากให้รวมรุ่นนักศึกษาหลักสูตรนี้ ไปศึกษาดูงานต่างประเทศเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ควรขยายเวลาในการเรียนให้มากกว่า 3 ปี
ควรมีการกาหนดให้มหี อ้ งพักของนักศึกษาปริญญาโท พร้อมทัง้ มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ส่วนรวม เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กบั นักศึกษาปริญญาโทในการใช้งานและแก้ไขเอกสารต่างๆ (เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยบางแห่ง)
เอกสารประกอบการสอนควรเก็บไว้ในฐานข้อมูลของภาควิชา เพือ่ ให้นกั ศึกษาไปโหลดข้อมูลมาใช้ประกอบการเรียน
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิ มกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง
1. การดาเนินการของหลักสูตรใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบชุด
วิชา จานวน 3 ชุดวิชา โดยเปิ ด
การเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้ น
2. ตัดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
จานวน 3 รายวิชาเพื่อลดความ
ซ้าซ้อนของเนือหาวิชาและสะดวก
ในการบริหารจัดการ ได้แก่
331 705 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุรกั ษ์
331 707 การสือ่ สารความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์แก่ครูวทิ ยาศาสตร์
331 751 ชีววิทยาของจุลนิ ทรีย์

หลักสูตรเดิ ม
1. การดาเนินการของหลักสูตรใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบชุด
วิชา จานวน 3 ชุดวิชา โดยเปิ ด
การเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้ น
2. มี 3 รายวิชา บรรจุในหมวดวิชา
เลือกบนักศึกษาแผน ก 2 และ
แผน ข. ร่วมด้วย ได้แก่
331 705 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุรกั ษ์
331 707 การสือ่ สารความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์แก่ครูวทิ ยาศาสตร์
331 751 ชีววิทยาของจุลนิ ทรีย์

หมายเหตุ
จัดการศึกษาเป็ นโครงการพิเศษ

เนื้อหาของรายวิชาทีต่ ดั ออกนัน้ มี
แทรกเป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชาบังคับ
อยู่แล้ว การตัดรายวิชาดังกล่าวจึงไม่
มีผลกระทบต่อปริมาณเนื้อหาวิชา
เช่น
1) 331 705 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุรกั ษ์ พบใน
วิชา 331 750 พันธุศาสตร์
สาหรับครู
2) 331 707 การสือ่ สารความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์แก่ครูวทิ ยาศาสตร์
พบใน วิชา 331 700 ชีววิทยา
ฐานชุมชน
3) 331 751 ชีววิทยาของจุลนิ ทรีย์
พบใน วิชา 331 703 ชีววิทยา
เชิงบูรณาการ
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